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UBND TỈNH KON TUM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /KH-SGDĐT Kon Tum, ngày      tháng      năm  

 

KẾ HOẠCH 
Tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và  

kiểm soát ma túy trong ngành Giáo dục tỉnh Kon Tum  
 

 Thực hiện Kế hoạch số 402/KH-UBND ngày 14/02/2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Kon Tum về triển khai thực hiện Kế hoạch số 120-KH/TU ngày 20 tháng 

12 năm 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum; 

 Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng Kế hoạch tăng cường, nâng cao hiệu quả 

công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong ngành Giáo dục tỉnh Kon Tum 

với những nội dung cụ thể như sau: 

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU 

1. Quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ 

Chính trị và Kế hoạch số 120-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường, 

nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn tỉnh. 

Tạo chuyển biến mạnh mẽ, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị 

và sự tham gia tích cực của tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong 

công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; tập trung thực hiện có hiệu quả các 

chương trình, đề án phòng chống ma túy, góp phần giữ vững an ninh trật tự, tạo 

môi trường lành mạnh và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. 

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng 

chống và kiểm soát ma túy để nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm trong phối 

hợp thực hiện các biện pháp phòng, chống ma túy tại gia đình, cộng đồng và cơ 

quan, đơn vị. 

3. Phối hợp chủ động phòng ngừa, phát hiện, tố giác, đấu tranh, ngăn chặn có 

hiệu quả nguồn ma túy thâm nhập lậu vào địa bàn tỉnh. 

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM. 

1. Các cơ sở giáo dục tiếp tục tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc các 

chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; các chỉ đạo 

của Chính phủ, Bộ ngành Trung ương, tỉnh và của ngành(1) về phòng, chống và 

                   
 (1) Kế hoạch số 11/KH-SGDĐT ngày 26/02/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo về triển khai các hoạt động 

giáo dục phòng, chống ma tuý trong trường học năm 2018; Công văn số 801/SGDĐT-CTTT ngày 17/6/2019 của Sở 
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kiểm soát ma túy. Hằng năm, phải có chương trình, kế hoạch cụ thể thực hiện 

nhiệm vụ phòng, chống ma túy; đồng thời phải thường xuyên tổ chức kiểm tra, đôn 

đốc việc triển khai thực hiện, tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc nảy 

sinh tại cơ quan, đơn vị. 

2. Nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị đối với 

công tác phòng, chống ma túy và cai nghiện ma túy. Đồng thời, đưa nội dung 

phòng, chống ma túy vào chương trình công tác thường xuyên của đơn vị, nhà 

trường; xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, thường 

xuyên, lâu dài để tập trung chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc trong triển khai thực hiện; 

kiên quyết xử lý nghiêm đối với cán bộ, công chức, viên chức và học sinh vi phạm 

pháp luật về phòng, chống ma túy; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá 

nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống ma túy. 

3. Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền về hậu quả, tác hại của tội 

phạm và tệ nạn ma túy; tình hình, phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm 

ma túy và kết quả của các mặt công tác về phòng, chống tội phạm ma túy trên địa 

bàn tỉnh; lồng ghép với vận động cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh chấp 

hành nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà 

nước quy định về công tác phòng, chống ma túy, cuộc vận động "Toàn dân đoàn 

kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", phong trào "Toàn dân tham gia bảo 

vệ an ninh Tổ quốc" và các phong trào thi đua khác để xây dựng cơ quan, đơn vị, 

trường học trong toàn ngành không có ma túy. Nội dung tuyên truyền theo hướng 

đơn giản, ngắn gọn, dễ hiểu, phù hợp với từng địa phương, từng dân tộc và từng đối 

tượng cụ thể; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống ma túy thông qua 

các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao và các hoạt động ngoài giờ lên 

lớp; xây dựng đời sống văn hóa ở cơ quan, đơn vị, trường học và các khu dân cư, 

góp phần phòng, chống tệ nạn ma túy và các tệ nạn xã hội khác.  

Phối hợp các cơ quan chức năng tại địa phương thường xuyên đánh giá hiệu 

quả của các mô hình truyền thông phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy để 

rút kinh nghiệm và triển khai, nhân rộng các mô hình, cách làm hay. Đổi mới về 

nội dung, hình thức, biện pháp tuyên truyền, giáo dục theo chiều sâu, có trọng tâm, 

trọng điểm, tập trung vào thanh niên, thiếu niên, học sinh, các đối tượng có nguy cơ 

cao, các địa bàn trọng điểm, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và 

tại khu vực biên giới. 

4. Thực hiện giảng dạy đầy đủ các nội dung về phòng, chống ma túy trong 

giờ chính khóa và ngoại khóa theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

5. Thực hiện việc ký cam kết về thực hiện phòng, chống ma túy như: không 

                                                         
Giáo dục và Đào tạo về tổ chức các hoạt động đợt cao điểm hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 

2019. 
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sử dụng, không mua bán, không vận chuyển, không trồng cây thuốc phiện, không 

tiếp tay cho buôn bán ma túy và các dạng chất cấm khác giữa các lớp với nhà 

trường, giữa các Chi Đội lớp với Liên Đội trường, giữa Chi  Đoàn lớp với Đoàn 

trường và giữa nhà trường với chính quyền địa phương. 

6. Phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng tại địa phương nơi đơn vị đóng 

chân để bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng tuyên truyền về phòng, chống ma túy cho đội 

ngũ cán bộ, giáo viên; có các biện pháp kiên quyết làm trong sạch môi trường trong 

và ngoài trường học không để tội phạm ma túy lợi dụng tổ chức lôi kéo học sinh sử 

dụng và buôn bán các chất ma túy. 

7. Kết hợp các hoạt động giáo dục phòng chống ma túy với các hoạt động 

phòng chống tội phạm, HIV/AIDS, ngăn ngừa xâm hại tình dục trẻ em và phòng 

chống các tệ nạn xã hội khác. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Chính trị tư tưởng, Sở Giáo dục và Đào tạo 

- Tham mưu lãnh đạo Sở xây dựng Kế hoạch triển khai tăng cường, nâng cao 

hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong ngành Giáo dục. 

- Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện hoạt động giáo dục phòng, chống ma túy 

tại các đơn vị. 

- Phối hợp với Công an tỉnh, Tỉnh đoàn Kon Tum và các sở, ban ngành chức 

năng có liên quan trong công tác phòng, chống ma túy. 

- Chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra và hướng dẫn cho các đơn vị thực hiện, tổng 

hợp kết quả thực hiện việc phòng, chống ma túy của các đơn vị; thực hiện chế độ 

báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định. 

2. Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố 

- Tổ chức xây dựng Kế hoạch triển khai tăng cường, nâng cao hiệu quả công 

tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong ngành Giáo dục và chỉ đạo, triển khai 

các nội dung trên đến các đơn vị thuộc quyền quản lý. 

- Hướng dẫn các đơn vị thuộc quyền tổ chức ký cam kết thực hiện giáo dục 

phòng, chống ma túy, tệ nạn xã hội. 

- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc quá trình thực hiện của các đơn vị; tổng hợp và 

báo cáo kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm trước ngày 20/5; báo cáo kết quả thực 

hiện cả năm trước ngày 20/11 và đột xuất (khi có vụ việc xảy ra) về Sở Giáo dục và 

Đào tạo (qua Phòng Chính trị tư tưởng, điện thoại 02603.913.349, Email: phongct-

tt.sokontum@moet.edu.vn) để tổng hợp. 

3. Các đơn vị trực thuộc Sở 

- Tổ chức triển khai các hoạt động phòng, chống ma túy trong trường học 

mailto:phongct-tt.sokontum@moet.edu.vn
mailto:phongct-tt.sokontum@moet.edu.vn
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theo Kế hoạch. 

- Tổ chức ký cam kết thực hiện giáo dục phòng, chống ma túy, tệ nạn xã hội 

trong đơn vị. 

- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc quá trình thực hiện của đơn vị; tổng hợp và báo 

cáo kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm trước ngày 20/5; báo cáo kết quả thực hiện 

cả năm trước ngày 20/11 và đột xuất (khi có vụ việc xảy ra) về Sở Giáo dục và Đào 

tạo (qua Phòng Chính trị tư tưởng, điện thoại 02603.913.349, Email: phongct-

tt.sokontum@moet.edu.vn) để tổng hợp. 

Trên đây là Kế hoạch tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống 

và kiểm soát ma túy trong ngành Giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các 

đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Phòng GDĐT các huyện, thành phố (để thực hiện); 

- Các đơn vị trực thuộc Sở (để thực hiện); 

- Công an tỉnh (để báo cáo); 

- Giám đốc, các PGĐ (để theo dõi); 

- Đăng website Sở; 

- Lưu: VT, CTTT.   

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

Đinh Thị Lan 
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