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Thực hiện Quyết định số 633/QĐ-BGDĐT ngày 07/3/2022 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về việc ban hành kế hoạch triển khai Chương trình phòng chống 

ma túy trong ngành Giáo dục đến năm 2025;  

Thực hiện Kế hoạch số 583/KH-SGDĐT ngày 25/3/2022 của Sở Giáo dục & 

Đào tạo Về việc Triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy 

trong ngành Giáo dục tỉnh Lâm Đồng năm 2022 và đến năm 2025. Trường THPT 

Hoàng Hoa Thám xây dựng kế hoạch thực hiện với những nội dung chủ yếu như 

sau:   

I. MỤC TIÊU  

1. Mụ    êu   u    

  Tạo chuyển biến về nhận thức và trách nhiệm của cán bộ quản lý, nhà giáo, 

nhân viên, người lao động và học sinh, sinh viên trong công tác phòng ngừa, đấu 

tranh với tệ nạn ma túy; ngăn chặn không để tệ nạn ma túy xâm nhập vào trường 

học, đặc biệt là các trường học thuộc khu vực phức tạp về tệ nạn ma túy.  

 . Mụ    êu  ụ      

100% CB, GV, NV, học sinh và PHHS được tuyên truyền nâng cao nhận 

thức, ý thức trách nhiệm về phòng, chống tệ nạn ma túy tác hại của tệ nạn ma túy;  

100% CB, GV, NV, học sinh được trang bị kiến thức, kỹ năng phòng ngừa, 

phát hiện, đấu tranh với tệ nạn ma túy thông qua các hoạt động giáo dục.  

100% CB, GV, NV và học sinh không sa vào tệ nạn ma túy. 

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU  

1. Đẩ   ạ    ô    á   u ê    u ề     ổ b ế  về                     

         ờ    ọ   

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức, chấp hành pháp luật 

của người học, cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên trong các nhà trường, gia đình 

người học và cộng đồng về mối nguy hiểm và tác hại của ma túy. 

Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức phòng, 

chống ma túy; tổ chức giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng cần thiết để mỗi cá nhân, 



nhất là người học để nâng cao sức “đề kháng”, tránh sa vào tệ nạn ma túy; kịp thời 

phát hiện và động viên những mô hình, cá nhân tiêu biểu trong phòng, chống ma 

túy.  

Tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống ma túy cho cán bộ quản lý, nhà 

giáo, nhân viên, người lao động và học sinh, sinh viên  trong trường học trên các 

trang web, cổng thông tin điện tử, các phương tiện thông tin đại chúng  các buổi 

nói chuyện chuyên đề và các hình thức khác về phòng, chống ma túy.  

2. Mộ  s  b      á                              à    ờ    

Phát động phong trào nhà trường tham gia phòng, chống ma túy; đề cao vai 

trò, trách nhiệm của các thành viên trong nhà trường, gia đình người học đối với 

việc giáo dục người học, con em tham gia phòng, chống ma túy. Thường xuyên 

cập nhật, tuyên truyền, giáo dục, phổ biến thông tin cho các thành viên trong nhà 

trường về tác hại của ma túy; đặc biệt là ma túy tổng hợp, bóng cười, cỏ Mỹ, cần 

sa, … cũng như phương thức, thủ đoạn của tội phạm ma túy.  

Lồng ghép, tích hợp nội dung giáo dục phòng, chống ma túy ở một số tiết  

học đối với các môn học đặc biệt là môn GDCD, Sinh học, Hóa học, địa lý. 

Xây dựng kế hoạch phòng, chống ma túy thông qua các hoạt động ngoại 

khóa; sinh hoạt chuyên đề của nhóm Sinh học; 

Nâng cao hiệu quả xây dựng, quản lý và khai thác tủ sách pháp luật, bổ sung 

tài liệu, học liệu (sách, áp phích, phim tuyên truyền,...) về phòng, chống ma túy 

trong cơ sở giáo dục.  

Thiết lập các kênh thông tin về tệ nạn ma túy trong các cơ sở giáo dục và 

kiểm tra đột xuất  nhằm phát hiện sớm thành viên trong trường học có nguy cơ liên 

quan đến ma túy và tư vấn, giúp đỡ kịp thời;  

Thông qua GVCN thường xuyên phối hợp với PHHS trong việc ngăn ngừa 

tệ nạn ma túy (phòng ngừa ngay từ gia đình, nhà trường, tập trung vào nhóm đối 

tượng có nguy cơ cao).  

Phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với Công an, tổ chức tuyên truyền, phổ biến tác 

tại của ma túy, các biện pháp phòng, chống ma túy cho học sinh.  

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

Ban giám hiệu nhà trường phổ biến, quán triệt Kế hoạch số 583/KH-SGDĐT 

ngày 25/3/2022 của Sở Giáo dục & Đào tạo Về việc Triển khai thực hiện Chương 

trình phòng, chống ma túy trong ngành Giáo dục tỉnh Lâm Đồng năm 2022 và đến 

năm 2025. Trong đó cần xác định phòng, chống ma túy là một trong những nhiệm 

vụ trọng tâm, vừa cấp bách, vừa thường xuyên và lâu dài, tránh tư tưởng chủ quan, 

lơ là.  

Tổ nhóm chuyên môn thực hiện việc tích hợp, lồng ghép nội dung giáo dục 

phònng chống ma túy vào một số bài học. 



Ban sinh hoạt tập thể phối hợp tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch ngoại 

khóa phòng chống ma túy; 

Đoàn thanh niên phát động phong trào toàn thể CB, GV, NV và học sinh 

tham gia phòng chống ma túy “nhà trường nói không với ma túy”. 

Yêu cầu trưởng các Ban, và các thành viên liên quan thực hiện nhiệm vụ 

được giao theo kế hoạch, nếu có khó khăn vướng mắc đề nghị báo cáo lãnh đạo 

nhà trường để được hướng dẫn./.   

 Nơi  nhận:  

             - PHT, các TTCM (chỉ đạo thực hiện); 

             - CB, GV và NV (để thực hiện); 

             - Lưu VT. 

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Lê Vă  T u   
  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


