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KẾ HOẠCH
Tổ chức tuyên truyền về phòng, chống ma túy, HIV/AIDS
trong các trường phổ thông năm 2020
Căn cứ Kế hoạch số 02/KH-BCĐ ngày 06/01/2020 của Ban chỉ đạo phòng
chống tội phạm, HIV/AIDS, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an
ninh Tổ quốc tỉnh An Giang về công tác phòng chống tội phạm, HIV/AIDS và các tệ
nạn xã hội năm 2020 (gọi tắt là Ban Chỉ đạo cấp tỉnh); Văn bản số 32/TB-VPTT, ngày
24/02/2020 của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, thông báo về việc cấp
kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm và ma túy
năm 2020; Kế hoạch số 72/KH-GDĐT ngày 08/01/2020 của Sở GDĐT triển khai thực
hiện công tác phòng chống tội phạm, HIV/AIDS, tệ nạn xã hội trong các cơ sở giáo
dục năm 2020, Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên
truyền về phòng, chống ma túy, HIV/AIDS trong các trường phổ thông năm 2020, với
những nội dung cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Tiếp tục cung cấp kiến thức, kỹ năng nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách
nhiệm của cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, người lao động và học sinh trong công
tác phòng, chống ma túy, HIV/AIDS trong các trường học.
- Các lớp được tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc, an toàn, mang lại hiệu quả tích
cực; đảm bảo tốt các điều kiện về phòng, chống dịch Covid-19.
II. ĐỐI TƯỢNG, SỐ LƯỢNG, KINH PHÍ, HÌNH THỨC THỰC HIỆN
1. Đối tượng: Học sinh cấp trung học phổ thông (THPT) thuộc các trường trên
địa bàn tỉnh. Cụ thể bao gồm các trường THPT: Nguyễn Bỉnh Khiêm, Cần Đăng, Vĩnh
Bình, Trần Văn Thành, Nguyễn Khuyến, Vĩnh Trạch (06 trường).
2. Số lượng: Tổ chức 06 lớp (mỗi trường 01 lớp). Tùy theo tình hình và điều
kiện cụ thể, Hiệu trưởng trường bố trí số học sinh tham dự cho phù hợp (mỗi lớp có
thể từ 120 – 150 học sinh, ưu tiên khối 10 và 11).
3. Thời gian thực hiện: Từ tháng 9/2020 đến cuối tháng 11/2020. Thời lượng
tuyên truyền tại mỗi trường từ 60 – 90 phút.
4. Kinh phí: Kinh phí tổ chức tuyên truyền do Ban chỉ đạo cấp tỉnh hỗ trợ, với
định mức là 2.500.000 đồng/trường. (Hai triệu năm trăm ngàn đồng). Các đơn vị có
thể vận động xã hội hóa hoặc sử dụng các nguồn kinh phí hợp pháp khác tổ chức thành
công hoạt động tuyên truyền tại đơn vị. Các trường nhận kinh phí hỗ trợ tại phòng
Chính trị, tư tưởng – Sở GDĐT sau khi đã hoàn thành hồ sơ quyết toán theo đúng
hướng dẫn.
5. Hình thức thực hiện: Hiệu trưởng trường chủ động liên hệ mời Báo cáo viên
từ cơ quan Công an huyện, tổ chức tuyên truyền trực tiếp đến học sinh của trường, với
hình thức linh hoạt, phù hợp (tuyên truyền miệng kết hợp minh họa bằng hình ảnh).

6. Nội dung tuyên truyền: Lồng ghép tuyên truyền các nội dung về phòng
chống ma túy, HIV/AIDS, mại dâm và các tệ nạn xã hội khác.
*Lưu ý: Do tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, trong quá trình tổ
chức, Hiệu trưởng trường cần thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh
đã được hướng dẫn (giữ khoảng cách an toàn giữa các học sinh, mang khẩu trang đúng
cách, thường xuyên rửa tay bằng nước sát khuẩn, phun thuốc diệt khuẩn tại các vị trí
trọng yếu...), nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối, đề phòng lây lan dịch Covid-19 trong
cộng đồng.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Giao phòng Chính trị, tư tưởng Sở GDĐT tham mưu xây dựng kế hoạch tổ
chức tuyên truyền trong ngành; hướng dẫn, giám sát tình hình triển khai thực hiện của
các đơn vị, đảm bảo tiến độ và yêu cầu đề ra.
2. Hiệu trưởng các trường THPT được chọn tổ chức (gồm 6 đơn vị nêu trên):
- Xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền tại đơn vị; bố trí, sắp xếp thời gian và
địa điểm tuyên truyền sao cho phù hợp, hiệu quả; phân công 01 đồng chí trong Ban
Giám hiệu trường trực tiếp phụ trách lớp; dự kiến ngày, giờ tổ chức tuyên truyền và
báo cáo danh sách, số điện thoại cán bộ phụ trách lớp, lịch tổ chức buổi tuyên truyền
về Sở GDĐT (Phòng Chính trị, tư tưởng) chậm nhất là ngày 18/9/2020 để Sở GDĐT
sắp xếp cử người đến dự cũng như thuận tiện trong việc hướng dẫn thực hiện.
- Thực hiện quyết toán kinh phí hỗ trợ chậm nhất là ngày 04/12/2020. Hồ sơ
quyết toán, các đơn vị nộp trực tiếp tại phòng Chính trị, tư tưởng – Sở GDĐT (hướng
dẫn thực hiện hồ sơ, chứng từ quyết toán, Sở có gửi kèm văn bản này). Hình ảnh tổ
chức và báo cáo kết quả buổi tuyên truyền, các đơn vị gửi qua hộp thư của phòng
Chính trị, tư tưởng ngay sau khi tổ chức xong.
Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vấn đề gì chưa rõ, các đơn vị vui
lòng phản ảnh về phòng Chính trị, tư tưởng (liên hệ đồng chí Nguyễn Văn Chủng –
Phó Trưởng phòng, điện thoại 0918.619.799) để được trao đổi, hướng dẫn thêm.
Trên đây là kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang về việc tổ chức
tuyên truyền phòng, chống ma túy, HIV/AIDS trong các trường phổ thông năm 2020
trên địa bàn tỉnh An Giang. Đề nghị thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện tốt nội
dung văn bản này./.
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