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V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng
“Tháng hành động phòng, chống ma
túy năm 2020”

Kính gửi: Hiệu trưởng các đơn vị trường học trực thuộc.
Thực hiện Kế hoạch số 557/KH-BCĐ ngày 03/6/2018 của Ban Chỉ đạo
PCTP, TNXH và xây dựng phong trào toàn dân bản vệ ATTQ huyện về triển khai
thực hiện “Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2020”,
Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hiệu trưởng các đơn vị trường học trực
thuộc triển khai một số nội dung, như sau:
1. Đẩy mạnh thông tin tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức và hành động
của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh về việc chấp hành nghiêm
pháp luật; tích cực tham gia vào công tác phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm
ma túy, góp phần đảm bảo tình hình ANTT trên địa bàn. Tuyên truyền sâu rộng
về hiểm họa của ma túy, nhất là tác hại của các loại ma túy tổng hợp, đặc biệt là
“ma túy đá”, “tem giấy”, “bùa lười”, “bóng cười”, “thuốc lắc, cỏ Mỹ”, cần sa và
các chất hướng thần mới để nâng cao ý thức tự phòng ngừa thông qua các chương
trình và hoạt động giáo dục.
2. Vận động cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh tham gia phong
trào phát hiện, tố giác tội phạm, tệ nạn ma túy và tự giác khai báo về tình trạng sử
dụng ma túy trái phép trong học sinh. Tiếp nhận, xử lý thông tin của cán bộ quản
lý, giáo viên, nhân viên, học sinh và nhân dân có liên quan đến công tác phòng,
chống ma túy.
3. Phối hợp với chính quyền địa phương, gia đình tổ chức các hoạt động sinh
hoạt hè, lồng ghép tuyên truyền phòng, chống ma túy với các hoạt động văn hóa,
văn nghệ, thể thao, thi tìm hiểu pháp luật về phòng, chống ma túy, tập huấn, tọa
đàm, nói chuyện chuyên đề...; treo băng rôn, pano, áp phích, tờ rơi, đăng tin, bài
trên loa phát thanh học đường và Website đơn vị với chủ đề “Hãy bảo vệ thế hệ
trẻ trước hiểm họa ma túy”.
Nhận được Công văn, yêu cầu các đơn vị trường học nghiêm túc triển khai
thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên (T/h)
- Website Phòng GD&ĐT;
- Lưu: VT, CMTH.
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