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BÁO CÁO
tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy

năm 2022

Thực hiện công văn 825 của SGDĐT ngày 23/5/2022 về việc tổ chức các
hoạt động hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2022. Trường
TH Vừ A Dính báo cáo kết quả hoạt động như sau:

1. Về công tác truyền thông giáo dục trong nhà trường:
- Nhà trường đã tuyên truyền giáo dục phòng chống ma tuý trong trường

học với nhiều nội dung được triển khai trong các cuộc họp hội đồng giáo viên,
sinh hoạt, công đoàn, sinh hoạt tổ. Treo băng rôn khẩu hiệu tuyên truyền, tranh
ảnh tuyên truyền.

- Hướng dẫn giáo viên tổ chức các HĐ lồng ghép để giáo dục trẻ biết
được tác hại của ma túy đối với con người.

2. Về tổ chức phối hợp với công an địa phương:
Nhà trường đã làm tốt công tác phối hợp giữa hai ngành công an và giáo

dục tại các địa bàn dân cư theo dõi, nắm bắt các tình hình để kịp thời báo cáo
với Ban công an xã để có hướng giải quyết kịp thời.

Vận đông cán bộ giáo viên nhân viên thực hiện nghiêm túc các văn bản
chỉ đạo của các cấp trong thực hiện phòng, chống ma túy.

Vận động người thân trong gia đình thực hiện tốt các văn bản, tuyệt đối
không sử dụng ma túy, thường xuyên theo dõi người thân trong gia đình nếu có
vi phạm thì kịp thời báo cáo với cơ quan chức năng để theo dõi và xử lý.  

3. Kết quả:
Trong năm 2022 trong toàn trường không có cán bộ, giáo viên, nhân viên,

học sinh nào vi phạm mua bán, tàng trữ, sử dụng ma tuý dưới mọi hình thức.
Trên đây là báo cáo công tác hưởng ứng các hoạt động Tháng hành động

phòng, chống ma túy năm 2022 của trường TH Vừ A Dính./.
Nơi nhận:

- Phòng GD & ĐT;
-  Lưu VT.
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