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BÁO CÁO
Kết quả triển khai “Tháng hành động phòng chống ma túy” năm 2021
Thực hiện kế hoạch số 05/KH-BCĐ ngày 10 tháng 06 năm 2021 của Ban chỉ
đạo 138 huyện Tuy Phước về kế hoạch thực hiện “Tháng hành động phòng chống ma
túy” năm 2021.
Phòng GD&ĐT xin được báo cáo kết quả triển khai kế hoạch “Tháng hành
động phòng, chống ma túy” năm 2021 như sau:
I. Khái quát tình hình
Trong vài năm gần đây công tác phòng, chống ma tuý của chính quyền địa
phương có nhiều chuyển biến tích cực, cùng với công tác tuyên truyền giáo dục, tình
hình nghiện ma tuý, nhiễm HIV/AIDS trên địa bàn đã và đang có xu hướng ổn
định.Tình hình ma tuý, dịch HIV/ AIDS trong ngành Giáo dục năm 2021 ổn định,
không có trường hợp học sinh, giáo viên nào được phát hiện sử dụng và nghiện ma
túy, mắc HIV/AIDS; không có trường hợp nào liên quan đến vấn đề mua bán ma túy.
II. Tình hình triển khai thực hiện kế hoạch tháng hành động phòng, chống
ma túy
Được sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương về công tác
PCMT, Ban chỉ đạo PCMT của các đơn vị đã triển khai đầy đủ các nội dung Chỉ thị
của Bộ Chính trị về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát
ma tuý và các công văn khác của ngành chỉ đạo. Ban chỉ đạo phòng chống ma túy ở
các trường đã triển khai đến từng đồng chí cán bộ, giáo viên, công nhân viên trong nhà
trường và đưa vào nghị quyết của chi bộ, của đơn vị, nhà trường và được tổ chức triển
khai, thực hiện đến từng bộ phận, từng lớp học trong nhà trường.
* Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục luật phòng, chống ma tuý: Tuyên
truyền, phổ biến giáo dục Luật PCMT và Luật sử đổi, bổ sung một số điều của Luật
phòng, chống ma túy đến toàn thể cán bộ giáo viên công nhân viên và các em học sinh
trong các trường được coi là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác phòng, chống ma tuý.
Việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật được thực hiện thường xuyên, liên tục.
Công tác tuyên truyền được thực hiện dưới nhiều hình thức, như: tuyên truyền qua
phát thanh, phát tờ rơi …
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- Đã tổ chức được đợt tuyên truyền rộng rãi qua thư viện pháp luật trực tuyến
trên trang web trong các trường về tính nguy hiểm của ma tuý học đường và biện pháp
phòng, tránh tới toàn bộ CBGV – HS trong nhà trường.
- Nhà trường thành lập một ban chỉ đạo về công tác PCMT, có phân công phân
nhiệm cho từng thành viên trong ban chỉ đạo phụ trách, dưới sự đôn đốc, giám sát của
Hiệu trưởng.
* Công tác phối hợp giữa gia đình, nhà trường, xã hội, Nhà trường và chính
quyền địa phương về giám sát các vấn đề tệ nạn xã hội, tệ nạn ma tuý: Ban chỉ đạo
phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương quản lý số cán bộ, giáo viên, nhân viên,
học sinh cư trú tại địa phương ngay từ đầu năm học. Nhằm kịp thời thông báo cho
chính quyền và gia đình biết nếu có trường hợp nghi vấn có liên quan tới ma tuý để
cùng giám sát, kiểm tra và có biện pháp xử lý kịp thời.
III. Kết quả
1. Các đơn vị trực thuộc đã tổ chức tốt việc tuyên truyền, phổ biến, gió dục
pháp luật với các hình thức phù hợp trong tình hình dịch Covid 19 diễn biến phức tạp:
tuyên truyền qua phát thanh, tuyên truyền qua thư viện pháp luật điện tử…Trong đó,
tập trung các nội dung phòng, chống ma túy hậu quả, tác hại của tệ nạn ma túy đối với
mỗi cá nhân, gia đình và xã hội; tuyên truyền phòng, chống các loại ma túy, ma túy
tổng hợp, chất hướng thần đang có xu hướng lan nhanh trong giới trẻ như: cần sa,
thuốc lắc, ketamine, ma túy đá, “tem giấy”, “cỏ Mỹ”, “bóng cười”…
- Trong năm nay, chưa phát hiện một cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh nào
nghiện ma túy hoặc có liên quan tới ma túy.
- Công tác tuyên truyền phòng chống ma túy được phối hợp chặt chẽ giữa nhà
trường với gia đình phụ huynh học sinh.
2. Các đơn vị trực thuộc cũng đã làm tốt công tác phối hợp với các lực lượng
phòng, chống ma túy ở địa phương, phát hiện và xử lí kịp thời với những tụ điểm phức
tạp về tội phạm, tệ nạn ma túy trên địa bàn.
3. Làm tốt công tác vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào “Toàn dân
bảo vệ an ninh Tổ quốc”, đấu tranh, tố giác tội phạm và tệ nạn ma túy; xây dựng và
nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến.
IV. Tồn tại và nguyên nhân
1. Tồn tại
Công tác PCMT có hiệu quả chưa cao do việc phối hợp với các tổ chức đoàn
thể trong nhà trường còn chưa nhịp nhàng, đôi khi còn bị động, sự phối, kết hợp giữa
nhà trường với chính quyền địa phương chỉ thực hiện tốt được lúc này hoặc lúc khác,
nhiều lúc thực hiện không liên tục. Hoạt động tuyên truyền trong “Tháng hành động
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phòng chống ma túy” năm 2021 chưa thực hiện được các hoạt động truyền thông trực
tiếp.
2. Nguyên nhân
- Nhận thức của một số ít viên chức quản lí, giáo viên, nhân viên và học sinh
chưa đầy đủ, vẫn coi nhẹ công tác PCMT trong trường học;
- Tình hình dịch covid 19 diễn biến phức tạp trong tháng 06 năm 2021.
V. Đề xuất và kiến nghị
Không.
Trên đây là kết quả thức hiện “Tháng hành động phòng, chống ma túy” năm
2021 của Phòng GD&ĐT Tuy Phước, kính báo cáo cho BCĐ 138 huyện biết ./.
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