PHÒNG GD&ĐT ĐĂK GLEI
TRƯỜNG THCS ĐĂK BLÔ

Số: 06/KH-THCS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đăk Blô, ngày 28 tháng 8 năm 2018

KẾ HOẠCH
Triển khai thực hiện đề án “Tăng cường năng lực phòng, chống ma túy trong
trường học đến năm 2020” tại trường THCS Đăk Blô
Căn cứ Kế hoạch số 41/KH-SGDĐT ngày 30/7/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo
tỉnh Kon Tum về việc triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực phòng, chống
ma túy trong trường học đến năm 2020” trong ngành Giaó dục và Đào tạo tỉnh Kon
Tum;
Thực hiện Kế hoạch 119/KH-UBND ngày 21 thánh 8 năm 2018 của UBND huyện
Đăk Glei về việc triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực phòng, chống ma túy
trong trường học đến năm 2020” trong ngành Giaó dục và Đào tạo huyện Đăk Glei;
Trường THCS Đăk Blô xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường
phòng, chống ma túy trong trường học đến năm 2020” tại trường THCS Đăk Blô như
sau:
I. MỤC TIÊU
1. Mục tiêu chung
Tạo chuyển biến về nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, nhân viên và
học sinh (Sau đây gọi chung là thành viên trong trường học) trong công tác phòng ngừa,
đấu tranh với tệ nạn ma túy, ngăn chặn không để tệ nạn ma túy xâm nhập vào trương
học, đặc biệt như xã Đăk Blô - vùng biên giới.
2. Mục tiêu cụ thể
Trường tổ chức tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của
các thành viên trong trường về phòng, chống tệ nạn ma túy, tác hại của tệ nạn ma túy.
Trường tổ chức các hoạt động giáo dục trang bị kiến thức, kỹ năng phòng ngừa,
phát hiện, đấu tranh với tệ nạn ma túy cho các thành viên trong trường học và gia đình
học sinh.
II. TRÁCH NHIỆM VÀ GIẢI PHÁP
1. Tổ chức tuyên truyền phòng, chống ma túy trong trường học
1.1. Chỉ đạo toàn diện, quyết liệt tại đơn vị trường học và công tác tuyên truyền
phòng, chống tệ nạn ma túy trong trường học.
1.2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống tệ nạn ma túy
cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh trong trường học trên trang website của
trường, cổng thông tin điện tử của Phòng GD&ĐT, các phương tiện thông tin đại chúng
và các hình thức khác (facebook, zalo).
1.3. Tổ chức các buổi tọa đàm, giao lưu, nói chuyện chuyên đề, nói chuyện trong
các buổi chào cờ, thi sáng tác các tác phẩm tuyên truyền về phòng, chống ma túy.
1.4. Phối hợp và mời công an huyện Đăk Glei đến trường để tuyên truyền.

2. Duy trì, phát triển, hỗ trợ hoạt động hiệu quả của câu lạc bộ “Tuổi trẻ
phòng, chống ma túy” trong trường học
2.1. Duy trì và phát triển các mô hình Câu lạc bộ “Tuổi trẻ phòng, chống ma túy”
theo từng trường hoặc cụm trường nhằm tuyên truyền về tác hại của ma túy, cách phát
hiện và phòng tránh nghiện ma túy đế các thành viên trong trường học và gia đình học
sinh ở các khu vực trọng điểm về tệ nạn ma túy.
2.2. Hỗ trợ phương tiện, trang thiết bị, tài liệu tuyên truyền phục vụ hoạt động của
Câu lạc bộ với các trường học thuộc khu vực kinh tế - xã hội khó khăn, khu vực trọng
điểm về tệ nạn ma túy.
2.3. Phát triển, bồi dưỡng đội ngũ hạt nhân tuyên truyền về giáo dục phong, chống
ma túy trong trường học.
3. Lồng ghép, tích hợp nội dung giáo dục phòng, chống ma túy trong chương
trình và hoạt động giáo dục của các cấp học, trình độ đào tạo
3.1. Lồng ghép, tích hợp nội dung giáo dục phòng, chống ma túy trong chương
trình chính khóa.
3.2. Triển khai chương trình giáo dục phòng, chống ma túy thông qua các hoạt
động ngoại khóa.
3.3. Trang bị tài liệu, tư liệu (sách, áp phích, phim tuyên truyền…) phục vụ cho
việc giáo dục phong, chống ma túy trong trường học.
4. Tập trung bồi dưỡng chuyên môn, nhiệp vụ về phòng, chống ma túy
4.1. Tổ chức tập huấn bồi dưỡng cho cán bộ, giáo viên giảng dạy các nội dung về
phòng, chống ma túy.
4.2. Tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng tuyên truyền về phòng, chống ma
túy cho chủ nhiệm các Câu lạc bộ “Tuổi trẻ phòng, chống ma túy”
4.3. Tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ, phòng, chống ma túy và phương thức tổ
chức các hoạt động ngoại khóa cho cán bộ thực hiện công tác phòng chống ma túy, cán
bộ Đoàn, Hội, Đội trong các trường học.
5. Tổ chức kiểm tra, khảo sát, đánh giá thực trạng tệ nạn ma túy và công tác
phòng, chống ma túy tại các trường học
5.1. Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với công an, Phòng Lao Động Thương
Binh và Xã Hội, Trung Tâm y tế huyện Đăk Glei và các cơ quan, tổ chức có liên quan tổ
chức điều tra, khảo sát, thống kê danh sách thành viên trong trường học có liên quan đến
tệ nạn ma túy để xử lý theo quy định của pháp luật. Các trường học phối hợp với gia
đình và địa phương tổ chức cai nghiện đối với các trường hợp thành viên trong trường
nghiện ma túy.
5.2. Tổ chức kiểm tra sức khỏe học người sinh theo định kỳ và kiểm tra đột xuất
nhằm phát hiện sớm thành viên trong trường học có liên quan đến tệ nạn ma túy.
5.3. Phát hiện sớm thành viên trong trường học có nguy cơ liên quan đến ma túy và
tư vấn, giúp đỡ kịp thời.
5.4. Xây dựng cơ chế thống kê, báo cáo thường xuyên theo định kỳ và báo cáo đột
xuất về công tác phòng, chống ma túy và biện pháp xử lý trong trường học liên quan đến
các tệ nạn ma túy.
III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

* Kinh phí thực hiện đề án bao gồm:
1. Nguồn chi thường xuyên của trường học.
2. Tài trợ, viện trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.
3. Các nguồn hợp pháp khác.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Ban giám hiệu
Căn cứ Kế hoạch của Phòng GD&ĐT huyện Đăk Glei, trường THCS Đăk Blô xây
dựng kế hoạch.
2. Các Đoàn thể, Tổ chuyên môn
Căn cứ kế hoạch triển khai thực hiện.
Trên đây là kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực phòng, chống ma túy
trong trường học đến năm 2020” của trường THCS Đăk Blô, đề nghị các Đoàn thể, Tổ
chuyên môn triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
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- Đoàn thể, Tổ CM (t/h);
- Lưu: VT.
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