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KẾ HOẠCH
Triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác
phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm, tệ nạn xã hội năm 2021

Thực hiện Kế hoạch số 455/KH-BGDĐT ngày 10/5/2021 của Bộ Giáo dục và Đào
tạo về Kế hoạch triển khai thực hiện các các nhiệm vụ Chính phủ giao trong Chương trình
công tác phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo,
Kế hoạch số 97/KH-UBND ngày 17/5/2021 của UBND tỉnh Phú Yên về Kế hoạch triển khai
công tác phòng, chống HIV/AIDS, và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm 2021, Công văn
số 2043/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 19/5/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo v/v hướng dẫn
làm rõ hơn về nội hàm một số nhiệm vụ trong Kế hoạch số 455/KH-BGDĐT ngày 10/5/2021,
Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong
năm 2021, cụ thể như sau:
I. Mục đích, yêu cầu
1. Mục đích
a) Triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung Kế hoạch số 455/KH-BGDĐT ngày
10/5/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Kế hoạch số 97/KH-UBND ngày 17/5/2021 của
UBND tỉnh Phú Yên phòng, chống HIV/AIDS và tệ nạn ma túy, mại dâm.
b) Tăng cường công tác phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng chống
HIV/AIDS, ma túy, mại dâm và kỹ năng phòng chống AIDS, ma túy, mại dâm, tệ nạn xã hội
cho giáo viên, phụ huynh và học sinh.
2. Yêu cầu
a) Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức có liên quan để triển khai thực hiện
các nhiệm vụ được giao về phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm năm 2021.
b) Tổ chức triển khai thực hiện các nội dung nhiệm vụ được giao bảo đảm nghiêm
túc, đúng quy định, đúng tiến độ, chất lượng.
II. Nội dung
1. Nhiệm vụ 1: Tổ chức khảo sát, đánh giá thực trạng công tác phòng chống ma túy
trong trường học.
2. Nhiệm vụ 2: Tổ chức các chương trình tuyên truyền, tập huấn công tác phòng
chống AIDS, ma túy mại dâm, tệ nạn xã hội cho học sinh, cán bộ Đoàn, Đội của các nhà
trường trên toàn tỉnh.
3. Nhiệm vụ 3: Xã hội hóa các chương trình tuyên truyền, giáo dục, nâng cao kiến
thức, kỹ năng kiến thức, kỹ năng phòng chống AIDS, ma túy, mại dâm, tệ nạn xã hội trong
trường học.
4. Nhiệm vụ 4: Phối hợp thí điểm tại một số địa phương về xét nghiệm chất ma túy
trong cơ thể cho thanh thiếu niên, học sinh trong trường học và khi điều khiển các phương tiện
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tham gia giao thông.
5. Nhiệm vụ 5: Triển khai bộ tài liệu của Bộ GDĐT về Kỹ năng phòng, chống ma
túy và tổ chức tập huấn cho giáo viên, phụ huynh và học sinh.
6. Nhiệm vụ 6: Xây dựng và triển khai Dự án “Cùng chung tay bảo vệ Thế hệ trẻ
trước hiểm họa ma túy” theo hình thức xã hội hóa.
7. Nhiệm vụ 7: Xây dựng, triển khai kế hoạch hoạt động phòng ngừa nghiện ma túy
cho thanh thiếu niên, học sinh.
8. Nhiệm vụ 8: Tổ chức các hoạt động hưởng ứng tháng hành động phòng, chống ma
túy trong trường học.
III. Tiến độ thực hiện
1. Từ nhiệm vụ 1 đến nhiệm vụ 7 triển khai thực hiện từ quý II đến quý IV năm
2021.
2. Nhiệm vụ 8 triển khai thực hiện vào đầu năm học mới 2021-2022 (tháng 9 năm
2021).

IV. Kinh phí thực hiện
1. Kinh phí chi thường xuyên của các nhà trường;
2. Từ nguồn tài trợ và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

V.

Tổ chức thực hiện:

1. Phòng GDMNTH Sở GDĐT
a) Làm đầu mối chủ trì, phối hợp với Phòng chức năng: Công an tỉnh – Sở Lao động
Thương binh và Xã hội, Sở Y tế và các cơ quan liên quan để triển khai thực hiện các nhiệm vụ
trong Kế hoạch này.
b) Phối hợp với Viện Nghiên cứu và Ứng dụng phòng chống ma túy PSD tổ chức
triển khai các nhiệm vụ nêu trên tại các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh.
c) Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ hàng tháng và khi kết thúc hoạt
động hoặc đột xuất theo yêu cầu của UBND tỉnh, Bộ GDĐT.
2. Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố, các trường, đơn vị trực
thuộc Sở thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ liên quan và tạo điều kiện thuận lợi cho Viện
PSD tổ chức triển khai các nhiệm vụ nêu trên tại các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn.
Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác phòng chống
HIV/AIDS, ma túy, mại dâm, tệ nạn xã hội năm 2021 của Ngành GDĐT trên địa bàn tỉnh Phú
Yên đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện./.
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