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Số:        /CTHADS-VP 
V/v triển khai hưởng ứng Tháng hành 

động phòng, chống ma túy trên địa bàn 

tỉnh Tuyên Quang năm 2022 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

        Tuyên Quang, ngày 09 tháng 6 năm 2022 

 
 

        Kính gửi: 

               - Thủ trưởng các đơn vị thuộc Cục; 

   - Chi cục trưởng Chi cục THADS các huyện, thành phố. 
 

 Thực hiện Kế hoạch số 103/KH-UBND ngày 31/5/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về triển khai hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy trên địa 

bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2022, Cục Thi hành án dân sự yêu cầu Thủ trưởng 

các đơn vị thuộc Cục, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự các huyện, 

thành phố:  

 1. Quán triệt, triển khai tới toàn thể công chức, người lao động trong đơn vị 

Kế hoạch số 103/KH-UBND ngày 31/5/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển 

khai hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh Tuyên 

Quang năm 2022 (Văn bản đã gửi tới các đơn vị đồng thời đăng tải trên Trang 

thông tin điện tử của Cục). 

2. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, tổ chức các hoạt động hưởng 

ứng “Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2022”, tuyên truyền, phổ biến 

giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy, trong đó tập trung tuyên truyền:  

- Các chủ trương, chính sách, văn bản quy định, chỉ đạo về công tác 

phòng, chống ma túy, Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 và các văn bản 

hướng dẫn thi hành; lịch sử, ý nghĩa Tháng hành động phòng, chống ma túy 

(tháng 6), Ngày Quốc tế phòng, chống ma túy và Ngày toàn dân phòng, chống 

ma túy (26/6); cách nhận biết, hậu quả, tác hại của các loại ma túy, nhất là ma 

túy tổng hợp, các chất hướng thần mới và cảnh báo nguy cơ tác động đối với xã 

hội; các mô hình, gương điển hình tiên tiến trong công tác phòng, chống ma túy, 

cai nghiện ma túy. 

- Hình thức tuyên truyền: Căn cứ đặc điểm, tình hình cơ quan, đơn vị, lựa 

chọn hình thức tuyên truyền phù hợp, hiệu quả như tuyên truyền thông qua các 

cuộc họp, hội nghị, buổi tọa đàm; tuyên truyền lồng ghép thông qua tổ chức các 

hoạt động của cơ quan… Tuyên truyền qua phương tiện thông tin đại chúng, qua 

các trang mạng xã hội (Zalo, Facebook..); tuyên truyền trực tiếp cho các đối 

tượng thuộc diện đang phải thi hành án liên quan đến tội phạm ma túy. 

- Thời gian thực hiện: Từ ngày 01/6/2022 đến hết ngày 30/6/2022. 

 



3. Đẩy mạnh thực hiện phong trào toàn dân tham gia phòng, chống ma 

túy; Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với đẩy mạnh công tác 

tuyên truyền, vận động công chức, người lao động và người thân tích cực tham 

gia phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật về ma tuý. Động 

viên, khen thưởng kịp thời các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác 

phòng, chống ma túy. 

 4. Tăng cường phối hợp với các cơ quan liên quan để đẩy nhanh tiến độ, 

tổ chức thi hành các bản án, quyết định liên đến tội phạm về ma túy theo đúng 

trình tự, thủ tục pháp luật quy định.  

Nhận được Công văn này các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc, kết 

thúc Tháng hành động phòng, chống ma túy báo cáo kết quả thực hiện gửi Cục 

Thi hành án dân sự trước ngày 02/7/2022 (qua Văn phòng Cục) để tổng hợp báo 

cáo UBND tỉnh theo quy định./. 

  

Nơi nhận: 
- Như trên (thực hiện); 

- Cục trưởng (báo cáo); 

- Phó Cục trưởng; 

- Trang TTĐT Cục; 

- Lưu: VT, VP (Minh 15). 

 

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 

 

 
 

Phan Thị Mai Thảo 
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