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KẾ HOẠCH
Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động
phòng, chống ma túy năm 2022 trong ngành Giáo dục
Thực hiện Kế hoạch số 353/KH-UBND ngày 31 tháng 5 năm 2022 của UBND tỉnh An
Giang về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2022
(sau đây gọi là Tháng hành động), Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) xây dựng Kế hoạch tổ chức
các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động trong ngành giáo dục năm 2022, với những nội
dung cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Tăng cường sự chỉ đạo, điều hành công tác phòng, chống ma túy theo Quyết định số
291/QĐ-TTg ngày 21/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 96-KH/TU ngày
08/11/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang về việc thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày
16/8/2019 của Bộ Chính trị về “Tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm
soát ma túy”; Quyết định số 1452/QĐ-TTg ngày 31/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc
phê duyệt Chương trình phòng, chống ma túy giai đoạn 2021 - 2025 và Chương trình số
627/CTr-UBND ngày 20/10/2021 của UBND tỉnh về phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh An
Giang giai đoạn 2021 - 2025.
2. Thông qua việc tổ chức và tham gia các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động
phòng, chống ma túy, nhằm nâng cao nhận thức của công chức, viên chức, người lao động và
học sinh (học viên) trong toàn ngành về tình hình tội phạm, tệ nạn ma túy, hậu quả tác hại của ma
túy đối với bản thân, gia đình và cộng đồng; chủ trương của Đảng, Chính phủ, pháp luật của Nhà
nước và chỉ đạo của tỉnh về 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 trong trường học và ngoài
cộng đồng, tích cực hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy” và “Ngày thế giới phòng,
chống ma túy 26/6” với các hoạt động hiệu quả, phù hợp với đặc điểm tình hình của từng cơ quan,
đơn vị.
II. NỘI DUNG THỰC HIỆN
1. Trưởng Phòng GDĐT, Hiệu trưởng, Giám đốc các đơn vị trực thuộc tăng cường tổ
chức các hoạt động tuyên truyền đến cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn
ngành về chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong công tác phòng, chống ma túy;
nhấn mạnh các tác hại, hậu quả do ma túy gây ra khi sử dụng hoặc hoạt động lợi dụng trẻ em
trong việc mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy cũng như các thủ đoạn ngụy
trang, cất giấu ma túy. Qua đó, tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức, hành động và nêu cao
tinh thần trách nhiệm trong công tác phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm ma túy, hỗ trợ
người cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng.
2. Căn cứ tình hình thực tế, nhất là các trường học thuộc khu vực biên giới và địa bàn
trọng điểm, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng, Hải quan mở đợt
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cao điểm tấn công trấn áp tội phạm về ma túy, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Chủ động
phối hợp nắm tình hình, xác định các đối tượng nghi vấn hoạt động phạm tội về ma túy trên
tuyến biên giới và các tuyến, địa bàn trọng điểm, đề ra biện pháp đấu tranh phù hợp. Thời gian
của đợt cao điểm diễn ra từ ngày 01/6/2022 đến 30/6/2022.
3. Phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ
chức tuyên truyền phòng, chống ma túy đến từng đơn vị và cơ sở giáo dục, thanh thiếu niên, học
sinh, sinh viên; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội (Zalo, Facebook,..), nền
tảng di động trong các hoạt động tuyên truyền; phối hợp với lực lượng chuyên trách trên địa bàn
tổ chức đấu tranh quyết liệt với tội phạm ma túy, triệt xóa các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy
trên địa bàn.
4. Tổ chức triển khai đầy đủ, kịp thời, hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ tại Công văn số
1435/SGDĐT-CTTT ngày 24/5/2022 của Sở GDĐT về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng
Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2022.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Căn cứ vào tình hình, chức năng, nhiệm vụ, các phòng GDĐT, các trường học/trung
tâm tổ chức triển khai thực hiện Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2022 cho đơn vị
theo các hoạt động, nội dung hướng dẫn nêu trên.
2. Kết thúc Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2022, đề nghị các Phòng GDĐT
và đơn vị trực thuộc báo cáo kết quả thực hiện về Sở GDĐT trước ngày 31/6/2022 để tổng hợp,
báo cáo Ban Chỉ đạo tỉnh và Bộ GDĐT.
Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị liên quan triển khai thực hiện tốt nội dung văn bản này./.
Nơi nhận:
- BCĐ PCTP, HIV/AIDS, TNXH và
XDPT TDBVANTQ tỉnh;
- Các phòng GDĐT huyện, thị, Tp;
- Các trường/trung tâm trực thuộc;
- Giám đốc và các Phó Giám đốc;
- Các phòng, Thanh tra Sở;
- Website Sở GDĐT;
- Lưu: VT, CTTT.
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