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ma túy - 26/6” và “Ngày toàn dân 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
      

 Hà Tĩnh, ngày        tháng 5 năm 2020 

 

 
Kính gửi:   

               - 

               - 

               -               

Trưởng phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố; 

Hiệu trưởng các trường THPT, Trường phổ thông có nhiều cấp học; 

Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng NVSP&GDTX tỉnh, Trung tâm 

GDNN-GDTX cấp huyện. 
 

 

Thực hiện Văn bản số 122/UBND-NC ngày 03/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về 

Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 36-CT-TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về 

tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; Công văn số 

749/BCĐ138-CAT ngày 04/5/2020 của Ban Chỉ đạo 138 tỉnh về việc yêu cầu triển khai 

công tác phòng chống tội phạm trong thời gian tới; Kế hoạch số 89/KH-BCĐ138 ngày 

08/5/2020 của Ban chỉ đạo 138 tỉnh về hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán 

người – 30/7” năm 2020 (Tài liệu đính kèm Công văn này), Sở GD&ĐT hướng dẫn thực 

hiện như sau:  

1. Công tác tuyên truyền phòng chống tệ nạn ma túy:  

Các nhà trường tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương, với ngành Công an 

tuyên truyền trong đơn vị về hậu quả của tệ nạn ma túy. Tiếp tục lồng ghép giảng dạy 

chính khóa các nội dung tuyên truyền về phòng chống ma túy trong trường học. Tổ chức 

cho 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh ký cam kết không mua bán, tàng trữ 

và sử dụng trái phép chất ma túy.  

In ấn Pa nô, áp phích, treo khẩu hiệu tuyên truyền về hiểm họa của tệ nạn ma túy, tổ 

chức các hoạt động hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy và “Ngày toàn dân 

phòng, chống ma túy 26/6”. 

2. Công tác tuyên truyền phòng chống tệ nạn mua bán người:  

Xây dựng chuyên đề tuyên truyền đầy đủ về âm mưu, thủ đoạn của tội phạm mua 

bán người đến tận cán bộ, giáo viên và học sinh trong đơn vị.  

3. Báo cáo kết quả hoạt động: Báo cáo về Sở kết quả hưởng ứng “Ngày toàn dân 

phòng, chống ma túy 26/6” trước ngày 29/6/2020; kết quả hưởng ứng “Ngày toàn dân 

phòng chống mua bán người 30/7” trước ngày 03/8/2020; chỉ báo cáo bản mềm về địa chỉ 

email: Tranquangphat@hatinh.edu.vn. 

Yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh; 

- Công an tỉnh; 

- UBND các huyện; TX; TP; 

- Giám đốc, các phó Giám đốc Sở; 

- Các phòng: GDPT; GDMN; TXCN; VPS;  

- Lưu: VT, CTTT. 

KT. GIÁM ĐỐC  

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

 

 Nguyễn Quốc Anh 
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