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KẾ HOẠCH
Triển khai thực hiện 05 nhiệm vụ phòng, chống
AIDS, ma túy, mại dâm trong trường học năm 2021
Thực hiện Kế hoạch số 1516/KH-SGDĐT ngày 14/7/2021 của Sở
Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng về việc triển khai thực hiện 05 nhiệm
vụ phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm trong trường học năm 2021.
Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Ngã Năm ban hành Kế hoạch
triển khai thực hiện 05 nhiệm vụ phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm
trong trường học năm 2021, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
a) Chi tiết hóa từng nhiệm vụ trong Kế hoạch số 1516/KH-SGDĐT ngày
14/7/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng về việc triển khai thực
hiện 05 nhiệm vụ phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm trong trường học năm
2021, bảo đảm hiệu quả các nhóm công việc thuộc 5/9 nhiệm vụ của Kế hoạch.
b) Thông qua hoạt động khảo sát với các mẫu biểu, bộ công cụ và chọn
mẫu phù hợp nhằm giúp các đơn vị đánh giá đúng thực trạng công tác phòng
chống ma túy (PCMT) trong trường học hiện nay. Từ đó có giải pháp hữu hiệu
để ngăn chặn, đẩy lùi.
c) Phối hợp với địa phương trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, làm tốt
công tác tập huấn, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trang bị kiến thức, kỹ năng
cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên cốt cán, cá nhân phụ trách công tác Đoàn,
Đội trong trường học để truyền đạt, phổ biến kiến thức, nâng cao nhận thức,
hiểu biết pháp luật, trau dồi kỹ năng cần thiết về công tác phòng chống AIDS,
ma túy, mại dâm, tệ nạn xã hội cho giáo viên, học sinh và cha mẹ học sinh.
2. Yêu cầu
a) Phát huy vai trò đầu mối trong công tác phối hợp với địa phương,
Đoàn, Đội trong trường học để triển khai hiệu quả từng nhiệm vụ, đặc biệt đề
cao trách nhiệm của Hiệu trưởng các cơ sở Giáo dục trong thị xã nhằm thực
hiện hiệu quả các công việc đặt ra với từng nhiệm vụ về công tác phòng, chống
AIDS, ma túy, mại dâm trong trường học năm 2021.
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b) Lồng ghép việc thực hiện nhiệm vụ của Ngành Giáo dục gắn với
nhiệm vụ triển khai công tác phòng chống AIDS, ma túy, mại dâm trong
trường học năm 2021, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, đúng tiến độ và đúng quy
định pháp luật với các nội dung nêu trong từng nhiệm vụ đặt ra.
II. NỘI DUNG VÀ TRÁCH NHIỆM TRIỂN KHAI CÁC
NHIỆM VỤ
1. Nhiệm vụ tổ chức khảo sát, đánh giá thực trạng công tác
phòng chống ma túy trong trường học
a) Nhiệm vụ này được Phòng Giáo dục và Đào tạo triển khai tới các cơ
sở Giáo dục thông qua hình thức khảo sát bằng phiếu và sử dụng bộ công cụ.
Yêu cầu các cơ sở Giáo dục được lựa chọn, chọn mẫu chuẩn để khảo sát.
b) Các cơ sở Giáo dục được lựa chọn khảo sát cần tập trung tổ chức việc
khảo sát, bảo đảm kết quả thực chất. Công việc này hoàn thành trước
15/10/2021.
2. Nhiệm vụ tổ chức các chương trình tuyên truyền, tập huấn công
tác phòng chống AIDS, ma túy mại dâm, tệ nạn xã hội cho học sinh, cá
nhân phụ trách công tác Đoàn, Đội của các cơ sở Giáo dục
a) Tuyên truyền, tập huấn, phù hợp với từng nhóm đối tượng khác nhau
về công tác phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm, tệ nạn xã hội cho học sinh,
cá nhân phụ trách công tác Đoàn, Đội trong các nhà trường.
b) Triển khai công tác tập huấn tại đơn vị theo quy trình chặt chẽ, đúng
thành phần tham gia, bảo đảm chất lượng, tiến độ, phù hợp đối tượng.
c) Đối tượng tham gia chương trình của nhiệm vụ này gồm: Cán bộ
quản lý, giáo viên, học sinh, cá nhân phụ trách công tác Đoàn, Đội của các
trường THCS.
3. Nhiệm vụ xã hội hóa các chương trình tuyên truyền, giáo dục,
nâng cao kiến thức, kỹ năng phòng chống AIDS, ma túy, mại dâm, tệ nạn
xã hội trong trường học
a) Nhiệm vụ này được triển khai dưới nhiều hình thức sáng tạo, linh
hoạt, phù hợp và thiết thực nhằm góp phần nâng cao nhận thức, kiến thức,
kỹ năng phòng chống AIDS, ma túy, mại dâm, tệ nạn xã hội trong trường học
tại mỗi cơ sở Giáo dục.
b) Khi xây dựng các nhóm công việc cụ thể để thực hiện nhiệm vụ tại mỗi
cơ sở Giáo dục, yêu cầu cần bám sát các quy định tại các văn bản quy phạm
pháp luật hiện hành, bám sát mục đích, yêu cầu đặt ra.
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4. Nhiệm vụ phối hợp thí điểm xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể
(thông qua xét nghiệm nước tiểu) cho thanh thiếu niên, học sinh trong
trường học và khi điều khiển các phương tiện tham gia giao thông
a) Nhiệm vụ này sẽ được Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai thí điểm tại
30 tỉnh/thành phố và tại mỗi tỉnh/thành phố, sẽ lựa chọn một số trường học để
triển khai thí điểm.
b) Viện PSD triển khai hoạt động khảo sát thí điểm, quy trình xét nghiệm;
số mẫu xét nghiệm và tiến hành xét nghiệm thử (bảo mật về kết quả xét nghiệm
cho học sinh, học viên tham gia xét nghiệm). Công việc này được thực hiện
hoàn thành trước 01/12/2021.
c) Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên việc thí điểm xét nghiệm chất
ma túy cho cho thanh thiếu niên, học sinh khi điều khiển các phương tiện tham
gia giao thông sẽ tổ chức thực hiện sau.
5. Nhiệm vụ triển khai bộ tài liệu “Kỹ năng phòng, chống ma túy” và tổ
chức tập huấn cho giáo viên, phụ huynh và học sinh
Triển khai bộ tài liệu này đến các cơ sở Giáo dục bằng hình thức trực tiếp
hoặc trực tiếp kết hợp trực tuyến (tùy diễn biến của đại dịch Covid-19). Phối hợp
tổ chức tọa đàm giới thiệu bộ tài liệu cho cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh và
cha mẹ học sinh.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các cơ quan liên quan trong
việc thực hiện các nhiệm vụ liên quan và tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị tổ
chức triển khai 05 nhiệm vụ tại các cơ sở Giáo dục phổ thông trên địa bàn thị xã.
Phòng Giáo dục và Đào tạo làm đầu mối để nắm bắt thông tin và tham mưu công
tác kiểm tra, đánh giá việc triển khai nhiệm vụ tại các cơ sở Giáo dục; triển khai
tháng hành động phòng, chống ma túy của Chính phủ, Ủy ban nhân dân thị xã;
phối hợp triển khai đầy đủ, hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ năm 2021 về phòng
chống AIDS, ma túy, mại dâm trong học sinh.
2. Các cơ sở Giáo dục tạo thuận lợi để cán bộ quản lý, giáo viên, cá nhân
phụ trách công tác Đoàn, Đội trường học và học sinh hưởng ứng tháng hành động
phòng, chống ma túy của Chính phủ, Ủy ban nhân dân thị xã; phối hợp với địa
phương triển khai đầy đủ, hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ năm 2021 về phòng
chống AIDS, ma túy, mại dâm trong học sinh.
Trên đây là Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện 05 nhiệm vụ
phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm trong trường học năm 2021 của
Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Ngã Năm, đề nghị Hiệu trưởng các
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trường trực thuộc xây dựng kế hoạch cụ thể của từng đơn vị và triển khai
thực hiện nghiêm túc. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng
mắc xin liên hệ Đ/c Trương Thị Tố Loan chuyên viên phụ trách mầm non,
số điện thoại 0985.110646 để cùng phối hợp giải quyết./.
Nơi nhận:
- Hiệu trưởng các trường trực thuộc;
- Website Phòng GDĐT;
- Lưu: VT.
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