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UBND HUYỆN KHOÁI CHÂU 

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO 
 

Số: 31/KH-PGD&ĐT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Khoái Châu, ngày 18 tháng 3 năm 2019 
 

KẾ HOẠCH 

Triển khai công tác phòng, chống ma túy, tội phạm và phòng, chống mua bán người 

trong các nhà trường năm 2019 
 

Căn cứ các Kế hoạch của BCĐ phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây 

dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ huyện Khoái Châu: Kế hoạch số 04/KH-

BCĐ ngày 12/3/2019 về việc thực hiện Đề án Hợp tác quốc tế về phòng, chống mua 

bán người; Chương trình phòng, chống mua bán người năm 2019; Kế hoạch số 

05/KH-BCĐ ngày 12/3/2019 về việc thực hiện công tác phòng, chống ma túy năm 

2019; Kế hoạch số 06/KH-BCĐ ngày 15/3/2019 về việc thực hiện công tác phòng, 

chống tội phạm năm 2019;  

Thực hiện Kế hoạch số 313/KH-SGDĐT ngày 12/3/2019 của Sở GD&ĐT 

Hưng Yên về việc triển khai công tác phòng, chống ma túy, tội phạm và phòng, 

chống mua bán người trong các nhà trường năm 2019;   

Phòng GD&ĐT xây dựng Kế hoạch triển khai công tác phòng, chống ma túy, 

tội phạm và phòng, chống mua bán người trong các nhà trường năm 2019 như sau: 

I. Mục đích, yêu cầu 

1. Mục đích: 

- Tuyên truyền, phổ biến, đẩy mạnh việc thi hành các văn bản pháp luật liên 

quan đến phòng, chống ma túy, tội phạm và phòng, chống mua bán người; tuyên 

truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật giúp nâng cao nhận thức, tích cực tham gia đấu 

tranh phòng, chống ma túy và tội phạm mua bán người đối với cán bộ, giáo viên; 

nâng cao kỹ năng ứng phó khi gặp nguy cơ. 

- Tập trung phòng ngừa, phát hiện đấu tranh với tội phạm mua bán ma túy, 

mua bán người; tạo chuyển biến tích cực trong công tác phòng, chống ma túy và tội 

phạm mua bán người trong các nhà trường. Phòng ngừa hiệu quả, phấn đấu không 

xảy ra tình trạng cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh vi phạm pháp luật, góp 

phần xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, thân thiện. 

2. Yêu cầu: 

- Cung cấp cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh kiến thức và kỹ năng 

cơ bản về công tác phòng, chống ma túy và tội phạm mua bán người; giúp học sinh, 

sinh viên hiểu biết về tác hại của ma túy, tệ nạn xã hội đối với bản thân, gia đình và 

xã hội, đồng thời nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, nhân viên và 

học sinh trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội. 
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- Chú trọng giáo dục giới tính, pháp luật…lồng ghép trong các giờ học chính 

khóa và ngoại khóa; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp 

luật về phòng chống mua bán người; phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy 

trong trường học. Đảm bảo 100% các đơn vị trường học, toàn thể cán bộ, giáo viên, 

nhân viên và học sinh trong nhà trường được trang bị kiến thức và kỹ năng phòng, 

chống mua bán người; phòng, chống tội phạm; phòng chống ma túy. 

II. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP  

1. Công tác tuyên truyền, giáo dục 

- Tăng cường tuyên truyền, giáo dục, phổ biến các văn bản pháp luật, chỉ đạo 

của các cấp quản lý về công tác phòng, chống mua bán người; phòng, chống tội 

phạm; phòng chống ma túy cho học sinh, nhà giáo, cán bộ, nhân viên chú trọng: Chỉ 

thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo 

của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”; Chỉ thị số 

16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng, chống 

HIV/AIDS; phổ biến Luật phòng, chống HIV/AIDS; Chiến lược quốc gia, phòng, 

chống HIV/AIDS đến năm 2020 tầm nhìn 2030; Kế hoạch số 02/KH-BCĐ ngày 

03/01/2019 của Ban chỉ đạo 138/CP của Chính phủ về thực hiện Chương trình 

phòng, chống mua bán người năm 2019; Kế hoạch số 08/KH-BCĐ/CP ngày 

09/01/2019 của Ban Chỉ đạo 138/CP của Chính phủ về công tác phòng chống ma 

túy năm 2019 và các văn bản quy phạm pháp luật khác. 

- Tăng cường các hoạt động tuyên truyền đặc biệt trong các dịp lễ, Tết, các sự 

kiện của ngành với nhiều hình thức, chú trọng các hình thức tuyên truyền qua các 

hoạt động sinh hoạt tập thể. Nội dung tuyên truyền về phòng, chống mua bán 

người; phòng, chống tội phạm; phòng chống ma túy; phòng, chống HIV/AIDS phù 

hợp với từng cấp học, bậc học. 

- Tổ chức cho 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh ký cam kết thi đua, 

thực hiện nghiêm các quy định trong phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; không 

tham gia vào hoạt động mua bán người, hoạt động mại dâm, không sử dụng ma túy, 

không rủ rê bạn bè mua bán, vận chuyển, sử dụng ma túy dưới bất cứ hình thức nào; 

xây dựng, duy trì hoạt động của các mô hình phòng, chống ma túy; phòng chống tội 

phạm phù hợp với các bậc học, kiên quyết không để tệ nạn ma túy, tệ nạn xã hội 

xâm nhập vào trường học. 

- Triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án: “Tăng cường năng lực phòng, chống 

ma túy trong trường học tại các khu vực phức tạp về tệ nạn ma túy”; “Đề án: Phòng 

ngừa tội phạm và phòng chống vi phạm pháp luật trong học sinh, sinh viên đến năm 

2020 (đề án 11), Quyết định số 1235/QĐ-BGDĐT ngày 30/3/2018  của Bộ trưởng 
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Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt đề án “Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi 

phạm pháp luật trong học sinh sinh viên đến năm 2020” bao gồm: 

+ Tổ chức tuyên truyền và phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm 

pháp luật trong học sinh. 

+ Tích hợp nội dung giáo dục phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm 

pháp luật vào chương trình giáo dục và các hoạt động giáo dục đối với học sinh. 

+ Nâng cao năng lực của cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh trong việc tổ 

chức phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật. 

+ Phối hợp giữa nhà trường, gia đình và các cơ quan ban ngành của địa 

phương trong công tác quản lý, phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong học 

sinh. 

+Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý học sinh, 

phòng ngừa tội phạm và phòng chống vi phạm pháp luật. 

- Đẩy mạnh các hoạt động hưởng ứng “Ngày Quốc tế phòng, chống ma túy” 

và “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26/6”, “Ngày Thế giới phòng, chống ma 

túy và mua bán người 30/7”. 

2. Công tác lồng ghép và phối hợp 

 - Tổ chức đưa nội dung giáo dục kiến thức pháp luật về phòng, chống mua, 

bán người; phòng, chống ma túy; phòng chống tội phạm lồng ghép vào chương 

trình học tập, hoạt động ngoại khóa trong nhà trường. nâng cao chất lượng giảng 

dạy chính khóa, ngoại khóa về phòng, chống mua, bán người; phòng, chống ma túy; 

phòng chống tội phạm trong các môn học có liên quan. 

- Đẩy mạnh tổ chức, lồng ghép nội dung tuyên truyển giáo dục vào các hoạt 

động ngoại khóa như: vẽ tranh, viết báo tường, thi văn nghệ, tìm hiểu các quy định 

của pháp luật về phòng, chống mua, bán người; phòng, chống ma túy; phòng chống 

tội phạm. 

- Tổ chức các hoạt động truyền thông trực tiếp; tư vấn sức khỏe với cá nhân, 

thảo luận nhóm; tổ chức các câu lạc bộ phòng, chống HIV/AIDS. Xây dựng chuyên 

mục, đăng tải tin, bài viết trên hệ thống phát thanh nội bộ, webside của trường. 

- Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể của địa phương, đặc biệt là lực lượng 

công an đẩy mạnh tuyên truyền về phòng, chống mua, bán người; phòng, chống ma 

túy; phòng chống bạo lực học đường, chống xâm hại trẻ em, nhất là xâm hại tình 

dục. Tổ chức bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng phòng, chống mua, bán người; phòng, 

chống ma túy; phòng chống tội phạm cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên phụ 

trách, giáo viên Tổng phụ trách Đội, trong đó chú trọng trang bị kiến thức, kỹ năng 

phòng chống tệ nạn tại chỗ, kỹ năng thoát hiểm, trình báo công an… 
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- Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, giáo 

viên, nhân viên; làm tốt công tác kiểm tra để phòng ngừa và phát hiện kịp thời các 

hành vi vi phạm để có phương án xử lý theo quy định. 

- Phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường với gia đình và các đoàn thể xã hội trong 

việc giáo dục học sinh chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống mua, bán 

người; phòng, chống ma túy; phòng chống tội phạm trong nhà trường, gia đình và 

nơi cư trú. 

3. Công tác kiểm tra 

- Các nhà trường tiếp tục triển khai thực hiện công tác tư vấn tâm lý, công tác 

xã hội đối với học sinh. Duy trì hoạt động của Hòm thư góp ý, Hòm thư tố giác tội 

phạm. Nâng cao hoạt động của Đội cờ đỏ trong công tác kiểm tra phát hiện học 

sinhc ó nghi vấn liên quan đến ma túy, tội phạm để có biện pháp ngăn ngừa và giáo 

dục kịp thời. 

- Tăng cường công tác kiểm tra công tác phòng, chống mua, bán người; 

phòng, chống ma túy; phòng chống tội phạm gắn với phong trào “Xây dựng trường 

học thân thiện, học sinh tích cực”, “Trường học an toàn”, công tác an ninh trật tự 

trường học, phòng chống tệ nạn xã hội. Biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá 

nhân làm tốt công tác phòng, chống mua, bán người; phòng, chống ma túy; phòng 

chống tội phạm. 

III. Tổ chức thực hiện 

 Căn cứ nội dung kế hoạch và điều kiện thực tế của nhà trường, địa phương, 

các đơn vị nhà trường xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể, triển khai, hàng năm 

báo cáo kết quả thực hiện về Phòng GD&ĐT - Bộ phận Chính trị Tư tưởng (Đ/c 

Nguyễn Văn Dũng) trước ngày 10/12./. 

 

Nơi nhận: 
- Các trường MN, TH, THCS trong huyện; 

- Trường TH&THCS Chí Tân; 

- Lưu: VT. 

 
 


