UBND TỈNH GIA LAI
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số:

803 /SGDĐT-GDTrHCTTX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Gia Lai, ngày 05 tháng 4 năm 2022

V/v triển khai thực hiện công tác
phòng, chống ma túy, cai nghiện và
quản lý sau cai nghiện ma túy; phòng,
chống tệ nạn mại dâm và hỗ trợ nạn
nhân bị mua bán năm 2022

Kính gửi:
- 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.
Phối hợp thực hiện Kế hoạch số 15/KH-SLĐTBXH ngày 30/3/2022 của
Sở Lao động- Thương binh và Xã hội thực hiện công tác phòng, chống ma túy,
cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy; phòng, chống tệ nạn mại dâm và hỗ
trợ nạn nhân bị mua bán năm 2022;
Sở GDĐT căn cứ nội dung Kế hoạch, chức năng, nhiệm vụ liên quan,
hướng dẫn 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
(gọi chung là đơn vị) thực hiện một số nội dung sau:
1. Quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số
15/KH-SLĐTBXH ngày 30/3/2022 của Sở Lao động- Thương binh và Xã hội
thực hiện công tác phòng, chống ma túy, cai nghiện và quản lý sau cai nghiện
ma túy; phòng, chống tệ nạn mại dâm và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán năm 2022
(kèm theo Kế hoạch). Trong đó, lưu ý:
- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông
tin đại chúng nhằm phổ biến các chủ trương, chính sách, pháp luật và các quy
định về công tác phòng, chống mại dâm, cai nghiện ma túy; công tác hỗ trợ
người sau cai nghiện ma túy, mại dâm hoàn lương; tuyên truyền để học sinh, học
viên, sinh viên (gọi chung là học sinh) hiểu về tác hại của ma túy, mại dâm
nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong đấu tranh phòng, chống các
loại tệ nạn xã hội.
- Bằng nhiều hình thức khác nhau, đưa nội dung phòng, chống ma túy, cai
nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy; phòng, chống tệ nạn mại dâm và hỗ trợ
nạn nhân bị mua bán tích hợp vào chương trình giảng dạy chính khóa và lồng
ghép trong các hoạt động giáo dục như các buổi chào cờ, sinh hoạt lớp, ngoài
giờ lên lớp, các buổi sinh hoạt ngoại khóa,… cho học sinh.
- Phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình và các tổ chức, đơn vị, cơ
quan liên quan của địa phương trong công tác phòng, chống ma túy, cai nghiện
và quản lý sau cai nghiện ma túy; phòng, chống tệ nạn mại dâm và hỗ trợ nạn
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nhân bị mua bán. Triển khai thực hiện Nghị định 116/2021/NĐ-CP ngày
21/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống
ma túy, Luật xử lý vi phạm hành chính về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai
nghiện ma túy.
- Kinh phí thực hiện từ nguồn chi thường xuyên sự nghiệp giáo dục, đào
tạo hằng năm theo phân cấp ngân sách nhà nước; nguồn kinh phí lồng ghép
trong các chương trình, đề án có liên quan đã được cấp có thẩm quyền phê
duyệt; nguồn thu chi thường xuyên của các cơ sở giáo dục; nguồn huy động từ
xã hội hóa và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.
2. Các đơn vị tiếp tục thực hiện những nội dung theo Công văn số
2622/SGDĐT-GDTrHCTTX ngày 10/11/2021 của Sở GDĐT về việc triển khai
thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch
số 722/KH-SGDĐT ngày 28/3/2022 của Sở GDĐT triển khai thực hiện Chương
trình phòng, chống mại dâm trong ngành Giáo dục tỉnh Gia Lai đến năm 2025.
Sở GDĐT yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc những nội
dung trên. Hằng năm, gửi báo cáo kết quả thực hiện về Sở GDĐT (qua Phòng
Giáo dục Trung học, Giáo dục Chính trị và Giáo dục Thường xuyên, theo địa chỉ
Email: giaoductrunghocgialai@gmail.com) trước ngày 20/6 (báo cáo 6 tháng) và
10/11 (báo cáo 1 năm) để kịp thời tổng hợp, báo cáo theo quy định./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Giám đốc, các Phó Giám đốc;
- Các phòng CNMV Sở;
- Đăng Website Sở;
- Lưu: VT, GDTrHCTTX.
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