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KẾ HOẠCH 

Về việc triển khai thực hiện “Tháng hành động phòng, chống  
ma túy tháng 6/2016”  và “ Ngày Quốc tế và  

ngày toàn dân phòng, chống ma túy- 26/6/2016” 
 

 Thực hiện Công văn số 1838/UBND-NCPC ngày 31/5/2016 của UBND 
tỉnh Bình Thuận về việc triển khai thực hiện tháng hành động phòng, chống ma 
túy (6/2016), ngày quốc tế và ngày toàn dân phòng, chống ma túy (26/6/2016). 
Trường Cao đẳng nghề tỉnh Bình Thuận xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện 
như sau: 

I. Mục đích, yêu cầu 

- Tăng cường công tác phối hợp giữa các đơn vị trong đấu tranh phòng, 
chống ma túy, giữ vững ổn định an ninh trật tự đảm bảo nhiệm vụ phát triển 
Trường. 

- Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về hậu quả tác hại của tệ nạn ma túy 
đối với đời sống xã hội trong Viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên 
(VC-NLĐ và HS-SV). 

- Xây dựng môi trường “Nhà Trường không có ma túy” phấn đấu và giữ 
vững trong năm 2016 không có VC-NLĐ và HS-SV bị xử lý kỷ luật vì mua bán, 
sử dụng, vận chuyển tàng trữ trái phép chất ma túy. 

         II. Nội dung thực hiện 

 1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của VC-NLĐ và 
HS-SV về công tác phòng chống ma túy qua hệ thống truyền thanh nội bộ, băng 
rôn, khẩu hiệu, website. Tổ chức cho tất cả học sinh, sinh viên Trường ký cam 
kết không mua bán, tàng trữ, vận chuyển và sử dụng chất ma túy.  

 2. Tổ chức Hội thi tuyên truyền về “Phòng, chống ma túy, mại dâm, tệ 
nạn xã hội trong học sinh, sinh viên  năm 2016”. 

 3. Phối hợp với chính quyền địa phương, cơ quan công an đóng trên địa 
bàn và gia đình để kịp thời phát hiện, ngăn chặn hành vi mua bán, tàng trữ, sử 
dụng trái phép các chất ma túy trong sinh viên, nhất là sinh viên ngoại trú.  

 4. Phát động phong trào phát hiện, tố giác những đối tượng mua bán, tàng 
trữ, sử dụng trái phép các chất ma túy với hình thức gởi thư kín. Xử lý nghiêm 
các trường hợp vi phạm theo Quy chế, Quy định hiện hành. Nếu có dấu hiệu vi 
phạm luật, đề nghị các cơ quan có thẩm quyền giải quyết.  

 III. Tổ chức thực hiện 

 1. Phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị 

 - Chủ trì, đôn đốc theo dõi  việc triển khai thực hiện và tham mưu báo cáo 
kết quả thực hiện toàn đợt cao điểm phòng, chống ma túy gửi về Thường trực Ban 
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chỉ đạo về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc và phòng chống tội phạm 
(Công an tỉnh) trước ngày 04/7/2016. 

- Đăng tải nội dung tuyên truyền lên trang thông tin điện tử của Trường. 

 - Chạy bảng điện tử từ ngày 01/6/2016 đến ngày 30/6/2016 với nội dung: 
“Viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên tích cực xây dựng Nhà 
trường không ma túy, mại dâm, tệ nạn xã hội”. 

2. Phòng Công tác Học sinh-Sinh viên 

 - Xây dựng nội dung về tuyên truyền giáo dục phòng chống ma túy trong 
học đường tại buổi chào cờ đầu tuần ngày 13/6/2016 và trong buổi sinh hoạt chủ 
nhiệm tháng 6/2015. 

-  Tổ chức cho 100% học sinh, sinh viên ký cam kết không mua bán, tàng 
trữ, vận chuyển và sử dụng chất ma túy, báo cáo kết quả về Phòng TC-HC-QT 
trước ngày 24/6/2016. 

3. Các Khoa chuyên môn 

- Phối hợp Phòng Công tác Học sinh-Sinh viên triển khai cho giáo viên chủ 
nhiệm tuyên truyền cho học sinh, sinh viên thông qua các buổi sinh hoạt chủ 
nhiệm tháng 6/2015. 

- Triển khai cho giáo viên chủ nhiệm tăng cường nắm bắt, theo dõi diễn 
biến tình hình lớp chủ nhiệm, kết hợp với đội ngũ cán sự lớp nắm bắt kịp thời 
chính xác thông tin các biểu hiện vi phạm của học sinh, sinh viên, động viên uốn 
nắn những học sinh, sinh viên dấu hiệu vi phạm và có biện pháp chủ động ngăn 
ngừa. 

4.  Đề nghị Đoàn thanh niên  

 Tổ chức Hội thi tuyên truyền về “Phòng, chống ma túy, mại dâm, tệ nạn 
xã hội trong học sinh, sinh viên  năm 2016” và báo cáo kết quả cho Ban Giám 
hiệu (qua Phòng TC-HC-QT) trước ngày 24/6/2016. 

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện tháng hành động phòng, chống 
ma túy (6/2016), ngày quốc tế và ngày toàn dân phòng, chống ma túy (26/6/216), 
đề nghị các đơn vị, đoàn thể có liên quan phối hợp thực hiện đạt kết quả tốt./. 

 
Nơi nhận: 
- Công an tỉnh (báo cáo); 
- Ban Giám hiệu ; 
- Các đơn vị thuộc Trường; 
- Đoàn trường; 
- Lưu: VT, TC-HC-QT. 

         KT. HIỆU TRƯỞNG 
         PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 
 
 
 

        Nguyễn Hữu Ích 
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