
UBND TỈNH KHÁNH HÒA                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Số:           /SVHTT-QLVHGĐ                Khánh Hòa, ngày        tháng 6 năm 2021 

 

 

                        

                         Kính gửi:  

-  Các phòng chuyên môn , đơn vị trực thuộc Sở; 

-  Phòng VHTT các huyện, thị xã, thành phố; 

-  Trung tâm VHTT &TT các huyện, thị xã, thành phố 

Thực hiện Công văn số 4772/UBND-NC ngày 02/6/2021 của UBND tỉnh về 

triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy, Sở Văn hóa và Thể thao đề nghị 

các đơn vị thực hiện hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2021 

từ ngày 01 đến ngày 30 tháng 6 với chủ đề “Vì sức khỏe của mọi người, hạnh phúc 

của mọi nhà - Hãy tránh xa ma túy”, “Ngày Quốc tế phòng, chống ma túy”, 

“Ngày toàn dân phòng, chống ma túy” (ngày 26/6) như sau: 

- Tuyên truyền cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động 

của ngành nội dung và chủ đề hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy 

năm 2021. 

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và kế hoạch công tác năm 2021, 

lồng ghép các nội dung tuyên truyền về phòng, chống ma túy trong các hoạt động 

văn hóa, thể dục thể thao và gia đình phù hợp để tuyên truyền nâng cao ý thức 

chấp hành pháp luật, đồng thời cảnh giác phòng, chống ma túy đến từng cá nhân, 

gia đình và xã hội. 

- Văn phòng Sở đăng tải bài viết, thông tin tuyên truyền phù hợp về phòng, 

chống ma túy và tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy. 

- Thanh tra Sở, Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố 

tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát, nhắc nhở các hoạt động dịch vụ 

văn hóa, thể thao, không để phát sinh tệ nạn ma túy.   

Các đơn vị báo cáo kết quả thực hiện về Sở Văn hóa và Thể thao trước ngày 

05/7/2021 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.  

(đính kèm Công văn số 4772/UBND-NC ngày 02/6/2021 của UBND tỉnh về 

triển khai tháng hành động phòng, chống ma túy) 

Về việc triển khai tháng hành động 

phòng, chống ma túy   



Đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận        KT. GIÁM ĐỐC 

- Như trên (VBĐT);                 PHÓ GIÁM ĐỐC 

- Lưu: VT, QLVHGĐ. 

 

         

                                                                             

 Nguyễn Tuấn Thanh 
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