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 Thực hiện kế hoạch số 70A/KH-BCĐ ngày 20 tháng 7 năm 2015 của Ban chỉ 

đạo 138 UBND thành phố Sa Đéc về việc cai nghiện phục hồi và quản lý sau cai 

nghiện cho người nghiện ma túy năm 2015; 

 Nhằm tiếp tục phát huy thành tích đạt được trong công tác phòngcác tệ nạn 

xã hội trong học đường những năm vừa qua; đồng thời, tổ chức triển khai thực hiện 

có hiệu quả công tác phòng, chống nghiện ma túy trong trường học; phát hiện kịp 

thời những đối tượng học sinh, giáo viên sử dụng ma túy; 

 Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị trường học tiếp tục thực hiện 

các nội dung sau: 

- Thường xuyên tổ chức thực hiện tốt công tác phòng ngừa tệ nạn xã hội, tập 

trung công tác tuyên truyền, giáo dục những ảnh hưởng và tác hại của nghiện ma 

túy, các tệ nạn xã hội khác trong học đường đến đời sống của CB, GV và học sinh 

với những nội dung và hình thức phù hợp với đặc điểm tâm lý lứa tuổi, phù hợp với 

điều kiện cụ thể của từng đơn vị, địa phương thông qua các chương trình như: phát 

thanh học đường, phát thanh măng non, sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt chủ nhiệm, 

sinh hoạt câu lạc bộ, treo băng rol, áp phích, phát tài liệu, tờ rơi tuyên truyền 

miệng, tích hợp giáo dục trong bộ môn Giáo dục công dân, Sinh học v..v.. Thu hút 

học sinh tham gia vào các hoạt động phong trào “Xây dựng trường học thân thiện – 

Học sinh tích cực” nhằm tạo ra môi trường học tập và vui chơi lành mạnh cho học 

sinh. 

- Cần chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục công tác phòng, chống 

nghiện ma túy trong học đường đối với các đơn vị, các trường có nguy cơ cao về 

nghiện ma túy khi đóng trên các địa bàn trọng điểm, phức tạp như địa bàn biên 

giới, các khu vực đông dân cư, nơi tập trung các nhà hàng, quán giải khát, khách 

sạn, nhà trọ, … 

 - Phối hợp với các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường, Ban đại diện CMHS 

kiểm tra, giám sát thường xuyên các hoạt động của học sinh nhất là nhóm đối 

tượng học sinh dễ sa vào tệ nạn xã hội để nắm bắt thông tin kịp thời. Từ đó, đề ra 

những biện pháp giải quyết hiệu quả, định hướng hành vi cho học sinh, ngăn chặn 

những nguyên nhân dẫn đến nghiện ma túy trong học đường. 



 - Tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp với các cơ quan, ban ngành liên quan 

tại địa phương trong quá trình triển khai thực hiện công tác phòng, chống nghiện 

ma túy trong học đường.  

-  Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện kịp thời những qui định của pháp luật 

có liên quan đến công tác phòng, chống nghiện ma túy theo các công văn chỉ đạo, 

hướng dẫn của Sở GDĐT ban hành hàng năm. 

- Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp 

vụ, pháp luật cho đội ngữ cán bộ quản lý, đội ngũ giáo viên về công tác phòng, 

chống nghiện ma túy trong học đường. 

- Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các công văn chỉ đạo của cấp trên 

phù hợp với tình hình thực tế của từng đơn vị, trường học. 

- Tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, tích cực của các tổ chức đoàn thể trong 

nhà trường nhất là các tổ chức Đoàn, Hội, Đội trong công tác tuyên truyền, giáo 

dục phòng, chống nghiện ma túy trong trường học.  

Phòng Giáo dục yêu cầu các đơn vị tổ chức thực hiện tốt những nợi dung nêu 

trên, trong quá trình thực hiện nếu gặp khó khăn báo cáo về Phòng Giáo dục (Cô 

Thủy) để được hướng dẫn giải quyết./. 
 

  

Nơi nhận:                       KT.TRƯỞNG PHÒNG 

- Như trên;                                  PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 
- Lưu VT, NV.                                                                       
                 

 

        

        


		2015-10-26T14:53:10+0700
	Việt Nam
	Phòng Giáo dục và Đào tạo
	Phòng Giáo dục và Đào tạo<pgddt.tpsd@dongthap.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




