
BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ 

 

             Số:          

V/v tuyên truyền phòng, chống 

 ma túy; định danh, xác thực điện tử 

 và 25 dịch vụ công trực tuyến trên hệ  

thống thông tin cơ sở 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

          Hà Nội, ngày      tháng    năm  

 

      Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố 

                                     trực thuộc Trung ương 
 

Để tiếp tục thực hiện Công điện số 365/CĐ-TTg ngày 20/4/2022 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc đôn đốc triển khai quyết liệt, hiệu quả công tác xác 

định tình trạng nghiện ma túy và cai nghiện ma túy theo Luật Phòng, chống ma 

túy 2021; Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực 

điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến 

năm 2030” (Sau đây gọi tắt là Đề án 06), Cục Thông tin cơ sở đề nghị Sở Thông 

tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo tuyên 

truyền, phổ biến trên hệ thống truyền thanh cấp huyện, đài truyền thanh cấp xã 

và các phương tiện truyền thông khác trên địa bàn như sau:   

1. Tuyên truyền phòng, chống ma túy 

1.1. Tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống ma túy 2021; Quyết định 

số 1452/QĐ-TTg ngày 31/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương 

trình phòng, chống ma túy giai đoạn 2021 - 2025 và các chủ trương, chính sách 

của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống ma túy. 

1.2. Tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, 

chính quyền, người dân về tác hại, hậu quả của các loại ma túy, hệ lụy của vấn 

nạn ma túy đối với đời sống và xã hội. Qua đó, để Nhân dân có các biện pháp 

phòng, chống. 

 1.3. Tuyên truyền, giới thiệu các điển hình tiên tiến trong công tác phòng, 

chống ma túy; hỗ trợ, giúp đỡ người nghiện và cai nghiện ma túy; thực hiện tốt 

công tác biểu dương, khen thưởng nhằm động viên kịp thời những điển hình tiêu 

biểu trong công tác phòng, chống ma túy. 

2. Tuyên truyền Đề án 06 

2.1. Tuyên truyền nội dung Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 

của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân 

cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/cong-nghe-thong-tin/quyet-dinh-749-qd-ttg-2020-phe-duyet-chuong-trinh-chuyen-doi-so-quoc-gia-444136.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/cong-nghe-thong-tin/quyet-dinh-749-qd-ttg-2020-phe-duyet-chuong-trinh-chuyen-doi-so-quoc-gia-444136.aspx
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2022 - 2025 và các văn bản hướng dẫn về dân cư, định danh và xác thực điện tử 

phục vụ chuyển đổi số quốc gia.  

2.2. Tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, 

chính quyền, người dân về tiện ích, thuận lợi khi thực hiện đăng ký tài khoản 

định danh và xác thực điện tử. Gắn các mục tiêu, nhiệm vụ về dân cư, định danh 

và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia với nghị quyết, chiến lược, 

chương trình hành động, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của các 

cấp, các ngành. 

2.3. Tuyên truyền về tiện ích, thuận lợi khi thực hiện đăng ký tài khoản 

định danh, xác thực điện tử và việc thực hiện 25 dịch vụ công thiết yếu trên 

môi trường mạng qua hình thức tin nhắn SMS (Công văn số 1549/BCA-C06 

gửi kèm). 

Cục Thông tin cơ sở đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện. 

Trân trọng./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn (để b/c); 

- Cục Cảnh sát quản lý hành chính  

về trật tự xã hội Bộ Công an (để ph/h); 

- Lãnh đạo Cục; 

- Lưu: VT, KMT. 

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 

 

 
 

 

Hoàng Minh Phương 
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