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BÁO CÁO 

Công tác tuyên truyền cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy 
 

Thực hiện Công văn số 1369/UBND-LĐTBXH ngày 18/11/2022 của 

UBND huyện về việc báo cáo công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma 

túy, Trung tâm VHTT-DTT huyện báo cáo kết quả thực hiện công tác thông tin 

tuyên truyền năm 2022 trên địa bàn huyện như sau: 

1. Công tác chỉ đạo, điều hành 

Tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác thông tin truyền thông, 

tuyên truyền tuyên trên các phương tiện thông tin đại chúng về thực hiện công 

tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy, góp phần đạt được mục tiêu: 

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý người sử dụng ma túy, người nghiện ma túy  

nhằm kiềm chế gia tăng người sử dụng, người nghiện ma túy mới; Đổi mới, 

nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện; giải quyết việc 

làm và các vấn đề xã hội sau cai nghiện; phòng chống tái nghiện, tái phạm, tạo 

chuyển biến tích cực trong công tác phòng, chống ma túy nói chung, cai nghiện 

phục hồi, quản lý sau cai nghiện ma túy nói riêng. 

2. Kết quả thực hiện công tác thông tin tuyên truyền 

- Trung tâm đã chỉ đạo thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền trên 

hệ thống phát thanh huyện và các xã, thị trấn; Website Trung tâm VHTT-TDTT 

huyện (http://vhtt-tdtthuonghoa.gov.vn); tuyên truyền cổ động trực quan; tuyên 

truyền qua Đài PT-TH Quảng Trị, Báo Quảng Trị, cụ thể như sau: 

- Cử cán bộ, phóng viên theo dõi viết tin, bài, phóng sự, đưa tin về các sự 

kiện công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy; Tăng cường đưa tin 

bài về việc đẩy mạnh và đổi mới các hoạt động truyền thông, giáo dục về chủ 

trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác cai 

nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy.  

- Trung tâm tăng thời lượng phát sóng, số lượng tin, bài viết nhằm nâng 

cao chất lượng tuyên truyền bình đẳng giới trong nhân dân (Trong năm 2022 đã 

xây dựng 8 chương trình phát thanh, truyền hình, thực hiện 20 tin, bài viết, 

phóng sự về bình đẳng giới phát trên sóng phát thanh, truyền hình địa phương). 

- Duy trì việc trực, phát sóng, tiếp sóng các chương trình, chuyên đề nhằm 

nâng cao nhận thức công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy.   

- Tuyên truyền, cổ động trực quan: Thực hiện treo mới trên 10 mặt áp 

phích tuyên truyền về công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy; 

Lồng ghép tuyên truyền nội dung công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện 

ma túy trong các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, các câu lạc 

bộ… 

3. Kế hoạch thông tin tuyên truyền thực hiện công tác cai nghiện và 

quản lý sau cai nghiện ma túy trong thời gian tới: 

http://vhtt-tdtthuonghoa.gov.vn/


- Tiếp tục bám sát kế hoạch của UBND huyện để tuyên truyền, chú trọng 

hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền trên hệ thống phát thanh huyện và các 

xã, thị trấn; Tuyên truyền, cổ động trực quan.   

- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về công tác cai 

nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy nhằm nâng cao nhận thức, tạo 

sự đồng thuận và tích cực tham gia của nhân dân và gia đình của người nghiện 

trong việc vận động người nghiện ma túy tự giác khai báo tình trạng nghiện và 

đăng ký các hình thức cai nghiện phù hợp; hỗ trợ, giúp đỡ người sau cai nghiện 

hòa nhập cộng đồng, phòng, chống tái nghiện. 

- Lồng ghép vào các chương trình thời sự phát thanh, truyền hình để phát 

sóng nhiều tin, bài, phóng sự về công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện 

ma túy. 

- Kịp thời phát hiện để tuyên truyền biểu dương, nhân rộng những nhân tố 

mới, điển hình trong thực hiện công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma 

túy. 

Trung tâm VHTT-TDTT huyện báo cáo kết quả thực hiện công tác tuyên 

truyền cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy của đơn vị./. 

 

Nơi nhận: 
- Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội; 

- Lưu: VT. 
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