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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện “Tháng hành động phòng, chống ma túy” và “Ngày toàn
dân phòng, chống ma túy 26/6” năm 2022 của ngành Giáo dục tỉnh Gia Lai
Thực hiện Kế hoạch số 1097/KH-UBND-KGVX ngày 31/5/2022 của UBND
tỉnh Gia Lai về triển khai thực hiện “Tháng hành động phòng, chống ma túy” và
Ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26/6” năm 2022, Sở Giáo dục và Đào tạo xây
dựng Kế hoạch triển khai thực hiện như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo nên một chiến dịch
truyền thông phòng, chống ma tuý, tạo chuyển biến mạnh mẽ về ý thức trách nhiệm,
hành động của toàn ngành trong công tác phòng, chống ma tuý.
2. Chủ động làm tốt công tác theo dõi, nắm tình hình, triển khai đồng bộ các
biện pháp, phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn ngành trong phòng, chống tội
phạm và tệ nạn ma túy; phối hợp tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với đối
tượng sử dụng trái phép chất ma tuý và giảm tác hại của ma tuý.
3. Việc triển khai tháng hành động phòng, chống ma túy phải được tiến hành
đồng bộ, linh hoạt, sáng tạo; đảm bảo hiệu quả thiết thực, tiết kiệm, phù hợp với tình
hình thực tế của đơn vị.
II. CHỦ ĐỀ, THỜI GIAN VÀ PHẠM VI TRIỂN KHAI
1. Chủ đề
“Nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy và quản lý người sử dụng trái
phép chất ma túy - Vì một cộng đồng khỏe mạnh và an toàn”.
2. Thời gian
Từ ngày 01 tháng 6 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022.
3. Phạm vi
Trong phạm vi toàn ngành Giáo dục tỉnh Gia Lai.
III. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
1. Tăng cường tuyên truyền các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà
nước về công tác phòng, chống ma túy, đặc biệt thực hiện có hiệu quả Luật
phòng, chống ma túy năm 2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành; tuyên truyền
về hậu quả, tác hại của ma túy, nhất là tác hại của các loại ma túy tổng hợp (ma
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túy đá, thuốc lắc, Cỏ Mỹ,…), cần sa, các chất hướng thần mới,…đến từng cán bộ
quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh, học viên.
2. Nêu cao trách nhiệm của chính quyền, các đoàn thể, gia đình, xã hội trong
công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma tuý.
3. Phối hợp đẩy mạnh công tác đấu tranh, triệt xóa tụ điểm ma túy hoạt động,
lây lan trong thanh thiếu niên, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đặc biệt nâng cao
hiệu quả công tác phối hợp với lực lượng phòng, chống ma túy; chủ động trao đổi
thông tin về tội phạm ma túy để phòng ngừa, ngăn chặn ma túy vào trường học.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Giáo dục Trung học, Giáo dục Chính trị và Giáo dục Thường xuyên;
Phòng Giáo dục Mầm non và Giáo dục Tiểu học, Sở Giáo dục và Đào tạo
Chủ động, tham mưu lãnh đạo Sở chỉ đạo các cơ sở giáo dục trong toàn ngành
tổ chức các hoạt động tuyên truyền phòng, chống ma túy cho học sinh, trọng tâm là
tuyên truyền, phổ biến về hậu quả, tác hại của ma túy, đặc biệt là ma túy tổng hợp,
các chất gây nghiện, chất hướng thần núp bóng các vỏ bọc, hình thức như: Tem giấy,
bùa lưỡi, cỏ Mỹ, bóng cười,...cho thanh thiếu niên, học sinh và các bậc phụ huynh;
đồng thời, lồng ghép nội dung tuyên truyền vào các hoạt động sinh hoạt hè của học
sinh gắn với các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao,...
2. Phòng Kế hoạch và Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo
Phối hợp chuẩn bị kinh phí để triển khai các hoạt động kịp thời, có hiệu trong
“Tháng hành động phòng, chống ma túy” và “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy
năm 2022”.
3. Các trường phổ thông thuộc và trực thuộc Sở, Trung tâm GDTX tỉnh, Trung
tâm GDNN-GDTX các huyện
Nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện có hiệu quả “Tháng hành động
phòng, chống ma túy” và “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy năm 2022”.
4. Phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố
Chỉ đạo các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý tổ chức các hoạt động
truyên truyền phòng, chống ma túy cho học sinh, trọng tâm là tuyên truyền, phổ biến
về hậu quả, tác hại của ma túy, đặc biệt là ma túy tổng hợp, các chất gây nghiện, chất
hướng thần núp bóng các vỏ bọc, hình thức như: Tem giấy, bùa lưỡi, cỏ Mỹ, bóng
cười,...cho thanh thiếu niên, học sinh và các bậc phụ huynh; đồng thời, lồng ghép nội
dung tuyên truyền vào các hoạt động sinh hoạt hè của học sinh gắn với các hoạt động
văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao,...
Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện “Tháng hành động phòng, chống ma
túy” và “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26/6” năm 2022, Sở Giáo dục và Đào
tạo yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc những nội dung trên; kết thúc
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Tháng hành động, báo cáo kết quả thực hiện về Sở GDĐT trước ngày 02/7/2022
(qua Phòng Giáo dục Trung học, Giáo dục Chính trị và Giáo dục Thường xuyên, theo
địa chỉ Email: giaoductrunghocgialai@gmail.com) để kịp thời tổng hợp, báo cáo theo
quy định./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh
- Công an tỉnh;
- Các trường phổ thông thuộc và trực thuộc Sở;
- Trung tâm GDTX tỉnh;
- Trung tâm GDNN-GDTX các huyện;
- Phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố.
- Giám đốc, các Phó Giám đốc;
- Các phòng CNMV thuộc Sở;
- Website Sở;
- Lưu: VT, GDTrHCTTX.
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