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Số:       /C  -VP 
V/v triển khai “Tháng hành động 

phòng chống ma túy” năm 2020 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
             

                 

Bắc Kạn, ngày      tháng     năm 2020 

 

Kính gửi: Các Công đoàn cơ sở trực thuộc 

Thực hiện Công văn số 537/    -CTCS, ngày 04/6/2020 của  iên đoàn  ao 

động tỉnh Bắc Kạn về việc triển khai “Tháng hành động phòng chống ma túy” năm 2020; 

Công đoàn ngành đề nghị các công đoàn cơ sở chủ động tham mưu với cấp ủy, phối hợp 

với chính quyền tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống ma 

túy” năm 2020 với các nội dung như sau: 

- Quán triệt, tuyên truyền đến đoàn viên, C VC   thực hiện “Tháng hành động 

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

dân phòng, chống ma túy” (ngày 26/6) trong cơ quan, đơn vị mình từ ngày 01/6 đến ngày 

30/6/2020 theo chủ đề “Phát huy tinh thần phòng chống dịch Covid-19, Hãy hành 

động vì cộng đồng không ma túy” gắn với việc tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 46/KH-

UBND ngày 31/01/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai, thực hiện Chương trình 

phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, phòng chống mua bán người năm 2020...  

- Tuyên truyền về hiểm họa của tệ nạn ma túy; hậu quả và tác hại của việc sử dụng, 

tàng trữ, vận chuyển và buôn bán ma túy đối với mỗi cá nhân, gia đình và xã hội; trong 

đó, tập trung tuyên truyền về tác hại của các loại ma túy tổng hợp, chất hướng thần mới 

có xu hướng lan rộng trong giới trẻ như: Cần sa, ketamin, “ma túy đá”, “tem giấy”, “cỏ 

Mỹ”, “bóng cười”…để nâng cao ý thức tự phòng ngừa cho công nhân lao động. Tuyên 

truyền, vận động đoàn viên, C VC   tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống ma tuý. 

- Quan tâm chăm lo, nâng cao đời sống cho đoàn viên, C VC  , đẩy mạnh các 

phong trào văn hóa văn nghệ thể thao; nắm chắc tình hình, tư tưởng đoàn viên, 

C VC   để giải quyết kịp thời các tiêu cực nảy sinh. 

Với nội dung trên, đề nghị các công đoàn cơ sở nghiêm túc triển khai thực hiện và 

báo cáo kết quả về Công đoàn ngành trước ngày 30/6/2020. 

 

Nơi nhận: 

- BTV  ảng ủy SYT (b/c); 

- Các chi,  ảng bộ trực thuộc (P/h); 

- Các C CS trực thuộc (T/h); 

-  ưu: VT, C  . 
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