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KẾ HOẠCH
Mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm và tệ nạn xã hội đảm bảo an ninh trật tự
Lễ Noel năm 2019, tết Dương lịch; tết Nguyên Đán Canh Tý 2020 và kỷ niệm 90 năm

ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thực  hiện  Kế  hoạch  số  207/KH-BCĐ-CAH  ngày  9/12/2019  của  Ban  chỉ  đạo
PCTP,TNXH và XDPT toàn dân BYANTQ huyện Xuyên Mộc V/v Kế hoạch Mở đợt cao
điểm tấn công trấn áp tội phạm và tệ nạn xã hội đảm bảo an ninh trật tự Lễ Noel năm
2019, tết Dương lịch; tết Nguyên Đán Canh Tý 2020 và kỷ niệm 90 năm ngày thành lập
Đảng Cộng sản Việt Nam. Phòng Giáo dục huyện Xuyên Mộc lập kế hoạch thực hiện như
sau:

I. Mục đích yêu cầu:
Phát huy sức mạnh tổng hợp của các ban ngành, đoàn thể và toàn dân trong công tác

đấu tranh phòng, chống tệ nạn ma tuý. Ngăn chặn làm giảm tệ nạn xã hội.
Góp phần bảo đảm và ổn định tình hình  ANTT-ATXH ,ngăn ngừa, đấu tranh làm

giảm tội phạm và tệ nạn xã hội.
Tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả chương trình quốc gia phòng chống tội

phạm, các cơ sở giáo dục phối hợp chặt chẽ với công an địa phương và các cơ quan liên
quan khác để tập trung đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm có tổ chức như buôn
bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng ma túy; âm mưu dụ dỗ mua bán phụ nữ, trẻ em…
trong các đơn vị, trường học.

 Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên tuyền trong cán bộ, giáo viên, học sinh về đường
lối chủ trương của Đảng, nhà nước, Bộ Giáo dục – Đào tạo, UBND tỉnh và UBND huyện
về công tác phòng chống tội phạm.

Coi trọng giáo dục đạo đức, lối sống cho cán bộ, giáo viên, học sinh về ý thức tự
giác rèn luyện, không bị lôi cuốn vào tệ nạn và thực hiện hành vi trái pháp luật.

II.  Nội dung – biện pháp thực hiện:
1. Tuyên truyền sâu rộng trong lực lượng cán bộ , giáo viên , CNV và học sinh

phong trào quần chúng tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm và các hành vi vi
phạm pháp luật trong nhà trường, cộng đồng dân cư và trong cơ quan bằng nhiều hình
thức . 

2. Tổ chức cho học sinh ký cam kết không sử dụng ma tuý, xây dựng các hòm thư tố
giác tội phạm và người có hành vi sử dụng ma tuý. Kết hợp với tổ chức Đoàn- Đội trong
nhà trường tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật, thi phòng chống ma tuý và triển khai
chương trình 3 không” Không giữ, không thử, không sử dụng ma tuý”



3. Tổ chức các hoạt động văn hoá TDTT vui chơi giải trí để giúp cho học sinh có lối
sống lành mạnh không sử dụng ma tuý.

4. Phối hợp với chính quyền và công an địa phương quản lý hiệu quả số học sinh có
biểu hiện nghi vấn hoạt động tội phạm, làm trong sạch địa bàn, khu vực xung quanh
trường học. Kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm khắc những học sinh có hành vi sử dụng trái
phép chất ma túy, chú ý những học sinh có biểu hiện cấu kết, tụ tập nhóm với các đối
tượng ngoài xã hội có hành vi dụ dỗ, lôi kéo, ép học sinh sử dụng ma túy và các loại hình
tội phạm khác. Chủ động kiện toàn lực lượng hỗ trợ phòng chống tội phạm, bảo vệ an
ninh trật tự trường học, phòng chống cháy nổ. Phối hợp với chính quyền địa phương giải
tỏa các tụ điểm bán hàng rong trước cổng trường. Phát hiện xử lý kịp thời những học sinh
vi phạm pháp luật và sử dụng trái phép chất ma tuý, đặc biệt chú ý những học sinh có
quan hệ với đối tượng xấu ngoài xã hội, bị cưỡng ép, lôi kéo, dụ dỗ vi phạm pháp luật và
sử dụng ma tuý. Bảo đảm an toàn giao thông và trật tự công cộng.

5. Phát hiện, tố giác kịp thời các loại tội phạm.

6. Nhà trường chủ động xây dựng quy chế phối hợp với chính quyền địa phương,
đoàn thể và gia đình để quản lý chặt chẽ học sinh, không để các em vi phạm pháp luật và
sử dụng ma tuý.

III. Tổ chức thực hiện:
Căn cứ kế hoạch này các đơn vị trường học xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện,

báo cáo kết quả thực hiện khi kết thúc đợt nghỉ Tết Nguyên Đán./..

                                                                                     KT. TRƯỞNG PHÒNG 
Nơi nhận:                                                                    PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
- Ban chỉ đạo 138 (b/cáo)
- Các trường MN,TH,THCS (t/hiện)
- Lưu VT, Quỳnh.

       Thái Thị Thảo Sương
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