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Kính gửi:
- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị, thành phố;
- Hiệu trưởng các trường THPT trực thuộc.
Thực hiện kế hoạch số 218/KH-UBND ngày 02/5/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh
An Giang về việc kế hoạch tổ chức hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động phòng,
chống ma túy năm 2018”, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện
một số nội dung trọng tâm, cụ thể như sau:
1.Thủ trưởng các đơn vị tăng cường công tác tuyên truyền hưởng ứng “Tháng hành
động phòng, chống ma túy năm 2018” từ ngày 01/6/2018 đến 30/6/2018, “Ngày toàn dân
phòng, chống ma túy” và “Ngày Thế giới phòng, chống ma túy 26/6” lồng ghép vào kế
hoạch sinh hoạt hè tại đơn vị, tổ chức “Mùa hè an toàn” bằng các hoạt động truyền thông
hiệu quả, thiết thực, sáng tạo, tiết kiệm thu hút nhiều học sinh tham gia.
2. Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, giáo
dục nhằm nâng cao hiểu biết của cán bộ, giáo viên và học sinh về tình hình tội phạm về tệ
nạn ma túy, hậu quả tác hại của ma túy và biện pháp phòng, chống nghiện ma túy. Kiên
quyết đẩy lùi tình trạng nghiện ma túy trong nhà trường, không để xuất hiện hiện tượng
học sinh sử dụng ma túy trong các trường học.
3. Kết hợp việc tổ chức hoạt động sinh hoạt hè năm 2018, nhà trường phối hợp
chặt chẽ với chính quyền, gia đình và xã hội, vận động Cha mẹ học sinh quản lý giáo dục
con em mình đồng thời tham gia phát hiện, tố giác và đấu tranh chống tội phạm có liên
quan đến ma túy; tăng cường phối hợp Công an địa phương liên tục giám sát, kiểm tra
làm trong sạch môi trường trong và ngoài trường học, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn
trong trường học; tổ chức các hoạt động ngoại khóa, ngoài giờ lên lớp, các câu lạc bộ, đội,
nhóm xung kích …, hoạt động văn nghệ - thể dục thể thao nhằm thu hút đông đảo học
sinh.
4. Các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường THPT trực thuộc chủ động phối
hợp với các ban ngành, đoàn thể địa phương, cùng chia sẻ trách nhiệm triển khai thực
hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy trong trường học;
tổ chức ký cam kết giữa học sinh, nhà trường với cha mẹ học sinh, giữa nhà trường với
Công an địa phương về xây dựng trường học không có ma túy, đảm bảo an toàn về an
ninh trật tự. Khi nghi vấn, phát hiện học sinh nghiện hoặc sử dụng ma túy, bằng mọi cách
phối hợp với chính quyền địa phương, gia đình, nhà trường kịp thời xử lý và tổ chức cai
nghiện để các em sớm từ bỏ ma túy trở lại học tập.

5. Tại mỗi đơn vị trường học và cơ sở giáo dục tùy theo điều kiện của địa phương
hưởng ứng tổ chức ra quân, biểu dương lực lượng tuổi trẻ học đường phòng, chống ma
túy như: diễu hành, mít tinh, triển lãm, treo băng-rol tuyên truyền.
Khẩu hiệu tuyên truyền:
“Tháng hành động phòng chống ma túy”;
“Hưởng ứng ngày toàn dân phòng chống ma túy” và “ Ngày thế giới phòng, chống
ma túy 26-6”.
Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện tốt nội dung công văn này ./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ GDĐT (Vụ GDCT.HSSV)
- UBND tỉnh An Giang;
- Công an tỉnh (PC47);
- BCĐ PC tội phạm, AIDS, TNXH
và PTTDBVANTQ;
Giám đốc và các Phó Giám đốc;
- Website Sở GDĐT;
- Lưu: VT, CTTT.
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