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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hưng Yên, ngày 20 tháng 5 năm 2022 

    

Kính gửi: 
 

- Các trường THPT; Trường PT có nhiều cấp học; 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố; 

- Các trung tâm GDNN- GDTX; Trung tâm GDTX tỉnh; 

- Các trường ĐH, CĐ Cộng đồng Hưng Yên.  

 

Thực hiện Kế hoạch số 504/KH-SGDĐT ngày 12/5/2022 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo về việc triển khai Chương trình công tác về phòng, chống tội phạm, 

HIV/AIDS, ma túy, mại dâm trong Ngành giáo dục năm 2022, Sở Giáo dục và 

Đào tạo yêu cầu các đơn vị giáo dục, các nhà trường thực hiện các nội dung sau: 

1. Tiếp tục triển khai, thực hiện Kế hoạch số 129/KH-SGDĐT ngày 

27/01/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về công tác phòng, chống tội phạm, ma 

túy, mua bán người, HIV/AIDS, tệ nạn xã hội trong các nhà trường giai đoạn 

2021-2025, định hướng đến năm 2030; Kết luận thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW 

ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với 

công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; Kế hoạch số 2143/KH-

SGDĐT ngày 17/11/2021 về việc thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy, 

phòng chống mại dâm, phòng chống HIV/AIDS trong trường học giai đoạn 2021-

2025 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên và triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc 

hội về công tác phòng, chống tội phạm; Kế hoạch số 555/KH-SGDĐT ngày 

05/4/2022 về việc thực hiện công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống mua 

bán người trong trường học năm 2022. 

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng, chống tội 

phạm, HIV/AIDS, ma túy, mại dâm trong cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, 

người lao động và học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục; triển khai các 

hoạt động truyền thông; tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tội 

phạm, HIV/AIDS, ma túy, mại dâm; tổ chức tập huấn nội dung về công tác 

phòng, chống tội phạm, HIV/AIDS, ma túy, mại dâm  đến cán bộ quản lý, nhà 

giáo, nhân viên, người lao động và học sinh, sinh viên. 

3. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng đợt cao điểm phòng, chống tội phạm, 

ma túy trong trường học vào dịp tháng hành động phòng, chống ma túy,, buôn 

bán người và ngày lễ, ngày Tết và đầu năm học mới 2022-2023 

4. Các trường đại học, Cao đẳng Cộng đồng Hưng Yên tuyên truyền, phổ 

biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tội phạm, HIV/AIDS, ma túy, mại dâm  

cho học sinh, sinh viên thông qua Tuần sinh hoạt công dân - Học sinh, sinh viên 

đầu năm học, khóa học., qua tọa đàm, sinh hoạt Đoàn, Hội, trang tin điện tử, 

mạng xã hội, diễn đàn, phát thanh nội bộ của nhà trường….; xây dựng chuyên 



trang, chuyên mục giáo dục pháp luật trên trang thông tin điện tử, mạng xã hội, 

phát thanh nội bộ của nhà trường về đảm bảo an ninh trật tự, phòng, chống ma 

túy, HIV/AIDS, tội phạm buôn bán người và tội phạm giết người, tệ nạn xã hội 

bằng nhiều hình thức như bài viết, hình ảnh, video clip, các hoạt động văn hóa, 

văn nghệ; thiết lập các kênh tố giác qua môi trường mạng, mạng xã hội. 

5. Kinh phí thực hiện: từ nguồn ngân sách Nhà nước chi thường xuyên của 

các đơn vị; kinh phí từ nguồn tài trợ và các nguồn kinh phí hợp pháp khác. 

Nhận được Công văn, yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Vụ GDCTHSSV, Bộ GDĐT; 

- UBND tỉnh; 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Lưu VT, CTTT-GDCN. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Phan Xuân Quyết 
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