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Số:  

V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng 

Tháng hành động phòng, chống ma tuý 

năm 2022 trong các cơ sở giáo dục 
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày      tháng  5  năm 2022 

 

 

 Kính gửi:   

   - Trưởng phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố; 

   - Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở. 

 

 

Thực hiện công văn số 2115/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 20/05/2022 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động 

phòng, chống ma tuý năm 2022. 

Để các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma tuý, Ngày 

quốc tế phòng, chống ma túy và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy được tổ chức 

đồng bộ, hiệu quả trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn toàn tỉnh. Sở Giáo dục và 

Đào tạo đề nghị trưởng phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các 

đơn vị trực thuộc Sở triển khai, thực hiện các nội dung cụ thể như sau: 

1. Thủ trưởng các đơn vị tùy thuộc vào tình hình cụ thể tại địa phương và tại 

các cơ sở giáo dục, triển khai thực hiện hiệu quả công văn số 2115/BGDĐT-

GDCTHSSV ngày 20/05/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức các 

hoạt động hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma tuý năm 2022. 

2. Tháng hành động phòng, chống ma túy được triển khai từ ngày 01/6 – 

30/6/2022, với chủ đề “Nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy và quản lý 

người sử dụng trái phép chất ma túy - Vì một cộng đồng khỏe mạnh và an toàn". 

3. Trong Tháng hành động triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm sau: 

- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật về 

phòng, chống ma tuý, đặc biệt là những điểm mới của Luật phòng, chống ma tuý 

năm 2022;  

- Tuyên truyền, nâng cao nhận thức của học sinh, sinh viên, cán bộ quản lý, 

nhà giáo về công tác phòng, chống ma túy. Tập trung tuyên truyền về hậu quả, tác 

hại của việc sử dụng, buôn bán, tàng trữ, vận chuyển chất ma túy; tác hại của các 

loại ma túy, chất hướng thần; các loại ma túy có nguồn gốc tự nhiên, ma túy tổng 

hợp, một số loại phổ biến như “thuốc lắc”, “tem giấy”, “cỏ Mỹ”, “bóng cười”... và 

các chất hướng thần mới để nâng cao ý thức cho HSSV tự phòng ngừa thông qua 

các hoạt động giáo dục.  

- Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin bằng nhiều hình thức đa dạng, 

phù hợp với từng nhóm đối tượng như: băng rôn, khẩu hiệu, áp phích tuyên truyền; 

tuyên truyền trên hệ thống thông tin và truyền thanh của nhà trường; đẩy mạnh 
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truyền thông qua các trang thông tin điện tử, mạng xã hội, nền tảng di động…về 

tác hại của việc sử dụng, sản xuất, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy; 

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền phòng, chống ma tuý, giáo dục kiến 

thức, kỹ năng phòng ngừa ma tuý cho thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên; nghiên 

cứu lồng ghép, tích hợp nội dung giáo dục phòng, chống ma túy vào chương trình 

và hoạt động giáo dục của các cấp học. Không để phát sinh tệ nạn ma tuý trong các 

cơ sở giáo dục. 

- Vận động cán bộ quản lý, nhà giáo và học sinh, sinh viên tham gia phong 

trào phát hiện, tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội và tự giác khai báo về tình trạng sử 

dụng ma túy trái phép trong học sinh, sinh viên. Tiếp nhận, xử lý thông tin của cán 

bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, người lao động và học sinh, sinh viên về phòng, 

chống tội phạm, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội tại trường học. 

4. Phối hợp chặt chẽ với chính quyền, tổ chức đoàn thể tại địa phương và 

phụ huynh trong việc hướng dẫn, tổ chức cho học sinh tham gia các hoạt động vui 

chơi lành mạnh trong thời gian học sinh nghỉ hè 2022 nhằm tránh xa các tệ nạn xã 

hội.  

5. Kịp thời động viên, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất 

sắc trong công tác phòng, chống ma tuý.  

Nhận được công văn này, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Thủ trưởng các 

đơn vị triển khai, thực hiện các nội dung trên./. 
(Đính kèm công văn số 2115/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 20/05/2022 của Bộ GDĐT) 

 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ GDĐT (b/c); 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Website Sở; 

- Lưu: VT, VP, TiếnNX. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Thị Ngọc Châu 
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