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Số: 2307 /BGDĐT-GDCTHSSV 
V/vtể ch ức các hoat đôngđcrt cao điểra m  N  à 2 9 ỉ h á  6 llúm m n
phòng, chòng tội phạm , VI pham pháp 

luât. hường ứng Tháng hành đông phóng, 
chổng ma túy nảm 2020

Kinh gũi
- Các Sờ Giáo dục và Đảo tạo; Sờ Giáo dục, Khoa học
và Công nghệ tinh Bạc Liêu:
- Các Đại học. ỉ lọc viện, cảc trường Đại học;
- Các tnrờng Cao dẳiìg Su phạm. Trung cấp Sir phạm

Thục hiện các chi dạo của Thù tướng Chính phủ về công tác phòng chống 
tội phạm, vi phạm pháp luật vả triển khai Tháng hành động phòng, chống ma 
lũy năm 2020, Bộ Giáo dục vã Đào tạo (GDĐT) dẻ nghị các Sỡ GDĐT các nhà 
trường chi dạo. tô chức thực hiện dợt cao diêm phòng, chòng tội phạm, vi phạm 
pháp luật, hướng ứng Thảng hành động phòng, chống ma túy năm 2020 trong 
ngành Giáo dục. tập trung vào một sò nhiệm vụ. giải pháp sau dây:

I Tổ chức triển khai hiệu quậ Quyểl định sổ 987/ỌĐ-BGDĐT ngày 
17/4/2020 của Bộ GDĐT ban hành Kè hoạch hành dộng phòng ngừa, hồ trợ. can 
thiệp bạo lực, xâm hại tinh dục trẻ em trong các cơ sờ giáo dục giai đoạn 2020- 
2025; Kể hoạch sổ 370/KH-BGDĐT ngày 08/6/2020 của Bộ GDĐT triển khai 
thực hiện Chì thi số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 cùa Bộ Chính trị về tăng cường, 
nàng cao hiệu quà công tác phòng, chòng vả kiêm soát ma tuỷ trong ngành Giáo 
dục.

2. Đầỵ mạnh tuyên truyền, lìâng cao nhận thức cùa học sinh, sinh viên 
(HSSV) ve công tác phòng, chổng tội phạm, vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội. 
Đặc biệt trong Tháng hành dộng phỏng, chòng ma túy năm 2020 tập trung tuyên 
truyền về hậu quả. tác hại cùa việc sử dụng, buôn bán. tảng trừ. vận chuyên chất 
ma tủy; tác hại cùa các loại ma túy, chất hướng thần; các loại ma túy cô nguồn 
gốc tự  nhièn. ma tủy tổng liợp. một số loại phổ biến như “thuốc lấc”, “tem giầy” .
“cỏ Mỹ”, "bỏng cười” ... và các chàt hướng thân mới dẻ nâng cao ý thúc cho 
HSSV tự phòng ngừa thông qua cảc hoạt động giáo dục, “Tuần sinh hoạt công 
dân -  học sinh, sinh viên”.

- Lồng ghép tuyên truyền về phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, tệ 
nạn xã hội với các hoạt động văn hỏa. văn nghệ, thể thao, thi tim hiểu pháp 
luật, tập huấn, tọa đảm, nói chuyện chuyên dê.... Tô chức Tuyên truyền Tháng 
hành dộng phòng, chống ma túy năm 2020 với chú dề “Chung tay nổi klíônỊỊ 
vứi ma tủy, vì chinh bụn vù cộng đồng”.

- Tồ chức cho HSSV, tập thể, dcm vj ký cam kết kiên quyết phòng chổng 
ma túy.
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3. Vận động HSSV. cán bộ quan lý, nhà giáo tham gia phong trào phát 
hiện, tố giác tội phạm, tệ nạn xà hội và tự giác khai báo về tình trạng sử dụng ma 
tuý trái phép trong HSSV. Tiếp nhận, xứ lý thông tin của HSSV. cản bộ quan lý. 
nhà giáo, nhân viên, người lao động về phòng, chòng tội pliạni. vi phạm pháp 
luật và tệ nạn xà hội tại trường học.

4. Tiếp tục triền khai Thông tư  liên tịch số 06/2016/TTLT-BCA-BGDĐT 
ngày 28/5/2015 cua Bộ GDĐT và Bộ Công an về hirớng dần phối hợp thực hiện 
nhiệm vụ bão vệ an ninh quốc gia và bão đàm trật tự an toàn xà hội, đấu tranh 
phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật khác trong ngành Giáo duc; Nghị 
định số 80/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chinh phu quy định mòi tnrcmg 
giáo dục an toàn, lành mạnh, tliàn thiện, phỏng, chống bạo lực học đường; Chi 
thị sổ 993/CT-BGDĐT ngày 12/4/2019 cua Bộ GDĐT về việc tăng circmg giái 
pháp phòng, chổng bạo lực học đường trong cơ sỡ giảo dục; Ke hoạch phối hợp 
số 5533/KH-BLĐTBXH-BGDĐT ngày 19/12/2019 giữa Bộ GDĐT VỚI Bộ Lao 
động - Thương binh và Xà hội về phòng, chổng bạo lực, xâm hại trẻ em trong 
các cơ sơ giáo dục mầm non. giảo dục phồ thông đến năm 2025.

5. Tô chức triển khai và tồng kết Đề án “Phòng ngừa tội phạm vã phòng, 
chống vi phạm pháp luật trong học sinh, sinh viên đến năm 2020”; Để ãn ‘Tảng 
cường nàng lực phòng, chống ma túy trong trường học đến năm 2020”; Kế 
hoạch phổi hợp so I o 18/KH-BLĐTBXH-BGĐĐT ngày 14/3/2020 giừa Bộ Lao 
động - Thircmg binh và Xã hội và Bộ GDĐT về công tác dự phòng, cai nghiện 
ma túy đối với HSSV đến năm 2020.

Đề nghị các Sở Giáo dục và Đào tạo. các nhã trường xây dựng kẻ hoạch cụ 
thề để chi đạo. tố chức thực hiện các nhiệm vụ, giãi pháp nêu trên. Báo cáo tổng 
kết các Đề án, Kế hoạch theo giai đoạn và kết quá thực hiện đợt cao điểm 
phòng, chống ma tuý trong trường học về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ Giáo 
dục Chính ni và Công tác học sinh, sinh viên, 35 Đại c ồ  Việt, Hà Nội. Điện 
thoại 0912.140.358. email patuan@moet.gov.vn) tnróc ngày 05/10/2020./,

Nơi nhận KT. BỘ TRƯỞNG ỷ
- N h u  trén:
- Bõ trư ơ ng  (dỏ b/c);
* Ván phóng  C hinh phu (d e  b''c):
- Ban chi đào 138/CP (de bfc).
•  U y ban Q uốc g ia  phóng, chống
AIDS, ma tủy, mại dâm (dc b/c);
-  Bô C ông  an. B ó LĐ TB X H . B ọ Y tể;
- V ăn  phòng. V ụ G iáo  d u c  Q P-A N .
C ục N G & C B Ọ L G D , các vụ  bậc học;
- C ông  T T Đ T  B ộ G D Đ T;
- Lưu V T. Vụ G ÍX T H S S V .
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