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KẾ HOẠCH
Triển khai thực hiện công tác phòng, chống tội phạm, HIV/AIDS
và tệ nạn xã hội trong các cơ sở giáo dục năm 2021
Thực hiện Kế hoạch số 05/KH-BCĐ ngày 19/01/2021 của Ban Chỉ đạo phòng chống tội
phạm (PCTP), HIV/AIDS, tệ nạn xã hội (TNXH) và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an
ninh tổ quốc (XDPT TDBV ANTQ) về thực hiện công tác PCTP, HIV/AIDS và các TNXH năm
2021, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) An Giang xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện công
tác PCTP, HIV/AIDS, TNXH trong Ngành năm 2021, cụ thể như sau:
I. Mục tiêu yêu cầu
- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng và hiệu lực quản lý, điều hành của
chính quyền; huy động mọi nguồn lực, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và
toàn dân trong việc thực hiện các chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác đảm
bảo an ninh chính trị, giữ vững trật tự an toàn xã hội.
- Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Chiến lược quốc gia PCTP giai đoạn 2016 - 2025
tầm nhìn đến năm 2030 và các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chiến lược, Chương
trình của Chính phủ về công tác PCTP, góp phần bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội lần
thứ XIII của Đảng và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân
các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.
- Kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa và tấn công trấn áp tội phạm, TNXH, phấn đấu giảm ít
nhất 5% số vụ phạm tội về trật tự xã hội trong Ngành so với năm 2020. Tích cực đấu tranh phòng,
chống làm giảm các loại tội phạm, không để phát sinh “điểm nóng” về trật tự xã hội.
- Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên giữa các ban, ngành, đoàn thể có liên quan,
giữa nhà trường với địa phương và gia đình học sinh, sinh viên; chủ động, tích cực trong công
tác phòng, chống ma túy trong nhà trường và cộng đồng.
- Nâng cao hiểu biết về tác hại của ma túy đối với bản thân, gia đình và xã hội, đồng thời
nâng cao ý thức trách nhiệm của học sinh, sinh viên, giáo viên (HS, SV, GV) trong công tác
PCTP, phòng, chống tệ nạn ma túy, không để xảy ra TNXH và tệ nạn ma túy trong trường học.
II. Nhiệm vụ và giải pháp
1. Quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo; tuyên truyền, giáo dục
PCTP, ma túy và TNXH trong cơ sở giáo dục
- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị về bảo vệ an ninh quốc gia,
bảo đảm trật tự an toàn xã hội, trong tâm là: Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 25/7/2018 của Bộ
Chính trị về chiến lược An ninh mạng quốc gia; Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 28/9/2018 của Bộ
Chính trị về chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia; Kế hoạch số 14-KH/TW ngày 25/3/2019 của
Ban Bí thư thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII về tăng cường bảo vệ
nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình
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mới; Chỉ thị số 26-CT/TW ngày 09/11/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng
đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc; Kết luận số
44-KL/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 09 về “Tăng cường
sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
trong tình hình mới”; Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường,
nâng cao hiệu quả công tác phòng chống ma túy và kiểm soát ma túy; Chỉ thị số 12/CT-TTg
ngày 25/4/2019 về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và VPPL liên quan đến hoạt
động “tín dụng đen”; Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 25/5/2020 về tăng cường phòng ngừa, xử lý
hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Nghị định số 137/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ
về quản lý, sử dụng pháo.
- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện Đề án phòng ngừa tội
phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật (VPPL) trong HSSV; phối hợp đảm bảo ANTT khu
vực trường học, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh.
- Tăng cường các giải pháp dự báo và nắm chắc diễn biến tình hình ANTT, đề ra giải pháp
PCTP, TNXH sát hợp với tình hình thực tế của đơn vị.
- Đổi mới, nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp
luật; chú trọng phê phán, xử lý những hành vi VPPL, tội phạm, TNXH, phòng, chống
HIV/AIDS, kịp thời khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác này.
- Phối hợp với các đơn vị chức năng triển khai thực hiện các đề án, dự án, như: Dự án đấu
tranh PCTP xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật, phòng, chống bạo lực
gia đình, mua bán người; đấu tranh triệt xóa các tụ điểm, đường dây mua bán, vận chuyển, tàng
trữ, tổ chức sử dụng trái phép các chất ma túy…, ngăn chặn tình trạng sử dụng ma túy, chất gây
nghiện trong HSSV, không để hình thành và phát sinh các loại tội phạm khác, gây ảnh hưởng
xấu đến tình hình ANTT của địa phương, đơn vị.
- Tiếp tục xây dựng và phát huy tốt vai trò tổ công tác tư vấn học đường, đẩy mạnh chức
năng tư vấn trong lĩnh vực liên quan đến ANTT, TNXH và đấu tranh phòng, chống ma túy
trong nhà trường.
- Các trường THCS, THPT, TT.GDTX tỉnh tiếp tục tổ chức thực hiện tốt việc giáo dục
phòng, chống ma túy và TNXH trong chương trình giáo dục chính khóa thông qua việc dạy tích
hợp, lồng ghép ở các môn học: Ngữ văn, Sinh học, GDCD, Địa lý; 100% giáo viên các bộ môn
này phải đảm bảo thực hiện đầy đủ các tiết dạy chính khóa, ngoại khóa theo quy định. Tăng
cường giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho HSSV; hoạt động giáo dục ngoài giờ
lên lớp, các buổi sinh hoạt đầu tuần, sinh hoạt chủ nhiệm với các hoạt động phong phú như tọa
đàm, thảo luận, thi tìm hiểu kiến thức, thi tiểu phẩm, tổ chức hoạt động ngoại khóa tìm hiểu về
giáo dục phòng chống ma túy, HIV/AIDS và TNXH, từ đó làm phong phú, đa dạng các hình
thức tuyên truyền, giáo dục trong nhà trường; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành
mạnh, tạo ra nhiều sân chơi bổ ích (câu lạc bộ văn nghệ, TDTT…) để tạo điều kiện cho CB,
GV, HSSV thường xuyên tham gia, nhằm nâng cao đời sống tinh thần, tránh xa TNXH, ma túy.
2. Công tác phối hợp giữa nhà trường và Công an địa phương
- Phối hợp với Công an tỉnh triển khai Kế hoạch phối hợp số 3093/KHPH/CAT-SGDĐT
ngày 06/11/2019 về phòng, chống bạo lực học đường. Các cơ sở giáo dục cần chủ động phối
hợp với Công an trên địa bàn để tổ chức ký kết liên ngành, thiết lập đường dây nóng trong công
tác phối hợp PCTP, ma túy và TNXH.
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- Liên ngành GDĐT và Công an các cấp thường xuyên tổ chức các đợt kiểm tra các trường
học về công tác quản lý, giáo dục PCTP, ma túy và TNXH; chú trọng những trường học nằm
trên địa bàn phức tạp về ma túy, tội phạm. Phân cấp cho các phòng GDĐT huyện, thị (TP) phối
hợp với Công an địa phương cùng cấp tiến hành kiểm tra các trường THCS, tiểu học trên địa
bàn.
- Tăng cường kiểm tra hoạt động của Ban chỉ đạo PCTP, ma túy, TNXH ở các trường học,
nâng cao vai trò trách nhiệm của lãnh đạo nhà trường, Công đoàn, Đoàn thanh niên, Đội TNTP
HCM và chính quyền địa phương trong việc phối hợp PCTP, ma túy và TNXH trong và ngoài
khu vực trường học. Phối hợp với lực lượng dân quân tự vệ địa phương thường xuyên bố trí lực
lượng tuần tra xung quanh khu vực các trường học trước và sau mỗi buổi học để giúp nhà
trường giữ gìn tốt tình hình ANTT. Có giải pháp phòng ngừa, không để xảy ra ngộ độc thực
phẩm trong trường học.
- Liên ngành phối hợp tổ chức tập huấn chuyên đề phòng chống ma tuý, TNXH cho
CBQL, giáo viên các môn học có liên quan, cho tổng phụ trách Đội, Bí thư Đoàn thanh niên;
tăng cường công tác xã hội hóa việc trang bị camera an ninh những khu vực phức tạp, có nhiều
tài sản, hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng mất trộm tài sản trong các trường học.
3. Thiết lập mối liên hệ giữa gia đình, nhà trường, xã hội và các tổ chức đoàn thể
trong công tác giáo dục phòng, chống tội phạm, ma túy, tệ nạn xã hội
- Tăng cường mối quan hệ giữa nhà trường với gia đình và xã hội, cụ thể là giữa giáo viên
chủ nhiệm với gia đình học sinh trong việc quản lý học sinh, ngăn ngừa ma túy, các TNXH và
tội phạm, trước hết là những học sinh có biểu hiện chưa ngoan.
- Tăng cường công tác phối hợp giữa Đoàn, Hội, Đội trong việc tuyên truyền giáo dục học
sinh, xây dựng các phong trào, tổ chức các hoạt động giáo dục PCTP, tệ nạn ma túy, TNXH
trong nhà trường, bảo đảm ANTT và làm trong sạch môi trường trong và ngoài trường học,
không có học sinh vi phạm ma túy, TNXH...
- Xây dựng kế hoạch phối hợp giữa nhà trường với Công an và chính quyền địa phương,
phân công trách nhiệm rõ ràng cho từng lực lượng để kịp thời xử lý khi có vụ việc xảy ra. Vào
đầu mỗi năm học, các đơn vị trường học tổ chức cho học sinh ký cam kết không vi phạm nội quy nhà
trường, vi phạm trật tự ATGT; không sử dụng và mua bán trái phép hàng cấm, các chất ma túy; không
tham gia gây rối, đánh nhau làm ảnh hưởng đến ANTT trường học.

- Duy trì thực hiện hộp thư góp ý trong trường học để học sinh tham gia góp ý, phát hiện
những HS có biểu hiện liên quan đến tội phạm về ma túy, VPPL, vi phạm an toàn ATGT. Phát
động phong trào phát hiện, tố giác tội phạm, TNXH, ma túy; kết hợp với việc làm trong sạch
môi trường trong và xung quanh trường học, ký túc xá, khu tập thể.
4. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền giáo dục phòng, chống ma túy nhân Tháng
hành động phòng chống ma túy, Ngày toàn dân phòng chống ma túy
- Trong Tháng hành động phòng chống ma túy, Ngày toàn dân phòng chống ma túy
(26/6/2021), các trường học tiếp tục chỉ đạo thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục trong
phòng, chống ma túy gắn với hoạt động trong thời gian hè, cụ thể: Các trường THCS, THPT,
TT.GDTX tổ chức mit tinh, diễu hành, treo panô, áp phích, cờ hoa, đồng thời tổ chức các hoạt
động văn hoá, thể thao,…tích cực hưởng ứng Ngày hội toàn dân phòng, chống ma túy.
- Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các cơ quan có liên quan và cha mẹ học
sinh để kịp thời phát hiện, tư vấn, giúp đỡ các trường hợp HSSV có liên quan đến ma túy.
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III. Tổ chức thực hiện
1. Căn cứ vào tình hình, chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, phòng GDĐT các huyện, thị
(TP), các trường học và Trung tâm GDTX xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công tác
PCTP, ma túy, TNXH năm 2021 cho đơn vị mình; gửi kế hoạch về Sở GDĐT (qua hộp thư
phòng Chính trị, tư tưởng), trước ngày 09/02/2021. Trong đó, cần nêu rõ chỉ tiêu phấn đấu thực
hiện, xây dựng các mô hình tốt; chú trọng tổ chức kiểm tra, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những
tồn tại, hạn chế, thiếu sót; nhân rộng những cách làm hay, kinh nghiệm tốt; biểu dương, khen
thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác PCTP, ma túy và TNXH tại
đơn vị.
2. Căn cứ tình hình thực tế, Sở GDĐT sẽ tổ chức kiểm tra công tác triển khai thực hiện và
xem kết quả thực hiện công tác PCTP, ma túy, TNXH trong trường học là một trong những tiêu
chí để đánh giá danh hiệu thi đua cuối năm.
Định kỳ (quý, 6 tháng, năm) các đơn vị báo cáo kết quả thực hiện công tác PCTP, ma túy,
TNXH về Sở GDĐT (qua hộp thư của phòng Chính trị tư tưởng), để tổng hợp báo cáo Ban chỉ
đạo tỉnh. Cụ thể: Báo cáo quý I gửi trước ngày 12/3/2021; báo cáo 6 tháng gửi trước ngày
12/6/2021; báo cáo năm gửi trước ngày 30/9/2021.
3. Trường hợp phát hiện cán bộ, giáo viên, nhân viên, HSSV có hành vi vi phạm liên quan
đến tội phạm, ma túy, TNXH có tính chất nghiêm trọng, các đơn vị cần báo cáo kịp thời về Sở
GDĐT, qua địa chỉ email và số điện thoại: phongchinhtritutuong@angiang.edu.vn, điện thoại:
02963.958.979.
Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị liên quan triển khai thực hiện tốt nội dung Kế hoạch này./.
Nơi nhận:
- Bộ GD&ĐT (Vụ GDCT-CTHSSV);
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- VP. UBND tỉnh An Giang;
- BCĐ PCTP, HIV/AIDS, TNXH và
XDPT TDBVANTQ tỉnh;
- UBND huyện, TX, TP;
- Công đoàn ngành GD;
- Các phòng GDĐT huyện, thị, Tp;
- Các trường THPT trực thuộc;
- Trung tâm GDTX tỉnh;
- Trường Năng khiếu Thể thao tỉnh;
- Giám đốc và các Phó Giám đốc;
- Các phòng, T Tra Sở;
- Website Sở GDĐT;
- Lưu: VT, CTTT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Võ Bình Thư
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