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Thái Nguyên, ngày 17 tháng 6 năm 2016

KẾ HOẠCH
Về việc Phòng, chống Ma túy năm 2016
Thực hiện Nghị quyết 06/CP của Chính phủ, chỉ thị số 06-CT/TW của Ban chấp
hành Trung ương Đảng, chương trình hành động phòng chống ma tuý trong trường học
của liên Bộ (Giáo dục và Đào tạo - Công an ngày 26/6/2004); Công văn số
3707/BGDĐT – PC ngày 28 tháng 6 năm 2010 của Bộ Giáo dục & Đào tạo hướng dẫn
triển khai Đề án Nâng cao chất lượng công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong trường
học.
Căn cứ vào đặc điểm tình hình thực tế, trường Đại học Kinh tế và QTKD xây
dựng kế hoạch triển khai phòng chống ma tuý - HIV/AIDS, tệ nạn xã hội như sau:
I. MỤC TIÊU
1. Tiếp tục nâng cao hiểu biết của cán bộ giảng viên và sinh viên về tác hại của ma tuý và
biện pháp phòng chống ma tuý - HIV/AIDS, tệ nạn xã hội, kiên quyết đẩy lùi tình trạng
nghiện ma tuý ra khỏi trường Đại học.
2. Ngăn chặn có hiệu quả tệ nạn nghiện thuốc phiện, hút hêrôin, và sử dụng các dạng ma
tuy tổng hợp và các chất ma tuý khác trong cán bộ, giáo viên và sinh viên.
3. Tăng cường sự lãnh đạo và thực hiện cam kết phòng chống ma tuý – HIV/AIDS- tệ
nạn xã hội của các cấp uỷ Đảng, các khoa, phòng và các lớp sinh viên.
II. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
1. Công tác chỉ đạo tổ chức triển khai kế hoạch
Thành lập ban chỉ đạo phòng chống ma tuý- HIV-AIDS- tệ nạn xã hội trong
trường học để hướng dẫn, điều hành mọi hoạt động, tham mưu đề xuất với cấp trên về
biện pháp phòng chống ma tuý – HIV/AIDS và các tệ nạn xã hội. Xây dựng kế hoạch, đổi
mới các hình thức hoạt động nhằm tăng cường công tác giáo dục PCMT – HIV/AIDS
trong các hoạt động ngoại khoá.
2. Tuyên truyền nâng cao nhận thức PCMT – HIV/AIDS – tệ nạn xã hội trong cán
bộ giáo viên, sinh viên.
a. Về nội dung
- Tuyên truyền giáo dục về nạn ma tuý, nghiện ma tuý
- Tập trung làm rõ khái niệm về ma tuý – HIV/AIDS, nguyên nhân dẫn đến nghiện ma
tuý và lây nhiễm HIV/AIDS, tác hại nghiêm trọng của tệ nghiện ma tuý.
- Tuyên truyền những qui định của pháp luật về sử dụng ma tuý và nghiện ma tuý.
- Tuyên truyền về cai nghiện phục hồi và thái độ đối với người bị lây nhiễm HIV/AIDS.

- Tuyên truyền làm rõ lợi ích của việc cai nghiện, qui định cai nghiện, nguyên nhân dẫn
đến tái nghiện. Cần có thái độ cảm thông, giúp đỡ không kì thị, phân biệt đối xử với
người bị lây nhiễm HIV/AIDS.
b. Hình thức tuyên truyền
- Tuyên truyền giáo dục qua các phương tiện thông tin, qua các buổi sinh hoạt chính trị
đầu khóa. Xây dựng chương trình tuyên truyền mạng, cập nhật thường xuyên thông tin về
ma tuý - HIV/AIDS.
- Phối hợp giữa Phòng CT-HSSV với Công đoàn, Đoàn Thanh niên và Hội sinh viên để
triển khai có hiệu quả công tác trên.
- Tổ chức tuyên truyền qua các buổi sinh hoạt chuyên đề của trường phối hợp với các cơ
quan, đoàn thể, cụm dân cư, tổ dân phố địa bàn trường đóng và những địa bàn có SV tạm trú.
- Biên soạn, cung cấp tài liệu, sách, bản đồ, tranh áp phích, thống kê tình hình, báo cáo
điển hình …có liên quan và phục vụ công tác giáo dục PCMT cho GVCN các lớp.
3. Giáo dục PCMT-HIV/AIDS trong chương trình nội khoá
- Thực hiện nghiêm túc nội dung chương trình trong giáo dục về phòng chống ma tuý và
các tệ nạn xã hội theo qui định của Bộ giáo dục và Đào tạo và của ĐHTN.
- Triển khai thực hiện chương trình nội dung và phương pháp giáo dục PCMT trong các
trường đại học phù hợp với đặc trưng của Nhà trường.
4. Giáo dục PCMT-HIV/AIDS trong hoạt động ngoại khoá.
- Đẩy mạnh thực hiện phong trào “Xây dựng trường học không có ma tuý”, phấn đấu
theo nội dung “ 2 không, 1 có”: Không có sinh viên nghiện ma tuý mới, không có tụ
điểm buôn bán tổ chức sử dụng trái phép ma tuý, có làm tốt công tác cai nghiện.
- Tăng cường hoạt động của đội SV thanh niên xung kích
- Tổ chức hội thảo, hội nghị chuyên đề về PCMT.
- Tổ chức toạ đàm cho sinh viên tại các giờ sinh hoạt lớp chuyên đề “ sinh viên nói về
ma tuý - HIV/AIDS”
- Phát động phong trào, tổ chức sinh hoạt theo chủ đề “ Tuổi trẻ hãy nói không với ma
tuý” “ Nghiện ma tuý là bạn đồng hành của HIV/AIDS” theo các thể loại (sáng tác và
biểu diễn các tiểu phẩm, hoặc thi tìm hiểu phòng chống HIV/AIDS) do sinh viên thiết kế
dàn dựng nhằm nâng cao nhận thức và ý thức tự phòng ngừa tệ nạn ma tuý cho học sinh,
sinh viên.
- Tiến hành rà soát các đối tượng sinh viên nghi sử dụng ma tuý và có biện pháp giúp đỡ
kịp thời.
- Xây dựng chương trình PCMT trong hoạt động văn hoá, văn nghệ, TDTT, các phong
trào tình nguyện, sinh hoạt Đoàn.
- Triển khai nghiêm túc tuần giáo dục công dân, tổ chức cho sinh viên cam kết không sử
dụng ma tuý ở bất kỳ hình thức nào.
5. Hưởng ứng các đợt cao điểm phòng chống ma tuý – HIV/AIDS, tạo nên môi
trường trong sạch, lành mạnh trong nhà trường.

Tổ chức mít tinh hưởng ứng ngày Toàn quốc phòng chống Ma tuý và các tệ nạn xã hội.
Tháng hành động quốc gia và Ngày thế giới phòng chống HIV/AIDS 09/01/15).
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Thành lập Ban chỉ đạo và kiểm tra việc giáo dục PCMT – HIV/AIDS trong nhà trường,
dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đ/c Phó Hiệu trưởng. Ban chỉ đạo có trách nhiệm hướng dẫn
và điều hành hoạt động phòng chống ma tuý HIV/AIDS trong nhà trường. Tham mưu đề
xuất với Đảng ủy và BGH về biện pháp phòng chống HIV/AIDS.
2. Phối hợp Công đoàn, Đoàn thanh niên tổ chức tuyên truyền để tăng nhận thức của
CBGV và học sinh về ma tuý – HIV/AIDS. Đoàn thanh niên giữ vai trò tiên phong, có
biện pháp hiệu quả trong việc quản lí, rèn luyện, giáo dục sinh viên phòng chống các tệ
nạn xã hội. Tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp theo các chủ đề, sủ dụng hiệu quả
hòm thư cứu bạn và tố giác tội phạm.
3. Phối hợp chính quyền công an địa phương quản lí đối tượng SV trọ học; trang bị cho
học sinh kiên thức kĩ năng trong cuộc sống; phát hiện và giáo dục kịp thời SV có biểu
hiện vi phạm tệ nạn xã hội.
Nơi nhận:
- ĐHTN (để b/c);
- BGH(để b/c)
- Lưu VT, CTSV.
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