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V/v triển khai thực hiện Chương trình 
phòng, chống ma túy trong trường học 

trên địa bàn huyện 

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

                        #DiaDiemNgayBanHanh            

              Kính gửi: Hiệu trưởng các trường MN, MG, TH, THCS, TH&THCS.

Căn cứ Công văn số 1999/SGDĐT-HSSVPC ngày 20/9/2022 của Sở Giáo 
dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam về việc triển khai thực hiện Chương trình  
phòng, chống ma túy trong trường học trên địa bàn tỉnh, Kế hoạch số 4471/KH-
UBND ngày 08/7/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc triển khai 
thực hiện Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 21/12/2021 của Chính  phủ quy 
định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống ma túy, Luật xử lý vi  phạm hành 
chính về cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Quảng 
Nam; Phòng GDĐT đề nghị các Hiệu trưởng các trường trực thuộc tập trung triển 
khai thực hiện những nội dung sau: 

1. Tích cực tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương chỉ đạo 
toàn diện, quyết liệt, đồng thời phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường với các ban, 
ngành và đoàn thể trong công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy trong trường 
học về các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước về Luật phòng, chống ma tuý, 
Luật xử lý vi phạm hành chính về cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma túy, 
thực hiện hiệu quả Chương trình Phòng chống ma túy (PCMT) giai đoạn 2021- 
2025 của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định 1452/QĐ-TTg ngày  31/8/2021.  

2. Tăng cường giảng dạy trong chương trình chính khóa và tổ chức lồng 
ghép tuyên truyền, phổ biến giáo dục thông qua các hoạt động trải nghiệm, hoạt 
động ngoại khóa các nội dung về phòng ngừa ma túy cho học sinh của các cấp 
học phù hợp với Chương trình giáo dục phổ thông 2018.  

3. Tăng cường trang bị kiến thức và kỹ năng PCMT cho đội ngũ GVCN, 
Cán bộ đoàn, tổ chức thực hiện giảng dạy, tích hợp vào chương trình chính khóa, 
lồng ghép tuyên truyền, giáo dục trong các hoạt động giáo dục của nhà trường; có 
đủ năng lực tư vấn giải quyết các vướng mắc liên quan đến vấn đề phòng chống 
ma tuý cho học sinh khi cần.

4. Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức 
phòng,  chống tệ nạn ma túy; xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên 
tiến trong  công tác PCMT; thực hiện tốt công tác biểu dương, khen thưởng nhằm 
động viên  kịp thời những điển hình tiêu biểu trong công tác PCMT trong trường 
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học.  
5. Tăng cường sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong công 

tác quản lý học sinh, không để học sinh tham gia các tệ nạn ma túy và các vi 
phạm pháp luật; thiết lập các kênh tố giác qua môi trường mạng, mạng xã hội. 

6. Phối hợp với cơ quan công an, chính quyền địa phương xây dựng, tổ 
chức thực hiện công tác bảo đảm an ninh, trật tự khu vực trường học, xây dựng 
môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh; kịp thời nắm bắt thông tin, phát hiện 
sớm để có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn các vi phạm pháp luật, tội phạm 
trong học sinh liên quan đến tệ nạn ma túy.  

7. Phát động phong trào các nhà trường tham gia phòng, chống tệ nạn ma 
túy; đề cao vai trò, trách nhiệm của các thành viên trong cơ sở giáo dục, gia đình 
người học. Thường xuyên cập nhật, tuyên truyền, giáo dục, phổ biến thông tin 
cho các thành viên trong cơ sở giáo dục về nguy cơ, tác hại, hậu quả của tệ nạn 
ma túy; đặc biệt là phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi của tội phạm. 

Phòng GDĐT đề nghị Hiệu trưởng các trường trực thuộc triển khai thực 
hiện nghiêm túc và báo cáo kết quả triển khai thực hiên theo năm học về Phòng 
GDĐT (qua kênh điều hành bộ phận NGLL nhận) trước ngày 15/5/2023 ./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, NGLL.

KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

#ChuKyLanhDao
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