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KẾ HOẠCH 
Tổ chức tuyên truyền phong chống tội phạm; phòng chống ma túy; phòng 

chống tác hại rượu bia, thuốc lá; bạo lực học đường và tuyên truyền bảo đảm 

trật tự an toàn giao thông cho học sinh, sinh viên năm học 2019 - 2020 

----------------- 
 

- Căn cứ Chương trình phối hợp số 09-CTr/PH,  ngày 16/10/2018, Chương 

trình phối hợp số 10-CTr/PH, ngày 11/10/2018, Chương trình phối hợp số 10-

CTr/PH, ngày 16/10/2018 về Chương trình phối hợp hoạt động giữa Ban Thường vụ 

Đoàn Khối các cơ quan và Ban Giám hiệu các trường THPT, Cao đẳng trong Khối; 

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 

2019 của Ban Chấp hành Đoàn Khối các cơ quan tỉnh Trà Vinh, Đoàn Khối các cơ 

quan và Doanh nghiệp tỉnh xây dựng Kế hoạch chỉ đạo các Đoàn trường trực thuộc  

tổ chức tuyên truyền phòng chống tội phạm; phòng chống ma túy; phòng chống tác 

hại của rượi, bia, thuốc lá; bạo lực học đường và tuyên truyền bảo đảm trật tự an 

toàn giao thông cho học sinh, sinh viên với những nội dung cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tiếp tục tuyên truyền kiến thức pháp luật nhằm trang bị cho các em những 

hiểu biết về pháp luật. Từ đó nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của 

bản thân, tác hại của các chất kích thích, để phòng, chống vi phạm pháp luật và 

không bị những đối tượng xấu lôi kéo, xúi dục vào các hoạt động phạm pháp. 

- Nâng cao khả năng tự bảo vệ mình cho các em, phòng chống các hành vi 

xâm hại đến mức thấp nhất các hành vi vi phạm pháp luật có thể xẩy ra. 

- Định hướng cho các em học sinh, sinh viên không giải quyết mâu thuẫn bằng bạo 

lực, không tụ tập băng nhóm để giải quyết mâu thuẫn, gây rối trật tự công cộng; không 

tàng trử, không sử dụng các chất kích thích, các loại vũ khí thô sơ để vi phạm pháp luật; 

giúp các em biết tác hại của các chất kích thích (nhất là ma túy rượu, bia, thuốc lá); không 

tham gia các trò chơi điện tử vi phạm pháp luật, hạn chế thấp nhất việc phát triển các loại 

hình trò chơi này, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. 

2. Yêu cầu 

- Trong tuyên truyền cần ngắn gọn đi vào trọng tâm, đảm bảo mục đích, yêu 

cầu của kế hoạch đề ra; tập trung vào độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự; hậu quả pháp 

lý đối với các hành vi vi phạm. 

- Cuông tác tuyên truyền, giáo  dục pháp luật được tổ chức triển khai sâu rộng 

trong toàn thể học sinh, sinh viên trong nhà trường. 

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN THỰC HIỆN 

1. Nội dung 
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- Tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật như: Pháp lệnh quản lý, 

sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, Luật giao thông đường bộ; Luật phòng 

chống Ma túy; tuyên truyền về tác hại của rượu bia, thuốc lá; Bạo lực học đường, 

lồng ghép thêm nội dung phòng ngừa, đấu tranh đối tượng kinh doanh, tham gia trò 

chơi điện tử “Game bắn cá” vi phạm pháp luật, chống các hành vi xâm hại tình dục 

trẻ em và các nội dung cần thiết khác. 

- Phối hợp rà soát, chọn các em học sinh, sinh viên cá biệt trong học tập, hạnh 

kiểm yếu để giúp đỡ, giáo dục (công tác cảm hóa cần chú ý phải tiến hành thận 

trọng, phương pháp phù hợp vì lứa tuổi này các em có thể hiện cá tính rất mạnh nếu 

làm không tốt sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn như: tự ý bỏ học, tự vi phạm kỷ 

luật để bị đuổi học do tự ái, mặc cảm vì mình là học sinh cá biệt…). Các Đoàn 

trường cần liên hệ chặt chẽ với phụ huynh, người thân, người nuôi dưỡng của học 

sinh, sinh viên thuộc đối tượng cá biệt để phối hợp hỗ trợ quản lý giáo dục. 

- Sau mỗi đợt giáo dục pháp luật, các đơn vị phối hợp với cán bộ thực hiện công 

tác tuyên truyền đặt câu hỏi để khảo sát chất lượng tiếp thu của học sinh, sinh viên. 

2. Hình thức tổ chức 

- Giao cho các Đoàn trường tham mưu với cấp ủy, xây dựng kế hoạch, mời 

lực lượng chức năng như: Chi cục phòng chống tệ nạn và công an phòng chống ma 

túy; Phòng Cảnh sát giao thông Công an Thành phố, Công An tỉnh,… để tổ  chức 

tuyên truyền từng nội dung, phù hợp với đối tượng. 

- Tổ chức đồng loạt vào dịp chào cờ đầu tuần, vào tuần sinh hoạt công dân 

đầu năm học mới, vào các tiết sinh hoạt Chủ nhiệm, hoạt động ngoài giờ lên lớp, 

sinh hoạt chi đoàn và các thời gian khác phù hợp với điều kiện của nhà trường. 

- Liên hệ các phòng chức năng Công An Thành phố Trà Vinh, Công An tỉnh 

để được cung cấp tài liệu để phục vụ cho công tác tuyên truyền đến từng đối tượng 

học sinh, sinh viên. 

- Tổ chức Hội thi “Phòng, chống bạo lực học đường” “Tuyên truyền giáo dục 

pháp luật, phòng chống matuy, mại dâm, HIV/AIDS v à các tệ nạn xã hội”. 

3. Thời gian thực hiện 

- Đợt I: Tổ chức trong tháng 6/2019 

- Đợt II: Tổ chức đồng loạt trong tháng 9/2019. 

Lưu ý: đối với các trường Cao đẳng Y tế, Cao đẳng Nghề Trà Vinh cần tập 

trung tổ chức vào tuần giáo dục công dân đầu năm học 2019 – 2020, Khối các 

trường THPT nghiên cứu thời gian phù hợp để tham mưu với Ban Giám hiệu nhà 

trường ngay trong thời gian đầu năm học. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Đoàn Khối các cơ quan và Doanh nghiệp  

- Xây dựng và Ban hành kế hoạch để chỉ đạo các Đoàn trường thực hiện theo 

kế hoạch đã đề ra.  Phối hợp với Đoàn thanh niên Công an tỉnh, liên hệ hỗ trợ đề 

cương để các đơn vị thực hiện công tác tuyên truyền tại đơn vị. 

- Giao Văn phòng Đoàn khối các cơ quan và Doanh nghiệp thường xuyên 

kiểm tra, theo dõi và đơn đốc các đơn vị tổ chức thực hiện tốt các nội dung theo yêu 
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cầu của kế hoạch đã đề ra. Kịp thời báo cáo kết quả chỉ đạo triển khai thực hiện của 

các đơn vị cho Ban Thường vụ nắm. 

2. BCH các Đoàn trường trực thuộc  

Chủ động tham mưu với cấp ủy, Ban Giám hiệu nhà trường, xây dựng kế 

hoạch mời các lực lượng chức năng tổ chức các đợt tuyên truyền phù hợp với điều 

kiện thực tế tại đơn vị. 

Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan và Doanh nghiệp chỉ đạo các đơn vị 

sau làm điểm chỉ đạo về công tác tuyên truyền như sau: 

1)- Chỉ đạo Đoàn trường Cao đẳng Nghề Trà Vinh tham mưu với Ban Giám hiệu 

nhà trường xây dựng kế hoạch tổ chức các nội dung tuyên truyền theo kế hoạch này và 

làm điểm tổ chức Hội thi “Tuyên truyền giáo dục pháp luật, phòng chống matuy, mại 

dâm, HIV/AIDS và các tệ nạn xã hội”. Tổ chức dứt điểm trong tháng 9/2019. 

2)- Chỉ đạo Đoàn trường Cao đẳng Y tế Trà Vinh tham mưu với Ban Giám 

hiệu nhà trường xây dựng kế hoạch tổ chức các nội dung tuyên truyền theo kế hoạch 

này và làm điểm tổ chức tuyên truyền “Phòng chống ma túy, trật tự An toàn giao 

thông, tác hại của rượu, bia, thuốc lá,…”. Tổ chức dứt điểm trong tháng 9/2019. 

3)- Chỉ đạo các Đoàn trường Khối Trung học phổ thông trực thuộc Đoàn Khối 

các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, tham mưu với Ban Giám hiệu nhà trường xây 

dựng kế hoạch tổ chức các nội dung tuyên truyền theo kế hoạch này và làm điểm tổ 

chức tuyên truyền “Phòng chống bạo lực học đường, Trật tự An toàn giao thông” 

tại các tuyến đường trên địa bàn trường chiếm đóng và khi tham gia giao thông. Tổ 

chức dứt điểm trong tháng 9/2019. 

* Lưu ý: Quá trình tổ chức các hoạt động, các đơn vị chủ động dự trù các 

khoản kinh phí, có tổ chức ghi hình ảnh cho các hoạt động (có phông ghi cụ thể thời 

gian, địa điểm thực hiện), đồng thời cộng tác tốt với các cơ quan thông tin, báo chí, 

viết tin bài về hoạt động tại đơn vị. Kết thúc các hoạt động các đơn vị báo cáo 

chuyên đề bằng văn bản về Đoàn Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh và gửi bản 

mềm qua đị chỉ email: dkcqtravinh@gmail.com.  

Trên đây là Kế hoạch chỉ đạo tổ chức tuyên truyền phòng chống tội phạm; 

phòng chống ma túy, tác hại của rượi, bia, thuốc lá; phòng, chống bạo lực học đường 

và tuyên truyền bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho học sinh, sinh viên năm học 

2019 – 2020./. 

 
* Nơi nhận: 
- Đ/c Võ Minh Nhựt, Phó BT TĐ (để b/c); 

- Đ/c Trương Thanh Long, PBT Đảng ủy Khối 

các CQ&DN (để b/c); 

- BTV Tỉnh đoàn (để b/c); 

- BTV Đảng Ủy Khối các CQ&DN (để b/c); 

- Ban TG Tỉnh đoàn; 

- Chi bộ, BGH các trường CĐYT, CĐN; chi bộ, 

BGH các trường THPT: Chuyên, DTNT, 

TTGDT TPTV (để ph/h); 

- BTV các Đoàn trường trực thuộc (để th/h); 

- Lưu./. 
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