
 

 
PHÒNG GD&ĐT TX ĐÔNG TRIỀU 

TRƯỜNG MN YÊN THỌ 

 

Số: 107/TrMN 
Về việc triển khai Tháng hành động   

phòng, chống ma túy năm 2019; 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Đông Triều, ngày 10 tháng 6 năm 2019 

 

 

   Kính gửi: - Các đồng chí CBGVNV trường; 

                                         -Các cơ sở tư thục, nhóm trẻ gia đình trên địa bàn 

xã Yên Thọ 

 

Thực hiện Công văn số 535/PGD&ĐT ngày 10/6/2019 của Phòng 

GD&ĐT  thị xã Đông Triều về việc triển khai Tháng hành động phòng, 

chống ma túy năm 2019; 

Để cụ thể hóa triển khai các hoạt động thiết thực, hưởng ứng Tháng 

hành động phòng, chống ma túy (tháng 6), ngày quốc tế phòng, chống ma 

túy và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy (ngày 26 tháng 6), với chủ đề 

“Hãy suynghĩ trước khi bắt đầu”, Trường Mầm non Yên Thọ yêu cầu 

 cán bộ, giáo viên, nhân viển trường và các cơ sở mầm non tư thục trên địa 

bàn xã Yên Thọ( viết tắt CSMNTT) một số nội dung cụ thể như sau: 

1. Thực hiện các hoạt động tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, giáo 

viên, nhân viên và học sinh tác hại của việc sử dụng ma túy tổng hợp, chất 

hướng thần mới như: cần sa, ketamin, ma túy đá,tem giấy, cỏ mỹ, bóng 

cười... các cơ chế, chính sách hỗ trợ thực hiện cai nghiện ma túy tại: Nghị 

định số 94/2010/NĐ-CP ngày 09/9/2010 của Chính phủ,Thông tư số 

117/2017/TT-BTC ngày 06/11/2017 và Thông tư số 124/2018/TT-BTC ngày 

20/12/2018 của Bộ tài chính; Nghị quyết số 144/2018/NQ-HĐND ngày 

07/12/2018 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh... để người nghiện ma 

túy lựa chọn được hình thức điều trị nghiện phù hợp. 

2. Tăng cường thực hiện tốt công tác tuyên truyền trên mọi phương 

tiện:băng zôn, khẩu hiệu, bảng điện tử, website của nhà trường nhằm chuyển 

tảithông điệp “Hãy suy nghĩ trước khi bắt đầu” đến cán bộ, giáo viên, nhân 

viênvà học sinh, để các em có được kỹ năng phòng ngừa với hiểm họa của tệ 

nạn ma túy. Nhân viên hành chính đặt treo khẩu hiệu tại các điểm trường. 

Đối với các CSMNTT trên địa bàn thực hiện tốt công tác tuyên truyền, lựa 

chọn các hình thức tuyên truyền để phù hợp với CSMN của đơn vị mình. 



3. Giao cho chi đoàn thanh niên trường phối hợp với Đoàn TNCS Hồ 

Chí Minh xã Yên Thọ lồng ghép nội dung tuyên truyền phòng, chống ma túy 

vào các hoạt động sinh hoạt hè của học sinh, gắn với các hoạt động văn hóa, 

văn nghệ, thể thao... nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức cho 

cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và cả cộng đồng trong công tác phòng, 

chống ma túy. 

4. Giao cho các đồng chí Phó HT phụ trách nhóm lớp triển khai  tới 

toàn thể CBGVNV, các CSMN mình phụ trách để thực hiện nội dung: Hãy 

suy nghĩ trước khi bắt đầu 

5. Giáo viên nhà trường và các CSMNTT  xây dựng góc tuyên truyền 

trên nhóm/ lớp mình để phụ huynh hiểu rõ tác hại của ma túy 

Nhận được Công văn, yêu cầu CBGVNV trường, các CSMNTT trên 

địa bàn xã nghiêm túc triển khai thực hiện và giao cho đồng chí Nguyễn Thị 

Vân-Phó HT tổng hợp báo cáo kết quả về Phòng GD&ĐT trước ngày 

15/7/2019 qua email: nttmaipgd@dongtrieu.edu.vn để tổng hợp báo 

cáoUBND thị xã theo quy định./. 

 
Nơi nhận: 
- Như kính gửi (t/h); 

- Lưu: VT. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

Lê Thị Lành 
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