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KẾ HOẠCH
Triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống tội phạm 

trong ngành Giáo dục đến năm 2025  

Căn cứ Kế hoạch số 2012/KH-SGDĐT ngày 23/9/2022 của Sở Giáo dục và 
Đào tạo về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống 
tội phạm trong ngành Giáo dục đến năm 2025; Phòng GDĐT huyện Đại Lộc xây 
dựng Kế hoạch thực hiện như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 
1. Mục đích 
- Tăng cường công tác lãnh chỉ đạo của các cấp quản lý giáo dục đối với 

nhiệm vụ phòng, chống tội phạm tại các đơn vị giáo dục. 
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức,  

trách nhiệm của cán bộ quản lý, nhà giáo, cha mẹ học sinh và học sinh về công tác  
phòng, chống tội phạm, thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.  

- Trang bị cho đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo và học sinh những kiến thức, 
kỹ năng để chủ động phòng, chống tội phạm xảy ra trong trường học và ngoài xã 
hội. 

2. Yêu cầu: 
- Xác định cụ thể trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở giáo dục, cơ quan,  

đơn vị liên quan trong công tác phòng, chống tội phạm. 
- Xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên, các đơn vị chủ động, tích cực triển 

khai kế hoạch cụ thể, bảo đảm hiệu quả và phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế 
và bảo đảm an toàn phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

II. CHỈ TIÊU 
1. Phấn đấu đến năm 2023, 100% các trường trực thuộc định kỳ tổ chức tuyên  

truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các thành viên trong  trường 
học về phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật, bạo lực học đường 
trong học sinh. 

2. Phấn đấu đến năm 2024, 100% các trường trực thuộc định kỳ tổ chức giáo 
dục pháp luật, giáo dục đạo đức, giáo dục kỹ năng sống và văn hóa ứng xử cho học 
sinh và các thành viên trong nhà trường. 

3. Phấn đấu đến năm 2025, số vụ, số người phạm tội, vi phạm pháp luật trong 
học sinh giảm bền vững. 

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM
1. Nhiệm vụ 
- Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 1944/QĐ-TTg ngày  18/11/2021 

của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác 
phòng, chống tội phạm trong tình hình mới và Chiến lược quốc gia  phòng, chống 
tội phạm giai đoạn 2016 - 2025 và định hướng đến năm 2030 trong  toàn ngành 
Giáo dục; Quyết định số 691/QĐ- BGDĐT ngày 11/3/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo 
dục và Đào tạo. 
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- Nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác phòng ngừa tội 
phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật. 

- Thực hiện công tác phòng ngừa các loại tội phạm; đổi mới, sáng tạo, nâng 
cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại trường, 
nhất là trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp. 

- Tiếp tục triện khai có hiệu quả các quy chế, chương trình phối hợp về 
phòng, chống tội phạm và mua bán người. Bảo đảm an ninh trật tự như đã ký kết 
giữa trường và các cơ quan chức năng. Phối hợp tổ chức các lớp tập huấn, tuyên  
truyền phòng ngừa tội phạm cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.

2. Giải pháp trọng tâm 
a) Thực hiện có hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong Chỉ 

thị số 46-CT/TW ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của 
Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới. 

Gắn với trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, đơn vị, phát huy vai trò tiền 
phong, gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên trong công tác phòng, chống tội phạm 
và vi phạm pháp luật khác. Xử lý kịp thời, nghiêm minh đảng viên vi phạm trong 
công tác phòng, chống tội phạm theo Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 
của Bộ Chính trị. 

b) Tổ chức triển khai công tác phòng ngừa tội phạm theo chức năng, nhiệm 
vụ của từng đơn vị; nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, quản lý cán bộ, 
quản lý sử dụng tài sản công, chủ động phòng ngừa không để tội phạm có cơ hội lợi 
dụng hoạt động. Tập huấn hàng năm cho cán bộ quản lý, giáo viên về giáo dục 
phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật. Tham gia tập huấn nghiệp 
vụ đảm bảo an ninh trật tự trường học, phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi 
phạm pháp luật trong học sinh cho đội ngũ nhân viên làm công tác bảo vệ, thanh 
niên xung kích, thanh niên tình nguyện. 

c) Đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống tội phạm trên hệ thống thông tin của 
đơn vị; tổ chức biên tập, đăng các tin bài tuyên truyền về kết quả đấu tranh, phòng, 
chống tội phạm; tình hình và các phương thức hoạt động của tội phạm; cách thức 
phòng ngừa, phát hiện cung cấp thông tin, tố giác tội phạm, vi phạm pháp luật khác 
như: tội phạm liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, tội phạm trộm cắp, cướp 
giật, lừa đảo tài sản, hành vi hành hạ, ngược đãi trẻ em,..  

Tổ chức lồng ghép, gắn kết nội dung tuyên truyền phòng ngừa tội phạm và  
mua bán người với các nội dung tuyên truyền về giáo dục an toàn giao thông;  
phòng, chống bạo lực học đường; phòng, chống HIV/AIDS, mại dâm và các tệ nạn 
xã hội khác; tuyên truyền phòng ngừa tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật thông 
qua các chương trình và hoạt động giáo dục của nhà trường; tuyên truyền giáo dục 
thông qua hoạt động của Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đội TNTP Hồ Chí 
Minh. 

Tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề, hoạt động văn nghệ, giao lưu; các  
cuộc thi tìm hiểu dưới dạng bài viết hoặc sân khấu hóa, vẽ tranh, áp phích, sáng tác, 
biểu diễn tiểu phẩm về đề tài phòng chống tội phạm và mua bán người. 

Tổ chức cho học sinh tham gia sinh hoạt các câu lạc bộ về phòng ngừa tội 
phạm; phòng, chống vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội; phòng, chống bạo lực học 
đường, giáo dục an toàn giao thông của trường học.  

d) Nâng cao chất lượng hoạt động các mô hình phòng, chống tội phạm tại các 
cơ sở giáo dục như: mô hình trường – xã (thị trấn), Nhà trường – gia đình và xã hội. 
Thiết lập kênh thông tin với cơ quan chức năng để ngăn chặn, giải quyết những sự 
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vụ gây mất ANTT có thể xảy ra trong trường học. Tăng cường phối hợp giữa nhà 
trường và gia đình trong công tác quản lý, giáo dục học sinh không phạm tội, vi 
phạm pháp luật, đặc biệt quan tâm đến học sinh có hoàn cảnh đặc biệt. Phối hợp với 
Công an địa phương tổ chức các mô hình câu lạc bộ phòng, ngừa tội phạm ở các 
trường học có đủ điều kiện nhằm phát huy tính chủ động, tích cực của học sinh tham 
gia phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật. 

e) Tích hợp nội dung giáo dục phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm 
pháp luật vào chương trình và hoạt động giáo dục trong nhà trường. Triển khai thực 
hiện chương trình, tài liệu giáo dục phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm 
pháp luật thông qua các hoạt động trải nghiệm, hoạt động ngoại khóa.  

f) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định về 
phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật đối với các thành viên trong các cơ sở giáo 
dục. 

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN 
- Nguồn kinh phí ngân sách được cấp hằng năm của các đơn vị theo phân  cấp 

ngân sách hiện hành. 
- Nguồn kinh phí xã hội hóa để tổ chức nguồn tài trợ, huy động từ xã hội, 

cộng đồng; các nguồn hợp pháp khác. 
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
1. Phòng Giáo dục và Đào tạo 
- Triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch; là đầu mối tiếp nhận thông 

tin, tổng hợp, thực hiện báo cáo về Sở Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban nhân dân 
huyện. 

- Hướng dẫn tích hợp, lồng ghép, bổ sung nội dung giáo dục phòng ngừa tội 
phạm, phòng, chống vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội vào chương trình chính 
khóa và các hoạt động giáo dục đối với học sinh. 

- Giao Văn phòng xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý thông tin học sinh phục vụ 
công tác thống kê, báo cáo về tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến học sinh 
theo hướng tích hợp vào cơ sở dữ liệu ngành Giáo dục. 

2. Các trường trực thuộc 
- Xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện.
- Chỉ đạo chuyên môn hướng dẫn thực hiện việc dạy đủ và dạy đúng các bài 

dạy có nội dung lồng ghép giáo dục về pháp luật, phòng, chống tội phạm vào các 
môn học: GDCD, QPAN,..., hoạt động trải nghiệm...đồng thời có kế hoạch kiểm tra. 

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống tội 
phạm trong ngành Giáo dục đến năm 2025 của Phòng GDĐT huyện Đại Lộc, đề 
nghị hiệu trưởng các trường trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Lãnh đạo, chuyên viên Phòng GDĐT;
- Các trường trực thuộc;
- Lưu: VT, NGLL.

TRƯỞNG PHÒNG

#ChuKyLanhDao
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