
 

 

           n       

- Báo Hà Tĩn , Cổn  TTĐT tỉn , Đà  PT-TH tỉn ; 

- VPĐD, PVTT các cơ quan báo c   trên địa bàn; 

- Phòng VH-TT, Trung tâm VH-TT các huyện, TP, TX. 
 

 

Thực hiện Kế hoạch số 189/KH-UBND ngày 01/6/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về triển k a  T án   àn  động phòng, chốn  ma túy năm 2022 (có Văn 

bản gửi kèm theo), Sở Thông tin và Truyền t ôn  đề nghị: 

1. Báo Hà Tĩn , Cổn  T ôn  t n đ ện t  tỉnh, Đà  P át t an  và Truyền 

hình tỉnh, Văn p òn  đại diện, P ón  v ên t ường trú các báo Trun  ươn  và 

tỉnh bạn hoạt độn  trên địa bàn phối hợp với Công an tỉnh và các địa p ươn , 

đơn vị có liên quan tăn  cường tuyên truyền về phòng, chống ma túy, nhất là các 

quy định mới của Luật Phòng, chốn  ma túy năm 2021 và các văn bản quy 

phạm pháp luật có l ên quan; nêu  ươn  n ững tập thể, cá n ân đ ển hình trong 

công tác phòng, chốn  ma túy, đặc biệt tạ  các địa bàn trọn  đ ểm.  

2. P òn  Văn  óa - Thông tin, Trun  tâm Văn  oá - Truyền t ôn  các 

 uyện, t àn  p ố, t ị xã p ố   ợp vớ  Công an cấp  uyện và các địa p ươn , 

đơn vị l ên quan sản xuất các c ươn  trìn  p át t an  tuyên truyền p òn  c ốn  

ma túy ở địa p ươn  p át trên són  truyền t an  cấp  uyện và lựa c ọn các 

c ươn  trìn  p át t an  p ù  ợp; c ỉ đạo UBND cấp xã p át trên  ệ t ốn  

truyền t an  cơ sở (một số nội dung tuyên truyền trên truyền thanh cơ sở được 

đăng tải trên chuyên mục Thông tin tuyên truyền, Cổng TTĐT Sở Thông tin và 

Truyền thông).  

Đề n  ị các cơ quan báo c  , P òn  VH-TT, Trun  tâm VH-TT các  uyện, 

t àn  p ố, t ị xã tổn   ợp kết quả tuyên truyền vào báo cáo địn  k   àn  t án  

    về  ở T ôn  t n và Truyền t ôn  t  o quy địn      
 

Nơi nhận: 
- N ư trên;  

- Công an tỉnh (p/h); 
- UBND các huyện, TP, TX; 

- Lãn  đạo Sở; 

- Lưu  VT, TTBCXB2. 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Dương Văn Tuấn 

 

UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

Số:            /STTTT-TTBCXB 

V/v triển khai tuyên truyền Tháng  

 àn  động phòng, chốn  ma túy năm 2022 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Tĩnh, ngày        tháng 6 năm 2022 
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