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Số:           /BGDĐT-GDCTHSSV 

V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng 

Tháng hành động phòng, chống ma tuý 

năm 2022 

Hà Nội, ngày       tháng 5 năm 2022 

Kính gửi:  

- Các Sở Giáo dục và Đào tạo1; 

- Các Đại học, Học viện, Trường Đại học, Cao đẳng 

sư phạm. 
 

Thực hiện Công văn số 3042/VPCP-KGVX ngày 17/5/2022 của Văn 

phòng Chính phủ về việc triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy 

(PCMT) năm 2022, với mục đích tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo 

nên một chiến dịch truyền thông trên phạm vi toàn quốc, tạo chuyển biến mạnh 

mẽ về ý thức trách nhiệm, hành động của toàn ngành Giáo dục trong công tác 

PCMT. Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các Sở Giáo dục và Đào tạo; các Đại 

học, Học viện, Trường Đại học, Cao đẳng sư phạm triển khai Tháng hành động 

phòng, chống ma túy năm 2022 từ ngày 01/6 đến ngày 30/6 với nội dung như 

sau: 

1. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền phòng, chống ma túy cho học sinh, 

sinh viên trong nhà trường với các nội dung trọng tâm về hậu quả, tác hại của 

ma túy, đặc biệt là ma túy tổng hợp và các chất gây nghiện, chất hướng thần núp 

bóng các vỏ bọc, hình thức như: tem giấy, bùa lưỡi, cỏ Mỹ, bóng cười… cho 

học sinh, sinh viên và các bậc phụ huynh. 

2. Các Sở Giáo dục và Đào tạo; các Đại học, Học viện, Trường Đại học, 

Cao đẳng sư phạm căn cứ tình hình thực tế triển khai kế hoạch năm học 2021-

2022, chủ động, sáng tạo, lựa chọn các hình thức tổ chức tuyên truyền, giáo dục 

hiệu quả, thiết thực cho học sinh, sinh viên phù hợp với từng cấp học để hưởng 

ứng Tháng hành động phòng, chống ma tuý năm 2022.  

Các Sở Giáo dục và Đào tạo; các Đại học, Học viện, Trường Đại học, Cao 

đẳng sư phạm nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ nêu trên và báo cáo kết quả 

thực hiện về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác 

học sinh, sinh viên, 35 Đại Cồ Việt, Hà Nội, liên hệ đồng chí Nguyễn Việt Hà, 

điện thoại 0912.446.933, Email: hanv@moet.gov.vn) trước ngày 5/7/2022./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- BCĐ 138 (để b/c); 

- Văn phòng Chính phủ (Vụ KGVX) (để b/c); 

- Bộ Công an (để b/c); 

- Các Thứ trưởng (để biết); 

- Lưu: VT, Vụ GDCTHSSV. 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Ngô Thị Minh 

                                           
1 Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ tỉnh Bạc Liêu. 
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