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KẾ HOẠCH
Triển khai thực hiện công tác phòng, chống tội phạm; phòng chống
HIV/AIDS; phòng chống tệ nạn xã hội, ma túy, mại dâm; phòng, chống tội
phạm mua bán người; phòng chống tham nhũng và đẩy mạnh phong trào toàn
dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới - Năm 2019.
Thực hiện Kế hoạch số 35/KH-BCĐ ngày 19/3/2019 về việc phòng, chống tội
phạm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2019; kế hoạch số 34/KH-BCĐ ngày
19/3/2019 về việc thực hiện công tác phòng, chống HIV/AIDS; phòng chống ma
túy, mại dâm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2019; kế hoạch số 36/KH-BCĐ-VPTT
ngày 19/3/2019 về việc thực hiện chương trình hành động phòng, chống tội phạm
mua bán người năm 2019; kế hoạch 59/KH-BCĐ ngày 08/3/2019 về Công tác xây
dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2019; thực hiện Kế hoạch số
1111/KH-UBND ngày 28/01/2019 về Công tác phòng, chống tham nhũng và thực
hiện chương trình hành động về phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh năm
2019, nhằm thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự trong trường phổ thông năm
2019, Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công tác
phòng, chống tội phạm; phòng chống HIV/AIDS; phòng chống tệ nạn xã hội, ma
túy, mại dâm; phòng, chống tội phạm mua bán người; phòng chống tham nhũng; xây
dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong trình hình mới năm 2019, cụ
thể như sau:
I. Mục đích – Yêu cầu
1. Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng và hiệu lực, hiệu
quả quản lý của lãnh đạo đơn vị, nhà trường đối với công tác tuyên truyền nâng cao
nhận thức của cán bộ quản lý và giáo viên, học sinh các đơn vị và nhà trường trong
công tác tuyên truyền, phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm; phòng chống
HIV/AIDS; phòng chống tệ nạn xã hội; phòng chống ma túy, mại dâm; phòng,
chống tội phạm mua bán người; phòng chống tham nhũng… nhằm tăng cường giáo
dục ý thức công dân cho học sinh, đảm bảo an ninh trật tự trường học, góp phần xây
dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới trên địa bàn
tỉnh.
2. Tăng cường hơn nữa công tác phối hợp giữa ngành Giáo dục và Đào tạo với
các sở, ban ngành, đoàn thể nhằm đẩy mạnh công tác phối hợp giáo dục, quản lý học
sinh trên địa bàn tỉnh.
3. Phối hợp với ngành Công an xây dựng và duy trì hiệu quả mô hình “Hòm thư
tố giác” và hoạt động “Tìm địa chỉ đen”, Câu lạc bộ “Phòng, chống tội phạm và tệ
nạn xã hội” “Tuổi trẻ phòng chống ma túy, HIV/AIDS”... theo cụm trường phổ
thông.

4. Công tác tuyên truyền, triển khai, quản lý phải hiệu quả, thiết thực thông qua
việc tổ chức được các hoạt động tập huấn cho giáo viên; tổ chức truyền thông, hoặc
tổ chức các sân chơi lành mạnh, bổ ích để thu hút học sinh tham gia.
II. Nội dung:
1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong công tác tranh phòng,
chống tội phạm; phòng chống HIV/AIDS; phòng chống tệ nạn xã hội, ma túy,
mại dâm; phòng, chống tội phạm mua bán người; phòng chống tham nhũng và
đẩy mạnh phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc trong tình hình mới
- Tăng cường giảng dạy các nội dung đấu tranh phòng, chống tội phạm;
phòng chống HIV/AIDS; phòng chống tệ nạn xã hội, ma túy, mại dâm; phòng,
chống tội phạm mua bán người; phòng chống tham nhũng trong chương trình giáo
dục chính khoá thông qua giảng dạy tích hợp, lồng ghép ở các môn học trong
trường phổ thông.
- Trong các giờ giáo dục công dân, giáo dục đạo đức, sinh hoạt chủ nhiệm, giáo
dục ngoài giờ lên lớp cần tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức
lối sống, văn hóa ứng xử với thầy cô bạn bè nhằm hạn chế nạn bạo lực học đường;
đề cao cảnh giác, tránh để các thế lực thù địch lợi dụng lôi kéo tham gia các hoạt
động vi phạm pháp luật, ảnh hưởng trật tự an toàn xã hội, vi phạm an ninh quốc gia.
- Tổ chức cho học sinh trao đổi, nêu ý kiến về những hiện tượng, những biểu
hiện không tốt trong trường, đề xuất hình thức giáo dục, xử phạt đồng thời cũng
tăng cường nêu gương, biểu dương, khuyến khích các em noi theo các gương sáng
về rèn luyện đạo đức, góp phần tham gia tuyên truyền phòng chống tội phạm…
trong học sinh, học viên.
- Tăng cường tổ chức các hoạt động ngoại khóa, hoạt động trải nghiệm trong
trường học thông qua các nội dung cụ thể:
+ Các đơn vị trường học xây dựng kế hoạch, trong đó chú trọng tổ chức các

hoạt động ngoại khóa: cuộc thi kiến thức, hội diễn văn nghệ, thi tiểu phẩm, tổ chức
trò chơi gắn với các đợt truyền thông phòng chống tội phạm, công tác phòng chống
và kiểm soát ma tuý, phòng chống tham nhũng, lãng phí, phòng chống bạo hành gia
đình, bạo lực trường học, phòng chống tệ nạn xã hội, phòng chống mua bán người…
làm phong phú, đa dạng các hình thức tuyên truyền, giáo dục trong nhà trường.
+ Chú trọng phối hợp xây dựng và duy trì hoạt động của mô hình Câu lạc bộ
phòng, chống tội phạm; phòng chống HIV/AIDS, phòng chống tệ nạn xã hội, ma túy
với sự tham gia của học sinh dưới sự quản lý và hướng dẫn của cơ quan công an địa
phương, lãnh đạo và giáo viên nhà trường.
+ Các đơn vị tập trung công tác tuyên truyền giáo dục chú ý đến các đối
tượng đặc thù như: học sinh ở ngoại trú; nhóm học sinh thuộc nhóm có nguy cơ cao
(gia đình bất hòa, cha mẹ đi làm xa, cha mẹ ly hôn…) để có biện pháp chia sẻ, động
viên, phòng ngừa và hỗ trợ về thông tin, sách báo, tài liệu… giúp các em đủ thông
tin trước sự tác động, lôi kéo của các loại tội phạm và tê nạn xã hội.
+ Tăng cường công tác chủ nhiệm và công tác Đoàn, Đội trong việc tuyên
truyền, giáo dục học sinh cũng như trực tiếp phối hợp với gia đình các em học sinh
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có biểu hiện thái độ hành vi đạo đức lối sống cá biệt để kịp thời chia sẻ, động viên,
giáo dục, chấn chỉnh, ngăn ngừa, phát hiện; góp ý, tố giác những học sinh có biểu
hiện liên quan đến tội phạm về ma túy, tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật, ...
+ Tiếp tục phát động tổ chức cho học sinh ký cam kết phòng, chống ma tuý,
phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và thường xuyên kiểm tra, động viên việc thực
hiện của học sinh.
- Phối hợp với ngành Công an xây dựng và duy trì hiệu quả mô hình “Hòm thư
tố giác” và hoạt động “Tìm địa chỉ đen”, Câu lạc bộ “Phòng, chống tội phạm và tệ
nạn xã hội” “Tuổi trẻ phòng chống ma túy, HIV/AIDS”... theo cụm trường phổ
thông, thu hút đông đảo học sinh tham gia sinh hoạt câu lạc bộ.
Vận động học sinh tích cực tham gia phát hiện, tố giác tội phạm và tệ nạn ma
tuý; cung cấp các thông tin có giá trị giúp lực lượng Công an và các cơ quan chức
năng kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hoạt động buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử
dụng chất ma tuý và các loại tội phạm khác.
- Đẩy mạnh thành lập và hoạt động hiệu quả các tổ tư vấn tâm lý trường học
nhằm giúp học sinh có cơ hội được chia sẻ, tham khảo những vấn đề mình gặp phải
trong đời sống, học tập, các mối quan hệ,… kịp thời tháo gỡ, tránh được nhựng hệ
lụy xấu.
2. Công tác phối hợp của ngành Giáo dục – Đào tạo và Công an
- Phối hợp tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ, giáo viên trong ngành nhằm
nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy trong học
đường nhằm làm giảm thấp nhất tỷ lệ học sinh vi phạm pháp luật, vướng vào ma túy
và các loại tệ nạn xã hội, bạo lực học đường…
- Phối hợp tổ chức các đợt kiểm tra các đơn vị, trường học về công tác phòng,
chống tội phạm; phòng chống HIV/AIDS; phòng chống tệ nạn, phòng chống ma túy;
phòng chống mua bán người trong trường phổ thông tại những đơn vị trực thuộc
nằm trong khu vực trọng điểm tội phạm và ma tuý do Công an tỉnh chủ trì; các
trường THCS, Tiểu học phân cấp cho các Phòng Giáo dục huyện, thị, thành phố
phối hợp với ngành công an cùng cấp kiểm tra.
- Kiểm tra việc hoạt động của Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, phòng
chống ma túy và các tệ nạn xã hội ở các trường học, nâng cao vai trò trách nhiệm
của Ban giám hiệu, Công đoàn, Đoàn thanh niên, … của nhà trường và chính quyền
địa phương, công an phường, xã, thị trấn trong việc phối hợp phòng chống tội phạm,
phòng chống HIV/AIDS; phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội; phòng, chống mua bán
người.
- Công an các huyện, thị, thành phố, xã phường bố trí lực lượng tuần tra
quanh khu vực các trường học chủ yếu ở nội thành, thị trấn trước và sau mỗi buổi
học để giúp nhà trường giữ gìn an ninh trật tự, đảm bảo an toàn giao thông.
3. Phối hợp chặt chẽ giữa gia đình – nhà trường – xã hội và các tổ chức,
đoàn thể trong công tác phòng, chống tội phạm, phòng chống tệ nạn ma túy;
phòng chống tham nhũng; phòng chống mua bán người
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- Tiếp tục đẩy mạnh việc phối hợp với Tỉnh Đoàn trong việc xây dựng tổ chức
Đoàn - Đội trong nhà trường nhằm tạo nên lực lượng nòng cốt mạnh mẽ trong việc
tuyên truyền giáo dục học sinh, học viên; xây dựng các phong trào, tổ chức các hoạt
động xã hội, tuyên truyền phòng chống tội phạm, tệ nạn ma tuý, tệ nạn xã hội trong
nhà trường, bảo đảm an ninh trật tự và làm trong sạch môi trường trong và ngoài
trường học...
- Tăng cường mối quan hệ giữa nhà trường với gia đình và xã hội, cụ thể là
giữa giáo viên chủ nhiệm với gia đình là vô cùng cần thiết nhằm tăng cường việc
quản lý học sinh; kịp thời xử lý khi có vụ việc xảy ra liên quan đến học sinh, đặc
biệt là trong công tác giáo dục phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội, an ninh trật tự
trường học; phòng chống mua bán người.
- Phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường với gia đình học sinh trong việc quản lý,
giáo dục các em nhằm ngăn ngừa tệ nạn xã hội, tệ nạn ma tuý, bạo lực học đường,
nghiện game online… nhất là đối với những học sinh cá biệt.
III. Tổ chức thực hiện
1. Sở Giáo dục và Đào tạo:
- Giao cho Văn phòng Sở:
+ Tổ chức các lớp tập huấn và triển khai tài liệu về công tác phòng chống tội
phạm; phòng chống HIV/AIDS; phòng chống và kiểm soát ma tuý, tệ nạn xã hội;
phòng chống mua bán người; phòng chống tham nhũng; xây dựng phong trào toàn
dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong trường học cho cán bộ quản lý công tác ngoại
khóa, giáo viên làm Tổng phụ trách Đội, Bí thư Đoàn trường.
+ Phối hợp chặt chẽ với các ngành liên quan trong việc tổ chức truyền thông
nâng cao kiến thức, hiểu biết về pháp luật; trang bị kỹ năng để học sinh, học viên có
sức đề kháng với những tệ nạn xã hội, tỉnh táo không bị lợi dụng vào các hoạt động
ảnh hưởng đến an ninh trật tự và an toàn xã hội.
+ Thực hiện tốt công tác phối hợp với ngành công an trong việc triển khai nội
dung cũng như kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các đơn vị.
- Giao cho Phòng Nghiệp vụ 1:
Tăng cường chỉ đạo giảng dạy cũng như tập huấn cho đội ngũ cán bộ quản lý
và giáo viên các nội dung đấu tranh phòng, chống tội phạm; phòng chống
HIV/AIDS; phòng chống tệ nạn xã hội, ma túy, mại dâm; phòng, chống tội phạm
mua bán người; phòng chống tham nhũng trong chương trình giáo dục chính khoá
thông qua giảng dạy tích hợp, lồng ghép ở các môn học trong trường phổ thông.
2. Các phòng Giáo dục và Đào tạo
- Xây dựng và triển khai kế hoạch đến các đơn vị trực thuộc
- Cử cán bộ giáo viên tham dự tập huấn về công tác phòng chống tội phạm;
phòng chống HIV/AIDS; phòng chống và kiểm soát ma tuý, tệ nạn xã hội; phòng
chống mua bán người trường học cho cán bộ quản lý, giáo viên…
- Phối hợp chặt chẽ với ngành công an cùng cấp trong triển khai thực hiện các
nội dung của kế hoạch.
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- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo
dục pháp luật, phát động phong trào bảo vệ ANTQ trong tình hình mới và phối hợp
tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” trong các đơn vị trường học trên địa bàn.
- Nắm tình hình kịp thời những sự vụ, sự việc có liên quan đến học sinh, phối
hợp giải quyết triệt để và có báo cáo về Sở Giáo dục và Đào tạo thông qua Phòng
Chính trị tư tưởng; đồng thời có báo cáo chuyên đề khi có yêu cầu để tổng hợp báo
cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh và Ban chỉ đạo phòng chống AIDS, tội
phạm và tệ nạn xã hội tỉnh.
3. Các trường THPT
- Xây dựng và triển khai kế hoạch đến cán bộ, giáo viên và học sinh của nhà
trường.
- Đăng tải các văn bản chỉ đạo về công tác phòng chống tội phạm và phòng
chống, kiểm soát ma túy; phòng chống tệ nạn xã hội; phòng chống mua bán người
đặc biệt là những nội dung có liên quan đến học sinh trên website của nhà trường
hoặc bảng tin nhà trường …
- Phối hợp tổ chức phát động phong trào bảo vệ ANTQ trong tình hình mới và
“Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” trong trường học.
- Cử cán bộ, giáo viên tham gia đầy đủ các đợt tập huấn các nội dung có liên
quan; tổng hợp báo cáo theo yêu cầu của Sở Giáo dục và Đào tạo những nội dung
liên quan.
Mọi thông tin trao đổi, liên hệ bà Đỗ Thanh Tâm - Văn phòng Sở (số điện
thoại: 0938.192.279 , email thanhtam.cthssv@dongnai.edu.vn ).
Trên đây là kế hoạch triển khai thực hiện công tác phòng, chống tội phạm;
phòng chống HIV/AIDS; phòng chống tệ nạn xã hội, ma túy, mại dâm; phòng,
chống tội phạm mua bán người; phòng chống tham nhũng; đẩy mạnh phong trào
toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới năm 2019 của ngành Giáo dục
và Đào tạo Đồng Nai, yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị, thành phố
và Hiệu trưởng các đơn vị trường học, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc nghiêm túc
triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Vụ công tác HSSV - Bộ GD&ĐT;
- BCĐ tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Ban Giám đốc;
- Phòng GD&ĐT các huyện, thị, TP;
- Các trường THPT;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Trang Website của Sở GD&ĐT;
- Lưu: VT, VP./.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Người ký: Đào Đức Trình
Email:
ductrinh.pgd@dongnai.edu.vn
Cơ quan: Sở Giáo dục và Đào
tạo, Tỉnh Đồng Nai
Thời gian ký: 25.03.2019
15:41:33 +07:00
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