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KẾ HOẠCH
Phòng chống ma túy, tội phạm, tệ nạn xã hội, phòng chống mua bán người
Năm 2018
Thực hiện Kế hoạch số 475/KH-SGDĐT, ngày 06/4/2018 của Sở GDĐT Thái
Nguyên về Kế hoạch Phòng chống ma túy, tội phạm, phòng chống mua bán người
năm 2018;
Phòng Giáo dục và Đào tạo Đại Từ xây dựng kế hoạch triển khai, thực hiện
công tác Phòng chống ma túy, tội phạm, tệ nạn xã hội, phòng chống mua bán người
năm 2018 với các nội dung cụ thể sau:
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
1. Mục đích
- Nâng cao vai trò trong lãnh đạo của cấp ủy Đảng, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ
đạo, quản lý của Ban giám hiệu nhà trường; phát huy vai trò nòng cốt của các lực lượng
chuyên trách, huy động sức mạnh của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, tạo
chuyển biến cơ bản, tích cực tham gia phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với các loại tội
phạm, ma tuý và các tệ nạn xã hội trong trường học.
- Nâng cao nhận thức, hiểu biết trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, HS về
hiểm họa, tác hại của ma túy đối với bản thân, gia đình và xã hội, để cán bộ, giáo viên,
nhân viên và học sinh có kỹ năng tự phòng ngừa, không mắc vào tệ nạn ma tuý, đồng
thời nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác đấu tranh phòng, chống ma túy, tội
phạm, phòng chống mua bán người, kiên quyết không để ma túy có cơ hội xâm nhập
vào trường học.
- Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức về hậu
quả, tác hại của tệ nạn ma túy đối với đời sống xã hội và các chủ trương, chính sách,
pháp luật của đảng, nhà nước về công tác phòng chống ma túy, tội phạm, phòng chống
mua bán người, làm chuyển biến cơ bản về nhận thức và hành động trong phòng ngừa,
đấu tranh, ngăn chặn tội phạm mua bán người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em.
- Nâng cao hiệu quả công tác phát hiện, điều tra, xử lý tội phạm mua bán người,
thực hiện có hiệu quả công tác tiếp nhận, hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng, đưa nạn nhân
trở về đoàn tụ với gia đình, xã hội.
2. Yêu cầu
- Công tác tuyên truyền, giáo dục phải là nhiệm vụ thường xuyên của nhà trường.
Đảm bảo có sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường với địa phương và gia đình học sinh.

1

- Hình thức tuyên truyền, phòng chống phải đa dạng, phong phú, có sự đổi mới để
đạt hiệu quả cao.
- Nội dung tuyên truyền phải đảm bảo sâu, rộng, phù hợp với địa bàn, đối tượng,
lứa tuổi và gắn với nội dung thực hiện cuộc vận động: “Xây dựng nhà trường văn hóa,
nhà giáo mẫu mực, học sinh thanh lịch”.
- Tăng cường sự lãnh đạo và công tác chỉ đạo, quản lý của Ban giám hiệu nhà
trường; phát huy vai trò của các lực lượng chuyên trách, huy động sức mạnh của cán bộ
giáo viên, học sinh, sinh viên, tạo chuyển biến cơ bản, tích cực tham gia phòng, chống
ma tuý, tiến tới đẩy lùi, giảm nhanh tội phạm.
II. NỘI DUNG THỰC HIỆN
1. Công tác chỉ đạo
- Các đơn vị trường học thực hiện có hiệu quả Quyết định số 424/QĐ-TTg ngày
07/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phòng, chống ma túy
đến năm 2020; Kế hoạch số 245/KH-UBQG-BCA ngày 18/8/2017 của Ủy ban Quốc
gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm về thực hiện
Chương trình phòng, chống ma túy đến năm 2020; Kế hoạch số 151/KH-UBND,
ngày 10/10/2017 của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy đến
năm 2020 và Quyết định số 1996/QĐ-UBND, ngày 03/7/2017 của UBND tỉnh về
việc ban hành Đề án tăng cường phòng, chống và đẩy lùi tệ nạn ma túy trên địa bàn
tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2017 - 2020.
- Tiếp tục thực hiện Quyết định số 1718/2007/QĐ-UBND ngày 28/8/2007 của
UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý học sinh, sinh viên ngoại trú và Kế
hoạch liên ngành số 1413/KH-LN và các Kế hoạch số 01, 02, 03 về PCMT trong
trường học; Thông tư liên tịch số 34/2009/TTLT/GD&ĐT-CA, ngày 20/11/2009 giữa
Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Công an về công tác bảo vệ an ninh, trật tự trong trường
học và cơ sở giáo dục.
- Triển khai thực hiện Đề án tăng cường năng lực phòng, chống ma túy trong học
đường tại các khu vực phức tạp về ma túy. Phấn đấu 100% số trường đạt “Không có tệ
nạn ma túy” (không có học sinh mắc nghiện ma túy hoặc học sinh tham gia hoạt động
phạm tội về ma túy).
- Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 1538/KH-SGDĐT ngày 22/9/2017 của Sở
GDĐT Thái Nguyên về Kế hoạch Tuyên truyền phòng, chống ma túy, tội phạm và
tệ nạn xã hội năm học 2017 - 2018.
2. Công tác tổ chức giáo dục tuyên truyền phòng, chống ma túy, tệ nạn xã hội.
- Các đơn vị cần tổ chức tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật
về phòng, chống ma tuý, phòng chống tội phạm và các quy định khác có liên quan; Các
khái niệm cơ bản về ma tuý, tình hình phát triển, lây lan và tác hại của ma túy đặc biệt
là các loại ma túy tổng hợp; Các biện pháp phòng ngừa, các tấm gương điển hình trong
công tác phòng, chống ma tuý, tội phạm và tệ nạn xã hội.
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- Công tác tuyên truyền có thể thực hiện dưới nhiều hình thức như: Tuyên truyền
qua phát thanh nội bộ trường học; mời báo cáo viên nói chuyện chuyên đề về phòng,
chống ma tuý, tội phạm và tệ nạn xã hội, tổ chức Hội thi…
- Làm mới hoặc sửa chữa pano, áp phích về phòng, chống ma tuý, phòng chống
tội phạm, TNXH và được đặt ở những vị trí thích hợp trong trường học.
- Tổ chức tập huấn cho cán bộ, giáo viên của đơn vị mình về công tác phòng,
chống ma tuý, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội trong trường học.
- Thường xuyên đổi mới các biện pháp công tác phối hợp giữa nhà trường với
chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng, các tổ chức đoàn thể cơ sở ở khu
vực các trường đứng chân để quản lý chặt chẽ học sinh; phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý
kịp thời những hành vi vi phạm pháp luật nói chung, tệ nạn ma tuý nói riêng.
- Tiếp tục đưa nội dung giáo dục phòng chống ma túy, tội phạm, phòng chống
mua bán người lồng ghép vào chương trình giảng dạy, chương trình ngoại khóa tại các
cấp học, bậc học cho phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của công tác phòng chống ma túy
và tình hình thực tế của các trường học.
- Chủ trì thực hiện chuyên đề “Phòng, chống ma túy trong trường học”; tổ chức
bồi dưỡng kỹ năng kiến thức phòng, chống ma túy cho đội ngũ giảng viên, giáo viên,
cán bộ Đoàn, Đội, Hội để phổ biến các kiến thức cần thiết trong chương trình giảng
dạy, các hoạt động ngoại khoá hoặc lồng ghép với các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể
dục thể thao.
- Tổ chức cho 100% học sinh ký cam kết không sử dụng ma tuý, không rủ rê bạn
bè mua bán, vận chuyển, sử dụng ma túy dưới bất cứ hình thức nào; xây dựng, duy trì
hoạt động của các mô hình phòng, chống ma tuý trong các nhà trường, xây dựng nội
dung tuyên truyền phòng, chống ma túy phù hợp với các cấp học, kiên quyết không để
tệ nạn ma tuý xâm nhập vào trường học. Phấn đấu 100% số trường đạt “Không có tệ
nạn ma túy” (không có học sinh mắc nghiện ma túy hoặc học sinh tham gia hoạt động
phạm tội về ma túy).
3. Công tác phối hợp giữa gia đình, nhà trường trong phòng, chống ma tuý,
tội phạm và tệ nạn xã hội.
- Phối hợp chặt chẽ với Công an trong công tác tuyên truyền, giáo dục phòng,
chống ma tuý, tội phạm và tệ nạn xã hội; tổ chức kiểm tra về công tác phòng, chống tội
phạm và phòng chống, kiểm soát ma tuý tại nhà trường.
- Kiểm tra hoạt động của Ban chỉ đạo phòng chống ma tuý và các tệ nạn xã
hội ở các trường học; nâng cao vai trò của Ban giám hiệu, Công đoàn, Đoàn Thanh
niên, Đội TNTP Hồ Chí Minh và Công an trong việc phối hợp phòng chống ma tuý
và các tệ nạn xã hội.
- Phối hợp với Đoàn xã (thị trấn) tạo lực lượng nòng cốt trong công tác tuyên
truyền giáo dục học sinh; xây dựng các phong trào, tổ chức các hoạt động xã hội, tuyên
truyền phòng chống tội phạm, tệ nạn ma tuý, tệ nạn xã hội trong nhà trường, đảm bảo
an ninh trật tự và làm trong sạch môi trường trong và ngoài trường học.
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- Tăng cường mối quan hệ giữa giáo viên chủ nhiệm với gia đình nhằm tăng
cường quản lý học sinh, ngăn ngừa ma tuý, các tệ nạn xã hội và kịp thời xử lý khi có vụ
việc xảy ra liên quan đến học sinh.
4. Tổ chức các hoạt động ngoại khoá, giao lưu văn nghệ, hội thi tuyên truyền.
- Chỉ đạo tốt việc lồng ghép giáo dục phòng chống tội phạm, phòng chống ma
tuý và các tệ nạn xã hội trong chương trình giảng dạy các bộ môn. Coi công tác tuyên
truyền, giáo dục là nhiệm vụ cơ bản và phải được thực hiện thường xuyên, liên tục.
- Lồng ghép nội dung phòng chống tội phạm, phòng chống ma tuý và các tệ nạn
xã hội vào các giờ dạy của các môn: Sinh học, Giáo dục công dân ....
- Tổ chức các hoạt động ngoại khoá trong năm học như: hội thi tuyên truyền
phòng, chống ma tuý, tội phạm và tệ nạn xã hội. Ngoài ra, các đơn vị, trường học cần
thành lập đội cờ đỏ, đội thanh niên xung kích, tăng cường công tác kiểm tra phát hiện
học sinh vi phạm để có biện pháp giáo dục kịp thời. Tăng cường quản lí giáo dục học
sinh có biểu hiện nghi vấn hoạt động tội phạm và tệ nạn xã hội.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Giáo dục và Đào tạo
- Xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện và chỉ đạo, hướng dẫn các cơ
sở giáo dục trực thuộc triển khai thực hiện hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật
về phòng, chống ma tuý, tội phạm, phòng chống buôn bán người và tệ nạn xã hội
trong trường học.
- Phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện đưa việc thực hiện các hoạt
động tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma tuý, tội phạm, phòng chống
buôn bán người và tệ nạn xã hội trong trường học vào nội dung các buổi sinh hoạt
lớp, sinh hoạt chi Đoàn, sinh hoạt Đội và hoạt động ngoại khóa.
- Tăng cường kiểm tra, đánh giá, đôn đốc thực hiện, kịp thời biểu dương, khen
thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phòng, chống ma tuý, tội
phạm và tệ nạn xã hội xử lý nghiêm những tập thể và cá nhân vi phạm.
- Kịp thời báo cáo Sở GDĐT Thái Nguyên và UNBD huyện Đại Từ các vụ việc
vi phạm phòng, chống ma tuý, tội phạm, phòng chống buôn bán người và tệ nạn xã hội
trong trường học thuộc thẩm quyền quản lý.
2. Các đơn vị Mầm non, Tiểu học và THCS trên địa bàn huyện
- Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện và chỉ đạo, hướng dẫn các
cán bộ, giáo viên, nhân viên triển thực hiện hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật
về phòng, chống ma tuý, tội phạm, phòng chống buôn bán người và tệ nạn xã hội tới
học sinh đơn vị mình.
- Đưa nội dung chấp hành pháp luật phòng, chống ma túy, tệ nạn xã hội vào
nội quy nhà trường và là một trong các nội dung đánh giá thi đua năm học. Biểu dương,
khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phòng, chống ma
tuý, tội phạm và tệ nạn xã hội xử lý nghiêm những tập thể và cá nhân vi phạm
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- Nhà trường chỉ đạo các tổ chức Đoàn, Đội phối hợp với giáo viên chủ nhiệm
nhắc nhở, có hình thức kiểm tra, giám sát hàng ngày đối với học sinh có dấu hiệu sử
dụng ma túy.
- Thành lập các đội tự quản, đội cờ đỏ của các lớp, tổ chức trực, theo dõi việc
thực hiện các quy định trong công tác phòng, chống ma tuý, tội phạm và tệ nạn xã hội.
Phát huy có hiệu quả “Hòm thư góp ý”, “Hòm thư điều em muối nói”,… trong việc
phát hiện kịp thời các học sinh có dấu hiệu sử dụng ma túy
- Phối hợp với các ban, ngành liên quan của địa phương và phụ huynh học sinh
giáo dục, tuyên truyền cho học sinh về phòng, chống ma tuý, tội phạm, phòng chống
buôn bán người và tệ nạn xã hội; phối hợp theo dõi, giám sát những học sinh nghi có
dấu hiệu sử dụng ma túy để kịp thời có hướng giải quyết và xử lý.
- Kịp thời báo cáo Phòng GDĐT Đại Từ các vụ việc (kể cả các vụ việc đã xử lý)
vi phạm phòng, chống ma tuý, tội phạm, phòng chống buôn bán người và tệ nạn xã hội
trong trường học thuộc thẩm quyền quản lý.
Trên đây là Kế hoạch triền khai phòng chống ma túy, tội phạm, phòng chống
mua bán người năm 2018. Phòng GDĐT đề nghị các đơn vị trường học chủ động
xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện; báo cáo tình hình và kết quả thực hiện các
nội dung trên về Phòng Giáo dục và Đào tạo./.
Nơi nhận:
- Sở GDĐT (Báo cáo);
- UBND huyện (Báo cáo);
- Các đơn vị MN, TH, THCS (Thực hiện);
- Lưu: VT, CTHS.

TRƯỞNG PHÒNG
(Đã ký)

Trần Đăng Minh
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