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KẾ HOẠCH
Tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động
phòng, chống ma túy trong các cơ sở giáo dục năm 2019”
Thực hiện Kế hoạch số 159/KH-UBND ngày 03/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh
An Giang về Kế hoạch tổ chức hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống ma
túy năm 2019”, Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện kế hoạch
“Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2019” trong ngành Giáo dục và Đào tạo
năm 2019, với các nội dung như sau:
I. Mục đích yêu cầu
- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành công tác phòng, chống ma túy theo
tinh thần Kết luận số 95-KL/TW ngày 02/4/2014 của Ban Bí thư; Chương trình hành
động số 19-Ctr/TU ngày 07/7/2008 của Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW ngày
26/3/2008 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng,
chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới…
- Nâng cao hiểu biết về tác hại của ma túy đối với bản thân, gia đình và xã hội, đồng
thời nâng cao ý thức trách nhiệm của học sinh, sinh viên trong công tác phòng, chống tệ
nạn ma túy trong trường học. Từ đó, chủ động phòng ngừa, đề ra các giải pháp thực chất
nhằm giảm thiểu, từng bước đẩy lùi tệ nạn ma túy trong các cơ sở giáo dục.
- Yêu cầu Trưởng phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố; Hiệu trưởng (Giám
đốc) các đơn vị trực thuộc quán triệt chủ trương của ngành về công tác phòng, chống ma
túy cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh về tệ nạn ma túy và hậu quả, tác hại của
chúng đối với bản thân, gia đình, cộng đồng, đề cao nhận thức và tinh thần trách nhiệm
trong công tác phòng, chống ma túy; đồng thời tổ chức thực hiện tốt các hoạt động phòng
ngừa và đấu tranh có hiệu quả đối với tệ nạn ma túy ngoài cộng đồng.
II. Công tác trọng tâm
1. Thủ trưởng các đơn vị tăng cường công tác truyền thông hưởng ứng “Tháng
hành động phòng, chống ma túy năm 2019”, “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy” và
“Ngày Thế giới phòng, chống ma túy 26/6” bằng các hoạt động truyền thông hiệu quả,
thiết thực, sáng tạo, tiết kiệm thu hút nhiều học sinh tham gia.
2. Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, giáo
dục nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên và học sinh tình hình tội phạm về ma
túy, hậu quả tác hại của ma túy và biện pháp phòng, chống nghiện ma túy. Kiên quyết đẩy
lùi tình trạng nghiện ma túy trong nhà trường, không để xuất hiện hiện tượng học sinh sử
dụng ma túy trong các trường học dưới mọi hình thức.
3. Kết hợp việc tổ chức các hoạt động sinh hoạt hè năm 2019, nhà trường phối hợp
chặt chẽ với chính quyền, gia đình và xã hội, vận động cha mẹ học sinh quản lý giáo dục
con em mình đồng thời tham gia phát hiện, tố giác và đấu tranh chống tội phạm có liên
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quan đến ma túy; tăng cường phối hợp Công an địa phương liên tục giám sát, kiểm tra
làm trong sạch môi trường trong và ngoài trường học, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn
trong trường học; tổ chức các hoạt động ngoại khóa, ngoài giờ lên lớp, các câu lạc bộ, đội,
nhóm xung kích …, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao nhằm thu hút đông đảo
học sinh tham gia.
4. Các phòng giáo dục và đào tạo, các trường (trung tâm) trực thuộc chủ động phối
hợp với các ban ngành, đoàn thể địa phương, cùng chia sẻ trách nhiệm triển khai thực
hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy trong trường học;
tổ chức ký cam kết giữa học sinh, nhà trường với cha mẹ học sinh, giữa nhà trường với
Công an địa phương về xây dựng trường học không có ma túy, đảm bảo an toàn về an
ninh trật tự. Khi nghi vấn, phát hiện học sinh nghiện hoặc sử dụng ma túy, bằng mọi cách
phối hợp với chính quyền địa phương, gia đình, nhà trường kịp thời xử lý và tổ chức cai
nghiện để các em sớm từ bỏ ma túy trở lại học tập.
5. Tại mỗi đơn vị trường học và cơ sở giáo dục tùy theo điều kiện của đơn vị chủ
động tổ chức hoặc phối hợp với địa phương hưởng ứng tổ chức lễ ra quân, biểu dương lực
lượng tuổi trẻ học đường phòng, chống ma túy như: diễu hành, mít tinh, triển lãm, treo
băng-rol tuyên truyền…
III. Tổ chức thực hiện
Kế hoạch này được triển khai thực hiện từ ngày 01/6/2019 đến ngày 30/6/2019. Sở
Giáo dục và Đào tạo yêu cầu thủ trưởng các đơn vị căn cứ tình hình thực tế tại địa
phương, đơn vị, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch này. Báo cáo tình hình
và kết quả thực hiện “Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2019” về Sở GDĐT,
(qua phòng Chính trị, tư tưởng, địa chỉ mail: phongchinhtritutuong@angiang.edu.vn; điện
thoại: 0296 3958979), để tổng hợp báo cáo Ban chỉ đạo tỉnh. Thời gian báo cáo chậm nhất
ngày 05/7/2019 (lồng ghép với báo cáo 6 tháng của đơn vị).
Yêu cầu thủ trưởng các đơn vị liên quan triển khai thực hiện tốt nội dung Kế hoạch
này./.
Nơi nhận:
- Bộ GD&ĐT (Vụ GDCT-CTHSSV, Vụ GDTC);
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- VP. UBND tỉnh An Giang;
- BCĐ PCTP, HIV/AIDS, TNXH và
XDPT TDBVANTQ tỉnh;
- Công an tỉnh (PA03,PV05);
- Các phòng GDĐT huyện, thị, Tp;
- Các trường THPT trực thuộc;
- Trung tâm GDTX tỉnh;
- Trường Năng khiếu Thể thao tỉnh;
- Công đoàn ngành GD;
- Giám đốc và các Phó Giám đốc;
- Website Sở GDĐT;
- Lưu: VT, CTTT.
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