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Ngọc Hồi, ngày       tháng       năm 2022 

KẾ HOẠCH 

Thực hiện Chương trình phòng, chống tội phạm trong ngành Giáo dục 

huyện Ngọc Hồi đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 

 

Thực hiện Kế hoạch số 1295/KH-UBND ngày 05/5/2022 của UBND tỉnh 

Kon Tum về thực hiện Chương trình phòng, chống tội phạm trong ngành Giáo dục 

tỉnh Kon Tum đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030;  

Uỷ ban nhân dân huyện xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, 

chống tội phạm trong ngành Giáo dục huyện Ngọc Hồi đến năm 2025 và định 

hướng đến năm 2030 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Triển khai kịp thời Quyết định số 1944/QĐ-TTg ngày 18 tháng 11 năm 

2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình thực hiện Kết luận số 13-

KL/TW ngày 16 tháng 8 năm 2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 

48-CT/TW ngày 22 tháng 10 năm 2010 của Bộ Chính trị (Khóa X) về tăng cường 

sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới 

và Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016-2025 và định hướng 

đến năm 2030 trong toàn ngành Giáo dục; Quyết định số 691/QĐ-BGDĐT ngày 11 

tháng 3 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

- Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm và hành động của cán bộ quản lý, 

nhà giáo, nhân viên, người lao động, học sinh, người dân trong công tác phòng 

ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật. Tăng cường công tác quản lý, 

hoàn thiện hệ thống văn bản về phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm 

pháp luật trong ngành Giáo dục.  

2. Yêu cầu: Các địa phương, đơn vị có liên quan tích cực triển khai kế 

hoạch, đảm bảo hiệu quả và phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của địa 

phương, đơn vị. 

II. CHỈ TIÊU 

1. Hàng năm, 100% trường học định kỳ tổ chức tuyên truyền, phổ biến, nâng 

cao nhận thức, trách nhiệm của các thành viên trong trường học về phòng ngừa tội 

phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật, bạo lực học đường. 100% trường học định 

kỳ tổ chức giáo dục pháp luật, giáo dục đạo đức, giáo dục kỹ năng sống và văn hóa 

ứng xử cho các thành viên trong trường học. 
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2. Phấn đấu đến năm 2025, số vụ, số người phạm tội, vi phạm pháp luật 

trong học sinh giảm bền vững.  

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP 

1. Tổ chức tuyên truyền về phòng ngừa tội phạm và phòng, chống hành 

vi vi phạm pháp luật trong học sinh 

a) Nội dung: 

- Trách nhiệm của các thành viên trong trường học đối với việc phòng ngừa, 

phát hiện, ngăn chặn, tố giác tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật. 

- Hậu quả, ảnh hưởng, biện pháp phòng ngừa hành vi phạm tội; các hành vi 

vi phạm pháp luật phổ biến; những âm mưu, thủ đoạn hoạt động của tội phạm và sự 

tác động, lôi kéo đối với học sinh. 

- Các quy định của pháp luật về phòng, chống tội phạm; các quy chế, quy 

định về công tác đảm bảo an ninh, trật tự trường học, phòng ngừa tội phạm và 

phòng, chống vi phạm pháp luật, các tệ nạn xã hội khác trong học sinh. 

b) Hình thức: 

- Tổ chức lồng ghép, gắn kết nội dung tuyên truyền phòng ngừa tội phạm với 

các nội dung tuyên truyền về giáo dục an toàn giao thông, phòng, chống bạo lực 

học đường, phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm và các tệ nạn xã hội khác; tuyên 

truyền phòng ngừa tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật thông qua các chương trình 

và hoạt động giáo dục của nhà trường; tuyên truyền, giáo dục thông qua hoạt động 

của Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đội TNTP Hồ Chí Minh. 

- Tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề, hoạt động văn nghệ, giao lưu; các 

cuộc thi tìm hiểu dưới dạng bài viết hoặc sân khấu hóa, vẽ tranh, áp phích, sáng tác, 

biểu diễn tiểu phẩm về đề tài phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp 

luật trong học sinh. 

- Xây dựng tài liệu truyền thông dành cho thành viên trong trường học và gia 

đình học sinh về phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong 

học sinh ; Xây dựng tin, bài, phóng sự tuyên truyền về các gương người tốt, việc 

tốt, các mô hình, điển hình về công tác phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi 

phạm pháp luật trong học sinh đăng tải trên website, trang thông tin điện tử của các 

trường học, các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội.  

- Tổ chức cho học sinh tham gia sinh hoạt các Câu lạc bộ về phòng ngừa tội 

phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội, phòng, chống bạo lực học 

đường, giáo dục an toàn giao thông,... của trường học. 

2. Tích hợp nội dung giáo dục phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi 

phạm pháp luật vào chương trình và hoạt động giáo dục trong nhà trường 

a) Tích hợp, lồng ghép nội dung giáo dục phòng ngừa tội phạm và phòng, 

chống vi phạm pháp luật vào chương trình giáo dục các môn học phù hợp với từng 

cấp học. 
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b) Triển khai chương trình, tài liệu giáo dục phòng ngừa tội phạm và phòng, 

chống vi phạm pháp luật thông qua các hoạt động trải nghiệm, hoạt động ngoại 

khóa dành cho học sinh. 

3. Nâng cao năng lực của các thành viên trong trường học về công tác 

phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật 

a) Tổ chức tập huấn hằng năm cho cán bộ quản lý, nhà giáo về giáo dục 

phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong học sinh. 

b) Tổ chức tập huấn nghiệp vụ đảm bảo an ninh, trật tự trường học, phòng 

ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong học sinh cho đội ngũ làm 

công tác bảo vệ. 

4. Tăng cường phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong công tác 

quản lý, phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong học sinh  

a) Tăng cường phối hợp giữa trường học và gia đình học sinh trong công tác 

quản lý, giáo dục học sinh không phạm tội, vi phạm pháp luật, đặc biệt quan tâm 

đối với học sinh có hoàn cảnh đặc biệt. 

b) Đẩy mạnh triển khai thực hiện các văn bản phối hợp giữa ngành Công an 

và ngành Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an 

ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và phòng, chống tội phạm, vi phạm 

pháp luật khác trong ngành Giáo dục. Phối hợp với ngành Công an thực hiện phong 

trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và nhân rộng mô hình liên kết giữa trường 

học với Công an địa phương. 

c) Phối hợp với Công an địa phương tổ chức các mô hình Câu lạc bộ phòng, 

ngừa tội phạm ở các trường học có đủ điều kiện nhằm phát huy tính chủ động, tích 

cực của học sinh tham gia phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp 

luật. Chú trọng phát triển và nâng cao chất lượng các mô hình tổ chức tự quản, tự 

phòng, tự bảo vệ từ gia đình, cộng đồng dân cư và trường học. Tổ chức tổng kết, 

rút kinh nghiệm để nhân rộng mô hình Câu lạc bộ hoạt động hiệu quả trong các 

trường học.  

d) Tăng cường phối hợp giữa trường học, gia đình học sinh, các tổ chức đoàn 

thể, chính quyền địa phương và các lực lượng xã hội trong công tác quản lý, giáo 

dục học sinh. Đặc biệt quan tâm đối với học sinh có hoàn cảnh khó khăn, gia đình 

đã có người phạm tội. 

đ) Xây dựng quy chế phối hợp giữa các cơ quan quản lý giáo dục các cấp và 

các trường phổ thông với các cơ quan chức năng, các tổ chức đoàn thể của địa 

phương, gia đình học sinh trong công tác phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi 

phạm pháp luật trong học sinh. 

5. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý học 

sinh nhằm nâng cao công tác phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm 

pháp luật 
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a) Phối hợp xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý thông tin học sinh phục vụ công 

tác thống kê, báo cáo về tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến học sinh. 

b) Xây dựng tài liệu, dữ liệu trên hệ thống thông tin điện tử để cung cấp tự 

động về tình hình của học sinh cho các thành viên trong trường học, học sinh và gia 

đình học sinh theo dõi, quản lý.  

6. Rà soát, đề xuất bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp 

luật và các văn bản chỉ đạo về quản lý học sinh, phòng ngừa tội phạm và 

phòng, chống tệ nạn xã hội và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát 

a) Rà soát, góp ý sửa đổi, đề xuất bổ sung các quy chế, quy định về quản lý 

học sinh, phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội 

trong các trường học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào 

tạo. 

b) Xây dựng các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn để quản lý việc thực hiện các 

quy định về phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật đối với các trường học và học 

sinh.  

c) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định về 

phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật đối với các trường học và học sinh. Thiết 

lập kênh thông tin và chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất giữa các trường học với cơ 

quan công an địa phương; giữa trường học với các cơ quan quản lý giáo dục các 

cấp.  

d. Thường xuyên tổ chức biểu dương, khen thưởng và nhân rộng mô hình 

hay, cách làm hiệu quả, gương tiêu biểu, điển hình trong công tác phòng, chống tội 

phạm trong ngành Giáo dục. 

(Các hoạt động cụ thể thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp và phân công thực 

hiện tại Phụ lục kèm theo). 

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Chủ động cân đối bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch trong dự toán chi 

thường xuyên được giao hằng năm theo phân cấp ngân sách hiện hành; kết hợp các 

nguồn tài chính hợp pháp khác và lồng ghép các chương trình, đề án liên quan để 

triển khai thực hiện Kế hoạch theo đúng mục tiêu, nhiệm vụ, cơ chế, chính sách và 

chế độ pháp luật quy định hiện hành. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo 

- Chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện các 

nhiệm vụ của Kế hoạch; là đầu mối tiếp nhận thông tin, tổng hợp, thực hiện báo cáo 

theo quy định. 

- Hướng dẫn tích hợp, lồng ghép, bổ sung nội dung giáo dục phòng ngừa tội 

phạm, phòng, chống vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội vào chương trình chính 

khóa và các hoạt động giáo dục đối với học sinh.  



5 

 

- Đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định về quản lý học sinh, phòng 

ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội trong các trường 

học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. 

- Tổ chức tập huấn cho cán bộ quản lý, nhà giáo về giáo dục phòng ngừa tội 

phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong các cơ sở giáo dục. 

- Xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý thông tin học sinh phục vụ công tác thống 

kê, báo cáo về tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến học sinh theo hướng tích 

hợp vào cơ sở dữ liệu ngành Giáo dục. Hướng dẫn việc số hóa trong công tác tuyên 

truyền, quản lý và xây dựng chuyên mục về quản lý học sinh.  

2. Phòng Tài chính – Kế hoạch: Phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo 

và các đơn vị liên quan tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét, bố trí kinh phí sự 

nghiệp để triển khai thực hiện Kế hoạch theo quy định của Luật Ngân sách nhà 

nước và phù hợp với khả năng cân đối ngân sách địa phương hằng năm theo phân 

cấp ngân sách nhà nước hiện hành. 

3. Phòng Văn hoá và Thông tin  

- Phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo, cơ quan, đơn vị liên quan tuyên 

truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tội phạm và truyền thông về kỹ năng 

phòng, chống tội phạm trong trường học, cộng đồng xã hội. 

- Chỉ đạo, hướng dẫn các hệ thống thông tin cơ sở đẩy mạnh công tác thông 

tin, truyền thông về công tác phòng, chống tội phạm trong trường học, cộng đồng 

xã hội trên các phương tiện thông tin đại chúng; tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn hệ 

thống thông tin cơ sở tuyên truyền về giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối 

sống cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn huyện. 

4. Công an huyện 

- Phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan, đơn vị liên quan 

tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về công tác phòng, chống tội 

phạm trong các cơ sở giáo dục. 

- Phối hợp bảo đảm an ninh trật tự trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn 

huyện, xác minh, điều tra, xử lý các vụ việc phạm tội, vi phạm pháp luật xảy ra 

trong các cơ sở giáo dục hoặc liên quan đến cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh 

... theo quy định của pháp luật.  

- Chỉ đạo Công an các địa phương phối hợp các cơ quan chức năng tại địa 

phương (nơi đơn vị đóng chân) triển khai thực hiện Kế hoạch này. 

5. Trung tâm Văn hoá – Thể thao – Du lịch và Truyền thông  

- Tăng cường thời lượng, chất lượng tin, bài và các chuyên mục về công tác 

phòng, chống tội phạm gắn với việc giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối 

sống cho học sinh; xây dựng các phóng sự nêu gương thanh niên, thiếu niên tiêu 

biểu về đạo đức, lối sống, học tập. 
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- Phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo để tuyên truyền và triển khai các 

nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Kế hoạch. 

6. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

- Chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện; tổ chức thực hiện hiệu quả 

các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Bố trí kinh 

phí, huy động nguồn lực, đẩy mạnh xã hội hóa phù hợp với điều kiện của địa 

phương để triển khai thực hiện Kế hoạch. 

 - Theo dõi, đôn đốc, tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kế 

hoạch tại địa phương. 

7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện: Tăng cường giám 

sát chuyên đề về giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, 

thiếu niên, nhi đồng gắn với công tác phòng, chống tội phạm; phối hợp tuyên 

truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia giáo dục con em thực hiện tốt các quy 

định của pháp luật; lồng ghép vào hoạt động của Cuộc vận động “Toàn dân đoàn 

kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. 

 8. Đề nghị Huyện Đoàn  

- Phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị liên quan tổ chức 

tuyên truyền, tập huấn cho cán bộ Đoàn, Hội, Đội về phòng, chống tội phạm.  

- Chỉ đạo hướng dẫn trong hệ thống Đoàn, Hội, Đội triển khai thực hiện hiệu 

quả các nhiệm vụ, giải pháp trong Kế hoạch và đẩy mạnh tuyên truyền các nội 

dung phòng, chống tội phạm trong ngành Giáo dục đến năm 2025 và định hướng 

đến năm 2030 trên các Website, mạng xã hôi như: Zalo, Facebook… của Đoàn.  

Căn cứ nội dung Kế hoạch và chức năng, nhiệm vụ, các cơ quan, đơn vị, địa 

phương xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện hiệu quả. Định kỳ hàng 

năm (trước ngày 30/11), báo cáo kết quả thực hiện về Phòng Giáo dục và Đào tạo 

để tổng hợp, báo cáo theo quy định./. 

Nơi nhận:                   TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- UB MTTQVN huyện (p/hợp); 

- Huyện Đoàn (p/hợp); 

- Sở GD&ĐT Kon Tum; 

- Các phòng, ban thuộc UBND huyện (t/h); 

- UBND các xã, thị trấn (t/h); 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT, TH.     

  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Y Lan 
 

 

 

 

 



PHỤ LỤC CHI TIẾT 

Kế hoạch thực hiện phòng, chống tội phạm trong ngành Giáo dục huyện Ngọc Hồi  

đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 

(Kèm theo Kế hoạch số     /KH-UBND ngày    tháng   năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện) 

 
 

TT Nội dung Chủ trì Phối hợp 
Thời gian 

hoàn thành 

I Năm 2022 

1 

Xây dựng kế hoạch cụ thể tổ chức phổ biến, tuyên truyền, giáo dục triển khai 

thực hiện hiệu quả Chương trình phòng, chống tội phạm của Thủ tướng Chính 

phủ tại Quyết định số 1944/QĐ-TTg ngày 18 tháng 11 năm 2021 

Phòng Giáo 

dục và Đào tạo 

Công an huyện,  

Phòng VH-TT, TT 

VH-TT-DL&TT 

Tháng 

10/2022 

2 

Thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã 

hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật khác trong ngành 

Giáo dục 

Phòng Giáo 

dục và Đào tạo Công an  huyện 
Tháng 

12/2022 

3 

Tiếp tục triển khai công tác tuyên truyền, giáo dục kiến thức, kỹ năng về an 

toàn giao thông cho học sinh theo chỉ đạo của Ủy ban an toàn giao thông quốc 

gia 

Phòng Giáo 

dục và Đào tạo 
Ban an toàn giao 

thông huyện, các 

trường học 

Tháng 

12/2022 

4 

Tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề, hoạt động văn nghệ, giao lưu; các 

cuộc thi tìm hiểu dưới dạng bài viết hoặc sân khấu hóa, vẽ tranh, áp phích, 

sáng tác, biểu diễn tiểu phẩm về đề tài về phòng ngừa tội phạm và phòng, 

chống vi phạm pháp luật trong học sinh 

Phòng Giáo 

dục và Đào tạo 
Các nhà trường, 

các tổ chức đoàn 

thể, gia đình học 

sinh 

Tháng 

12/2022 

5 

Lồng ghép nội dung tuyên truyền phòng ngừa tội phạm, hành vi vi phạm pháp 

luật thông qua các giờ học chính khóa, hoạt động trải nghiệm, hoạt động ngoại 

khóa, sinh hoạt tập thể của học sinh 

Phòng Giáo 

dục và Đào tạo 
Các nhà trường, 

các tổ chức đoàn 

thể 

Tháng 

12/2022 

6 

Xây dựng tin, bài, phóng sự tuyên truyền về các gương người tốt, việc tốt, các 

mô hình, điển hình về công tác phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm 

pháp luật trong học sinh đăng tải trên website, trang thông tin điện tử của các 

trường học, các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội 

Phòng Giáo 

dục và Đào tạo 
Phòng VH-TT, TT 

VH-TT-DL&TT; 

các nhà trường, các 

tổ chức đoàn thể, 

gia đình học sinh 

Tháng 

12/2022 

7 

Tổ chức cho học sinh tham gia sinh hoạt các Câu lạc bộ về phòng ngừa tội 

phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội, phòng, chống bạo lực 

học đường, giáo dục an toàn giao thông,... của trường học 

Phòng Giáo 

dục và Đào tạo 
Các nhà trường, 

các tổ chức đoàn 

thể, gia đình học 

sinh 

Tháng 

12/2022 

8 
Tổ chức tuyên truyền, giáo dục thông qua hoạt động của Công đoàn, Đoàn 

TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Đội TNTP Hồ Chí 

Phòng Giáo 

dục và Đào tạo 
Các nhà trường, 

các tổ chức đoàn 

Tháng 

12/2022 
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Minh. thể, gia đình học 

sinh 

9 Xây dựng Kế hoạch phòng, chống tội phạm trong ngành Giáo dục năm 2023 

Phòng Giáo 

dục và Đào tạo 
Công an huyện,  

Phòng VH-TT, TT 

VH-TT-DL&TT, 

Phòng TC-KH 

Tháng 

12/2022 

II Năm 2023 

1 

Hướng dẫn tích hợp, lồng ghép nội dung giáo dục phòng ngừa tội phạm và 

phòng, chống vi phạm pháp luật vào chương trình giáo dục phù hợp với từng 

cấp học 

Phòng Giáo 

dục và Đào tạo  
Tháng 

02/2023 

2 
Cấp phát tài liệu tuyên truyền, giáo dục pháp luật, kỹ năng phòng, chống ma 

túy cho học sinh 

Phòng Giáo 

dục và Đào tạo 
Các nhà trường Tháng 

02/2023 

3 Cấp phát sổ tay “Hướng dẫn sử dụng mạng an toàn” cho học sinh các cấp học 
Phòng Giáo 

dục và Đào tạo 
Các nhà trường 

Tháng 

02/2023 

4 
Cấp phát tài liệu giáo dục phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp 

luật cho học sinh 

Phòng Giáo 

dục và Đào tạo 
Các nhà trường 

Tháng 

02/2023 

5 
Cấp phát tài liệu hướng dẫn công tác phối hợp, chia sẻ thông tin về phòng, 

chống bạo lực học đường 

Phòng Giáo 

dục và Đào tạo 
Các nhà trường 

Tháng 

02/2023 

6 
Tổ chức phát động hưởng ứng tháng hành động phòng, chống ma túy năm 

2023 

Phòng Giáo 

dục và Đào tạo 
Các nhà trường 

Tháng 

6/2023 

7 

Xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý thông tin học sinh phục vụ công tác thống kê, 

báo cáo về tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến học sinh theo hướng tích 

hợp vào cơ sở dữ liệu ngành Giáo dục 

Phòng Giáo 

dục và Đào tạo  

Tháng 

7/2023 

8 

Thiết lập kênh thông tin và chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất giữa các trường 

học với cơ quan công an địa phương; giữa trường học với các cơ quan quản lý 

giáo dục các cấp 

Phòng Giáo 

dục và Đào tạo Các nhà trường 

Tháng 

7/2023 

9 
Tham gia và tổ chức tập huấn cho cán bộ quản lý, nhà giáo về giáo dục phòng 

ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật 

Phòng Giáo 

dục và Đào tạo 
 Công an huyện 

 

Tháng 

8/2023 

10 

Tổ chức tập huấn nghiệp vụ đảm bảo an ninh, trật tự trường học, phòng ngừa 

tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong học sinh cho đội ngũ công 

tác bảo vệ 

Phòng Giáo 

dục và Đào tạo 
 

 Công an huyện 

 

Tháng 

8/2023 

11 
Tuyên truyền phòng ngừa tội phạm với các nội dung tuyên truyền về giáo dục 

an toàn giao thông, phòng, chống bạo lực học đường, phòng, chống AIDS, ma 

Phòng Giáo 

dục và Đào tạo 
 

Phòng VH-TT, TT 

Tháng 

10/2023 
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túy, mại dâm và các tệ nạn xã hội khác VH-TT-DL&TT 

12 
Cấp phát tài liệu giáo dục phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp 

luật cho học sinh 

Phòng Giáo 

dục và Đào tạo 
Các nhà trường 

Tháng 

12/2023 

13 

Hướng dẫn tích hợp, lồng ghép nội dung giáo dục phòng ngừa tội phạm và 

phòng, chống vi phạm pháp luật vào chương trình giáo dục phù hợp với từng 

cấp học 

Phòng Giáo 

dục và Đào tạo  
Tháng 

12/2023 

14 
Cấp phát tài liệu tuyên truyền, giáo dục pháp luật, kỹ năng phòng, chống ma 

túy cho học sinh THCS 

Phòng Giáo 

dục và Đào tạo 
Các nhà trường 

Tháng 

12/2023 

15 

Tiếp tục, lồng ghép nội dung tuyên truyền phòng ngừa tội phạm, hành vi vi 

phạm pháp luật thông qua các giờ học chính khóa, hoạt động trải nghiệm, hoạt 

động ngoại khóa, sinh hoạt tập thể của học sinh 

Phòng Giáo 

dục và Đào tạo 
Các tổ chức đoàn 

thể, gia đình học 

sinh 

Tháng 

12/2023 

16 

Tiếp tục tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề, hoạt động văn nghệ, giao lưu; 

các cuộc thi tìm hiểu dưới dạng bài viết hoặc sân khấu hóa, vẽ tranh, áp phích, 

sáng tác, biểu diễn tiểu phẩm về đề tài về phòng ngừa tội phạm và phòng, 

chống vi phạm pháp luật trong học sinh 

Phòng Giáo 

dục và Đào tạo 
Các tổ chức đoàn 

thể, gia đình học 

sinh 

Tháng 

12/2023 

17 

Tiếp tục xây dựng tin, bài, phóng sự tuyên truyền về các gương người tốt, việc 

tốt, các mô hình, điển hình về công tác phòng ngừa tội phạm và phòng, chống 

vi phạm pháp luật trong học sinh đăng tải trên website, trang thông tin điện tử 

của các trường học, các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội 

Phòng Giáo 

dục và Đào tạo 
Phòng VH-TT, TT 

VH-TT-DL&TT; 

các nhà trường 

Tháng 

12/2023 

18 

Tiếp tục tổ chức cho học sinh tham gia sinh hoạt các Câu lạc bộ về phòng 

ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội, phòng, 

chống bạo lực học đường, giáo dục an toàn giao thông... của trường học 

Phòng Giáo 

dục và Đào tạo 
Các tổ chức đoàn 

thể, gia đình học 

sinh 

Tháng 

12/2023 

19 

Tiếp tục, rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định về quản lý học sinh, 

phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội trong 

các trường học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào 

tạo 

Phòng Giáo 

dục và Đào tạo 
 

Tháng 

12/2023 

20 
Tổ chức thực hiện công tác phối hợp giữa trường học và gia đình học sinh 

trong công tác quản lý, giáo dục học sinh 

Phòng Giáo 

dục và Đào tạo 
Các nhà trường, 

gia đình học sinh 

Tháng 

12/2023 

21 

Phối hợp với công an địa phương tổ chức các mô hình Câu lạc bộ phòng, 

chống tội phạm ở các trường học có đủ điều kiện nhằm phát huy tính chủ 

động, tích cực của học sinh tham gia phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi 

phạm pháp luật 

Phòng Giáo 

dục và Đào tạo 
Công an huyện 

Tháng 

12/2023 

22 Xây dựng Kế hoạch phòng, chống tội phạm trong ngành Giáo dục năm 2024 Phòng Giáo  Công an huyện; Tháng 
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dục và Đào tạo Phòng VH-TT, TT 

VH-TT-DL&TT, 

Phòng TC-KH 

12/2023 

III Năm 2024 

1 
Rà soát tài liệu, chương trình giảng dạy chính khóa, hoạt động trải nghiệm về 

phòng, chống ma túy cho học sinh Tiểu học 

Phòng Giáo 

dục và Đào tạo 
 

Tháng 

03/2024 

2 
Tổ chức phát động hưởng ứng tháng hành động phòng, chống ma túy năm 

2024 

Phòng Giáo 

dục và Đào tạo 
 

Tháng 

6/2024 

3 
Tham gia và tổ chức tập huấn cho đội ngũ giáo viên cốt cán của trường THCS 

về công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, kỹ năng phòng, chống ma túy 

Phòng Giáo 

dục và Đào tạo 
 Công an huyện 

Tháng 

7/2024 

4 

Tổ chức tập huấn nghiệp vụ đảm bảo an ninh, trật tự trường học, phòng ngừa 

tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong học sinh cho đội ngũ làm 

cồng tác bảo vệ 

Phòng Giáo 

dục và Đào tạo  Công an huyện 
Tháng 

8/2024 

5 

Tiếp tục, lồng ghép nội dung tuyên truyền phòng ngừa tội phạm, hành vi vi 

phạm pháp luật thông qua các giờ học chính khóa, hoạt động trải nghiệm, hoạt 

động ngoại khóa, sinh hoạt tập thể của học sinh 

Phòng Giáo 

dục và Đào tạo 
Các tổ chức đoàn 

thể, gia đình học 

sinh 

Tháng 

10/2024 

6 

Tuyên truyền phòng ngừa tội phạm với các nội dung tuyên truyền về giáo dục 

an toàn giao thông, phòng, chông bạo lực học đường, phòng, chông AIDS, ma 

túy, mại dâm và các tệ nạn xã hội khác 

Phòng Giáo 

dục và Đào tạo 
Các tổ chức đoàn 

thể, gia đình học 

sinh 

Tháng 

10/2024 

7 

Tiếp tục tích hợp, lồng ghép nội dung giáo dục phòng ngừa tội phạm và 

phòng, chống vi phạm pháp luật vào chương trình giáo dục phù hợp với từng 

cấp học 

Phòng Giáo 

dục và Đào tạo  
Tháng 

12/2024 

8 
Xây dựng tài liệu tuyên truyền, giáo dục pháp luật, kỹ năng phòng, chống ma 

túy cho học sinh Tiểu học 

Phòng Giáo 

dục và Đào tạo 
 

Tháng 

12/2024 

9 

Tiếp tục, tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề, hoạt động văn nghệ, giao 

lưu; các cuộc thi tìm hiểu dưới dạng bài viết hoặc sân khấu hóa, vẽ tranh, áp 

phích, sáng tác, biểu diễn tiểu phẩm về đề tài về phòng ngừa tội phạm và 

phòng, chống vi phạm pháp luật trong học sinh 

Phòng Giáo 

dục và Đào tạo 
Các tổ chức đoàn 

thể, gia đình học 

sinh 

Tháng 

12/2024 

10 

Tiếp tục xây dựng tin, bài, phóng sự tuyên truyền về các gương người tốt, việc 

tốt, các mô hình, điển hình về công tác phòng ngừa tội phạm và phòng, chống 

vi phạm pháp luật trong học sinh đăng tải trên website, trang thông tin điện tử 

của các trường học, các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội 

Phòng Giáo 

dục và Đào tạo Các tổ chức đoàn 

thể 

Tháng 

12/2024 

11 Tiếp tục tổ chức cho học sinh tham gia sinh hoạt các câu lạc bộ về phòng ngừa Phòng Giáo Các tổ chức đoàn Tháng 



11 

 
tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội, phòng, chống bạo 

lực học đường, giáo dục an toàn giao thông,... của trường học 

dục và Đào tạo thể, gia đình học 

sinh 

12/2024 

12 
Tiếp tục tổ chức tuyên truyền, giáo dục thông qua hoạt động của Công đoàn, 

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đội TNTP Hồ Chí Minh. 

Phòng Giáo 

dục và Đào tạo 
Các tổ chức đoàn 

thể, gia đình học 

sinh 

Tháng 

12/2024 

13 

Tiếp tục, rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định về quản lý học sinh, 

phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội trong 

các trường học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào 

tạo. 

Phòng Giáo 

dục và Đào tạo 
 

Tháng 

12/2024 

14 
Tổ chức kiểm tra, công tác triển khai phòng, chống tội phạm tại một số địa bàn 

trọng điểm 

Phòng Giáo 

dục và Đào tạo 
 

 

Tháng 

10/2024 

15 Xây dựng Kế hoạch phòng, chống tội phạm trong ngành Giáo dục năm 2025 

Phòng Giáo 

dục và Đào tạo 
 Công an huyện, 

Phòng VH-TT, TT 

VH-TT-DL&TT, 

Phòng TC-KH 

Tháng 

12/2024 

IV Năm 2025 

1 
Tổ chức phát động hưởng ứng tháng hành động phòng, chống ma túy năm 

2025 

Phòng Giáo 

dục và Đào tạo 
Các nhà trường 

Tháng 

6/2025 

2 
Tổ chức tập huấn cho đội ngũ giáo viên cốt cán của trường Tiểu học về công 

tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, kỹ năng phòng, chống ma túy 

Phòng Giáo 

dục và Đào tạo 
 Công an huyện, 

các nhà trường 

Tháng 

7/2025 

3 

Tổ chức tổng kết Dự án “Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp 

luật trong học sinh đến năm 2025 định hướng 2030” và phương hướng nhiệm 

vụ giai đoạn 2026-2030 

Phòng Giáo 

dục và Đào tạo 
Các cơ quan, đơn 

vị liên quan 

Tháng 

10/2025 

4 
Quy định công tác phối hợp giữa trường học và gia đình học sinh trong công 

tác quản lý, giáo dục học sinh không phạm tội, vi phạm pháp luật 

Phòng Giáo 

dục và Đào tạo 
Các nhà trường 

Tháng 

12/2025 

5 
Quy định tổ chức các mô hình Câu lạc bộ phòng, chống tội phạm ở các trường 

học 

Phòng Giáo 

dục và Đào tạo 
Công an huyện 

Tháng 

12/2025 

6 

Triển khai cơ sở dữ liệu quản lý thông tin học sinh phục vụ công tác thống kê, 

báo cáo về tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến học sinh, theo hướng 

tích hợp vào cơ sở dữ liệu ngành Giáo dục 

Phòng Giáo 

dục và Đào tạo  

Tháng 

12/2025 

7 

Triển khai kênh thông tin và chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất giữa các trường 

học với cơ quan công an địa phương; giữa trường học với các cơ quan quản lý 

giáo dục các cấp 

Phòng Giáo 

dục và Đào tạo Công an huyện 

Tháng 

12/2025 
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8 

Bổ sung tài liệu, tuyên truyền trên hệ thống thông tin điện tử về các loại hình 

tội phạm mới, tội phạm công nghệ cao để các thành viên trong trường, gia 

đình học sinh khai thác, phòng ngừa 

Phòng Giáo 

dục và Đào tạo  Công an huyện 

Tháng 

12/2025 

9 

Rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định về quản lý học sinh, phòng 

ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội trong các 

trường học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo 

Phòng Giáo 

dục và Đào tạo   

Tháng 

12/2025 

10 Tổ chức tổng kết đánh giá việc triển khai thực hiện Kế hoạch 

Phòng Giáo 

dục và Đào tạo 
 Công an huyện, 

Phòng VH-TT, TT 

VH-TT-DL&TT, 

Phòng TC-KH, 

Huyện Đoàn  

2025 
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