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KẾ HOẠCH  
Triển khai mô hình giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng 

chống các loại tội phạm, phòng chống ma túy trong thanh thiếu niên 

năm 2022 

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

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

2022 của Ban Chấp hành Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; 

Ban Thường vụ Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh xây dựng kế 

hoạch triển khai mô hình giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, 

phòng chống các loại tội phạm, phòng chống ma túy trong thanh thiếu niên năm 

2022, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Nhằm kịp thời tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận 

thức của thanh thiếu nhi về ý thức chấp hành pháp luật, bảo đảm trật tự xã hội, 

hạn chế đến mức thấp nhất thanh thiếu nhi vi phạm pháp luật, góp phần thực 

hiện thành công mục tiêu giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã 

hội. 

- Nâng cao nhận thức trong đoàn viên, thanh thiếu nhi về hiểm họa, tác 

hại của ma túy đối với bản thân, gia đình và xã hội; Giúp đoàn viên, thanh thiếu 

nhi có kỹ năng tự phòng ngừa, đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm trong 

công tác đấu tranh phòng, chống ma túy. 

- Nội dung tuyên truyền phải đảm bảo sâu, rộng, phù hợp với từng đối 

tượng và lứa tuổi; hình thức tuyên truyền phải đa dạng, phong phú; quan tâm đổi 

mới về phương pháp tuyên truyền. 

II. NỘI DUNG 

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền cho đoàn viên, thanh thiếu niên trên 

địa bàn tỉnh hiểu và chấp hành tốt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách 

pháp luật của Nhà nước với các nội dung như: Luật Trẻ em, Luật giao thông 

đường bộ, Luật An ninh mạng; phòng chống tội phạm và các loại tệ nạn xã hội; 

tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn dân cư,…. 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tham 

gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác và đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp 

luật, nhất là ở các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. 

Chú trọng tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, các trang mạng 
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xã hội, hệ thống thông tin cơ sở. Triển khai các đợt cao điểm truyền thông 

phòng, chống tội phạm nói chung, từng loại tội phạm nói riêng, như: tội phạm 

mua bán người, tội phạm về ma túy.. 

- Tác hại và biện pháp phòng ngừa tệ nạn ma túy; Chế tài xử lý của pháp 

luật liên quan ma túy; Kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ, không bị lôi kéo tham gia 

thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy; Ý thức tôn trọng pháp luật, 

trách nhiệm công dân, đạo đức, văn hóa, lối sống. Phổ biến những kiến thức và 

kỹ năng cơ bản, cần biết cho thanh thiếu niên phòng tránh khi tiếp xúc với các 

loại tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn. 

 III. HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN 

- Tổ chức các phiên tòa giả định cho đoàn viên, thanh thiếu nhi trên địa 

bàn tỉnh; cấp phát tờ bướm, tờ rơi và tài liệu liên quan đến các nội dung tuyên 

truyền phòng chống ma túy, phòng chống tội phạm và các loại tệ nạn xã hội. 

 - Xem trình chiếu phóng sự về các loại tội phạm, tình hình an ninh trật tự 

trên địa bàn tỉnh, huyện trong các buổi tuyên truyền (nơi có điều kiện). 

 IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, SỐ LƯỢNG 

 1. Thời gian: Trong năm 2022. 

 2. Địa điểm: tại địa bàn các huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh. 

 3. Số lượng: tùy tình hình thực tế tại địa phương, các đơn vị triệu tập lực 

lượng thực hiện đảm bảo các điều kiện phòng chống dịch Covid-19. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1.  Đoàn khối 

 - Xây dựng kế hoạch triển khai mô hình đến các cơ sở Đoàn trực thuộc. 

 - Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức triển khai các hoạt động của 

mô hình.  

 - Phân công cán bộ theo dõi, đôn đốc cơ sở thực hiện và tổng hợp báo cáo 

kịp thời. 

- Giao Câu lạc bộ Lý luận trẻ Đoàn khối tham mưu tổ chức các hoạt động 

tuyên truyền, phiên tòa giả định theo định hướng kế hoạch đề ra, đảm bảo 1 năm 

có ít nhất 02 hoạt động (Theo lịch của Đoàn khối). 

  2. Các cơ sở Đoàn trực thuộc 

 - Triển khai mô hình đến tất cả đoàn viên, thanh niên tại đơn vị.  

 - Thường xuyên đăng tải, chia sẻ các nội dung tuyên truyền, phổ biến 

pháp luật trên các trang mạng xã hội của cơ quan, đơn vị để nâng cao nhận thức, 

ý thức của cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên và người dân 

trong việc chấp hành pháp luật, tích cực tham gia tố giác, đấu tranh phòng, 

chống tội phạm và vi phạm pháp luật. 
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Trên đây là Kế hoạch triển khai mô hình giữ vững an ninh chính trị, trật tự 

an toàn xã hội, phòng chống các loại tội phạm, phòng chống ma túy trong thanh 

thiếu niên năm 2022, đề nghị các đơn vị phối hợp triển khai thực hiện tốt theo 

tinh thần kế hoạch đề ra. 
 
 

 
Nơi nhận: 
- Đ/c Võ Minh Nhựt, PBT Thường trực TĐ (b/c); 

- Đ/c Phạm Phước Trãi, PBT Đảng ủy Khối (b/c); 

- TT Tỉnh đoàn (b/c); 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn (b/c); 

- Các sở Đoàn;  

- Câu Lạc bộ Lý luận trẻ (t/h); 

- Lưu VP. 

 

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ 
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