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KẾ HOẠCH
Thực hiện công tác phòng, chống ma túy năm 2020
Thực hiện Kế hoạch số 56 /KH-UBND ngày 19 tháng 3 năm 2020 của UBND
huyện A Lưới về việc thực hiện công tác phòng, chống ma túy năm 2020. Phòng Giáo
dục và Đào tạo A Lưới xây dựng và ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phòng,
chống ma túy năm 2020 với những nội dung sau:
I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích
Nâng cao nhận thức trong đội ngũ CBCCVC và học sinh về hiểm họa, tác
hại của ma túy đối với bản thân, gia đình và xã hội, để CBCCVC và học sinh có
kỹ năng tự phòng ngừa, đồng thời tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức trách
nhiệm trong c ng tác đ u tranh phòng, chống ma túy, ki n uyết kh ng để ma
túy có cơ hội xâm nhập vào trường học.
2. Y u cầu
- C ng tác tuy n truyền, giáo dục phải là nhiệm vụ thường xuy n của các
nhà trường.
- Đảm bảo có sự phối hợp chặt chẽ, thường xuy n giữa nhà trường với địa
phương và gia đình học sinh.
- Phát huy hiệu uả vai trò, t m gương đạo đức của cán bộ, nhà giáo và sự
chủ động, tích cực của học sinh trong c ng tác phòng, chống tệ nạn ma túy trong
nhà trường và cộng đồng.
- Hình thức tuy n truyền phải đa dạng, phong phú, có sự đổi mới.
- Nội dung tuy n truyền phải đảm bảo sâu, rộng, phù hợp với địa bàn, đối
tượng, lứa tuổi.
- Khi tổ chức thực hiện c ng tác phòng, chống tệ nạn ma túy tại các nhà
trường, cần đảm bảo các nguy n tắc:
+ L y tuy n truyền, giáo dục, chủ động phòng ngừa, cảm hoá đối tượng là
giải pháp căn bản.
+ Khách uan, c ng bằng, nghi m minh, đúng pháp luật khi xem xét, xử
lý HS, cán bộ, nhà giáo có li n uan đến tệ nạn ma túy.
+ Kết hợp chặt chẽ nội dung giáo dục phòng, chống tệ nạn ma túy với các
nội dung giáo dục phòng, chống lây nhiễm HIV/AIDS và các loại tệ nạn xã hội
khác.
- 100% các đơn vị trường học trực thuộc tr n địa bàn huyện triển khai thực
hiện nghi m túc kế hoạch tuy n truyền, giáo dục phòng, chống ma túy của Ngành
bằng những hoạt động thiết thực, hiệu uả, kh ng ph trương, lãng phí, hình thức.

II. Nội dung tuyên truyền
1. Các văn bản uy phạm pháp luật về phòng, chống tệ nạn ma túy, xử lý
hành vi có liên quan đến tệ nạn ma túy và các uy định khác có li n uan.
2. Các khái niệm cơ bản về ma túy, tình hình phát triển, lây lan và tác hại
của tệ nạn ma túy.
3. Các biện pháp phòng ngừa lạm dụng ma túy đối với bản thân, gia đình
và xã hội, biện pháp giảm tác hại, điều trị nghiện ma túy bằng thuốc thay thế.
4. Lối sống lành mạnh, kỹ năng ứng xử và hành động ki n uyết kh ng
tham gia tệ nạn ma túy.
5. Ý thức tự giác khai báo về tình trạng sử dụng và nghiện ma túy và các
gương điển hình nỗ lực, uyết tâm từ bỏ ma túy.
6. Ý thức, trách nhiệm của người học và CBCCVC trong việc phát hiện,
đ u tranh chống tệ nạn ma túy, ngăn chặn tệ nạn ma túy xâm nhập vào nhà
trường, gia đình và xã hội.
III. Biện pháp thực hiện
- Phối hợp với các đoàn thể của địa phương, tổ chức các hoạt động văn
nghệ, chiếu phim, giao lưu; các cuộc thi tìm hiểu dưới dạng bài viết hoặc sân
kh u hoá, vẽ tranh, áp phích, sáng tác, biểu diễn tiểu phẩm với đề tài về phòng,
chống tệ nạn ma túy.
- Tổ chức tuy n truyền th ng ua các phương tiện th ng tin.
- Tổ chức cho học sinh tham gia sinh hoạt câu lạc bộ về phòng chống tệ
nạn xã hội của nhà trường.
- Tổ chức giáo dục, tuy n truyền th ng ua hoạt động của C ng đoàn,
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đội TNTP Hồ Chí Minh.
- Các hình thức giáo dục, tuy n truyền khác.
IV. Tổ chức thực hiện
1. Phòng Giáo dục và Đào tạo
- Xây dựng kế hoạch, uán triệt nội dung triển khai tới các nhà trường
đảm bảo 100% các nhà trường triển khai, thực hiện hiệu uả.
- Tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện kế hoạch tại các
trường học.
2. Các trường mầm non, tiểu học, THCS trực thuộc
- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch c ng tác phòng, chống tệ nạn
ma túy.
- Ban hành các uy định cụ thể của nhà trường về phòng, chống tệ nạn ma
túy phù hợp với các uy định của pháp luật. Đưa nội dung uy định về phòng,
chống tệ nạn ma túy vào ti u chí đánh giá thi đua, đánh giá hạnh kiểm, rèn luyện
của học sinh.

- Lập hồ sơ theo dõi các trường hợp có li n uan đến tệ nạn ma túy; phân
c ng các tổ chức, cá nhân theo dõi, giúp đỡ học sinh có biểu hiện nghi v n li n
uan đến tệ nạn ma túy để có hình thức phối hợp xử lý kịp thời.
- Xây dựng m i trường giáo dục lành mạnh, tạo điều kiện để học sinh và
CBCCVC tham gia thường xuy n các hoạt động văn hoá, thể thao nhằm nâng
cao đời sống tinh thần, tránh xa tệ nạn ma túy.
- Có hình thức biểu dương, khen thưởng kịp thời cá nhân có thành tích và
xử lý nghi m các vi phạm trong c ng tác phòng, chống tệ nạn ma túy.
- Phối hợp với chính uyền địa phương, các tổ chức đoàn thể, đặc biệt là
gia đình học sinh trong c ng tác giáo dục, uản lý học sinh, phòng, chống tệ nạn
ma tuý.
- Kiến nghị với chính uyền địa phương kiểm tra, giải toả các hàng uán,
tụ điểm có biểu hiện phức tạp li n uan đến ma tuý, tệ nạn xã hội ở khu vực
xung uanh trường học.
3. Kinh phí hoạt động
- Trích kinh phí từ nguồn chi ngân sách năm 2020 của đơn vị.
- Sử dụng kinh phí từ các nguồn hợp pháp khác.
- Báo cáo kết uả thực hiện về Phòng Giáo dục và Đào tạo A Lưới (Đ/c
Đoàn Công Sơn - Chuyên viên) trước ngày 15/07/2020.
Nhận được Kế hoạch này đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện và
báo cáo kết quả đúng thời gian uy định./.
Nơi nhận:
- Các trường trực thuộc;
- Website Phòng GD&ĐT;
- Lưu: VT, CM.
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