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KẾ HOẠCH
Triển khai thực hiện “Tháng hành động phòng, chống ma túy” và
“Ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26/6” năm 2020
Thực hiện Kế hoạch số 1190/KH-UNBD ngày 05/6/2020 của Ủy ban nhân
dân (UBND) tỉnh Gia Lai về việc Triển khai thực hiện “Tháng hành động
phòng, chống ma túy” và “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26/6” năm 2020,
Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện như
sau:
1. Mục đích, yêu cầu
1. Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức và hành
động của cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, sinh viên, học viên trong toàn
ngành chấp hành pháp luật, tích cực tham gia vào công tác phòng ngừa, đấu
tranh, tố giác tội phạm ma túy và tệ nạn ma túy, góp phần đảm bảo an ninh trật
tự trong trường học.
2. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền sâu rộng về tác hại của ma túy và
các biện pháp phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma túy nhằm tạo sự chuyển biến
tích cực về ý thức trách nhiệm của của cán bộ lãnh đạo, giáo viên, nhân viên và
học sinh trong các cơ sở giáo dục.
3. Triển khai tháng hành động phòng, chống ma túy thiết thực, phù hợp với
đặc thù của từng đối tượng học sinh, từng địa bàn. Hình thức, nội dung phải đảm
bảo tính phong phú, phù hợp nhằm nâng cao sự thu hút và tính hiệu quả của hoạt
động.
II. Chủ đề và thời gian
1. Chủ đề: “Phát huy tinh thần phòng chống dịch Covid-19, hãy hành động
vì cộng đồng không ma túy”
2. Thời gian: Tháng 6 năm 2020.
III. 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; hậu quả, tác hại của ma túy, nhất là tác
hại của các loại ma túy tổng hợp; các chất hướng thần núp dưới các vỏ bọc, hình
thức như: “Thuốc lắc”, “tem giấy”, “cỏ Mỹ”, “bóng cười”…
2. Phát động học sinh, sinh viên, học viên “Chung tay nói không với ma
túy, vì chính bạn và cộng đồng”.

3. Quan tâm trang bị cho học sinh, sinh viên những kỹ năng cần thiết để
phòng, chống ma túy như: Kỹ năng từ chối lời rủ rê sử dụng ma túy, kỹ năng
hóa giải những cảm xúc tiêu cực, kỹ năng đối đầu với những tình huống có nguy
cơ dẫn đến hành vi sử dụng ma túy…
4. Tuyên truyền phòng, chống ma túy thông qua tiết chào cờ đầu tuần, tiết
sinh hoạt lớp, các hoạt động ngoại khóa…
III. Tổ chức thực hiện
Trên cơ sở nội dung Kế hoạch này, các phòng GDĐT, các trung tâm
GDNN-GDTX, các đơn vị trực thuộc Sở căn cứ vào điều kiện thực tiễn và đối
tượng học sinh, sinh viên, học viên của mình, triển khai thực hiện với hình thức
phù hợp.
Thủ trưởng các đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung chỉ đạo có
hiệu quả “Tháng hành động phòng, chống ma túy” năm 2020; theo dõi, đôn đốc
việc thực hiện của đơn vị./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh;
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