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KẾ HOẠCH
Triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2019
Thực hiện Kế hoạch số 30/KH-LĐLĐ ngày 10/6/2019 của Liên đoàn Lao động
tỉnh Thái Bình về việc triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2019. Công
đoàn ngành Giáo dục Thái Bình xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền
phòng, chống ma túy trong cán bộ, nhà giáo, lao động với những nội dung chủ yếu như
sau:
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
1. Thông qua việc tổ chức các hoạt động nhằm khẳng định vai trò của tổ chức
Công đoàn trong việc tuyên truyền, bảo vệ cán bộ, nhà giáo, lao động trước các hiểm họa
của ma túy; ngăn chặn, phòng ngừa tác hại của tệ nạn ma túy, giúp cán bộ, nhà giáo, lao
động có đủ kiến thức để chủ động tránh xa tệ nạn ma túy, có đủ sức khỏe để lao động sản
xuất, phục vụ sự phát triển bền vững của cơ quan,đơn vị, doanh nghiệp và đất nước.
2. Tăng cường công tác tuyên truyền về tình hình tội phạm ma túy, nghiện ma túy
đang diễn ra rất phức tạp và phổ biến, giáo dục các kiến thức phòng, chống ma túy trong
cán bộ, nhà giáo, từ đó phối họp chặt chẽ với lực lượng công an, góp phần đấu tranh với
loại tội phạm nguy hiểm này.
3. Các hoạt động tuyên truyền phòng, chống ma túy trong cán bộ, nhà giáo, lao
động được tổ chức thực hiện, có chất lượng, chiều sâu phù hợp với điều kiện của cán bộ,
nhà giáo.
II. NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG
Công tác tuyên truyền giáo dục cán bộ, nhà giáo, lao động nhân Tháng hành động
phòng, chống ma túy từ ngày 01 đến ngày 30 tháng 6 năm 2019 với chủ đề “Công nhân,
viên chức, lao động tự bảo vệ trước hiềm họa ma túy”. Thông qua việc cung cấp, trang
bị các kiến thức, nhận biết về tác hại của các loại ma túy giúp cán bộ, nhà giáo, lao động
nâng cao ý thức tự phòng ngừa, bảo vệ trước sự tấn công của tệ nạn ma túy. Để triển khai
chủ đề đó các Công đoàn cơ sở cần tăng cường tổ chức tốt các hoạt động sau:
1. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống ma túy; hậu quả và tác hại của
việc sử dụng, sản xuất và buôn bán ma túy đối với mỗi cá nhân, gia đình và xã hội. Trong
đó, tập trung tuyên truyền về hiểm họa của các loại ma túy, ma túy tổng hợp, các chất
hướng thần mới đang có xu hướng lan rộng như: cần sa, ketamin, “ma túy đá”, “tem

1

giấy”, “cỏ Mỹ”, “bóng cười”... để nâng cao ý thức tự phòng ngừa cho cán bộ, nhà giáo,
lao động.
Xây dựng, biên soạn và phát hành các tài liệu truyền thông về công tác phòng
chống ma túy và các tệ nạn xã hội như: sách mỏng, tờ gấp, đĩa hình, phát thanh, thiết kế
các pa nô, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền và các hình thức phù hợp khác để tuyên
truyền về tác hại của ma túy tới công nhân, viên chức, người lao động.
Tổ chức tập huấn phòng, chống ma túy trong cán bộ, nhà giáo, lao động và lồng
ghép các hoạt động truyền thông phòng, ngừa tệ nạn ma túy với các hoạt động văn
hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, tọa đàm, nói chuyện chuyên đề... của tổ chức công
đoàn.
2. Quan tâm đến hoạt động xã hội hóa công tác phòng, chống ma túy trong cán
bộ, nhà giáo, lao động; huy động sự tham gia của nhiều cơ quan và cộng đồng vào công
tác phòng, chống ma túy nhằm phòng ngừa, ngăn chặn các loại ma túy xâm nhập vào
cơ quan, đơn vị góp phần chăm lo bảo vệ sức khỏe cán bộ, nhà giáo. Đề cao vai trò,
trách nhiệm của gia đình cán bộ, nhà giáo, lao động trong việc giáo dục con, cháu tham
gia phòng chống ma túy.
3. Tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, nhà giáo, lao động các Nghị quyết của
Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các vấn đề liên quan đến ma táy
HIV/AIDS.
4. Phát huy truyền thống tương thân tương ái, chăm sóc, giúp đỡ, không kỳ thị,
phân biệt đối xử với người nghiện ma túy, giúp họ tái hòa nhập cộng đồng. Công đoàn
phối hơp với chính quyền tổ chức thăm hỏi, động viên giúp đỡ cán bộ, lao động vượt
qua khó khăn, cai nghiện, chữa trị.
Các Công đoàn cơ sở căn cứ Kế hoạch của Công đoàn ngành Giáo dục và tình
hình thực tế của cơ quan, đơn vị, phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng triển khai
thực hiện và báo cáo kết quả về Công đoàn ngành trước ngày 5/7/2019 để tổng hợp
báo cáo Liên đoàn Lao động tỉnh./.
Nơi nhận:
- Ban Tuyên giáo LĐLĐ tỉnh;
- Các CĐCS trực thuộc;
- Lưu CĐN.
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