UBND HUYỆN VĂN CHẤN
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 37 /PGDĐT-KHTH

Văn Chấn, ngày 06tháng 4 năm 2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
Thực hiện công tác phòng, chống mua bán người trong trường học năm 2022
Căn cứ Kế hoạch số 13/KH-BCĐ ngày 22/3/2022 của Ban chỉ đạo 138
UBND huyện Văn Chấn về việc Thực hiện công tác phòng, chống mua bán người
năm 2022.
Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Văn Chấn xây dựng kế hoạch
phòng, chống mua bán người trong trường học năm 2022 gồm các nội dung cụ
thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp quản lý giáo dục đối với
nhiệm vụ phòng, chống tội phạm và mua bán người tại cơ quan, đơn vị.
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức,
trách nhiệm của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, cha mẹ học sinh và học sinh
về công tác phòng, chống tội phạm, mại dâm và mua bán người, thực hiện tốt
phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
- Trang bị cho đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo và học sinh những kiến thức,
kỹ năng để chủ động phòng, chống tội phạm, mại dâm và mua bán người xảy ra
trong trường học và ngoài xã hội.
2. Yêu cầu
- Xác định cụ thể trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, trường học liên
quan trong công tác phòng, chống tội phạm và mua bán người.
- Xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên, các đơn vị chủ động, tích cực triển
khai kế hoạch cụ thể, bảo đảm hiệu quả và phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế
và bảo đảm an toàn phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
II. CHỈ TIÊU CỤ THỂ
1. 100% cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh ký cam kết không vi
phạm pháp luật gắn với xây dựng trường học văn hóa; không tiếp tay cho mua bán
người.
2. Nhà trường đạt tiêu chí “An toàn về an ninh trật tự” theo công văn
282/CAH-DD2 ngày 23/3/2022 của Công an huyện Văn Chấn, có quy chế phối
hợp với các cơ quan có chức năng (Công an xã/thị trấn) giải quyết tốt tình hình
phức tạp về an ninh trật tự trên địa bàn.
3. Đảm bảo nhà trường có hòm thư tố giác, có số điện thoại, địa chỉ tiếp nhận
tin báo, tố giác tội phạm; có tài liệu tuyên truyền về phòng chống tội phạm, phòng,
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chống mua bán người.
4. Nhà trường thành lập mô hình “tự quản về phòng chống tội phạm, vi phạm
pháp luật” hoạt động có hiệu quả.
5. Tiếp tục đăng kí và duy trì mô hình “Trường học an toàn về an ninh trật tự”
trên địa bàn.
III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM
1. Nhiệm vụ
- Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Quyết định số 1944/QĐ-TTg ngày
18/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với
công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới. Nâng cao hiệu quả lãnh đạo,
chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống tội phạm và mua bán người.
- Thực hiện công tác phòng ngừa các loại tội phạm; đổi mới, sáng tạo, nâng
cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại cơ sở,
nhất là trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp.
- Tiếp tục triển khai có hiệu quả các quy chế, chương trình phối hợp về
phòng, chống tội phạm và mua bán người. Bảo đảm an ninh trật tự như đã ký kết
với các đơn vị chức năng. Phối hợp tổ chức các lớp tập huấn, tuyên truyền phòng
ngừa tội phạm cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh.
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống mua bán người. Chủ
động có kế hoạch đảm bảo an ninh học đường một cách tuyệt đối và vững chắc,
tạo điều kiện thuận lợi cho "Dạy tốt - Học tốt" trong nhà trường.
- Triển khai các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán
người” và “Ngày thế giới phòng, chống mua bán người 30/7”.
2. Giải pháp trọng tâm
a) Thực hiện có hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong Kế
hoạch số 29/KH-BCĐ ngày 25/5/2021 của Ban chỉ đạo 138 huyện Văn Chấn về
việc triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn
2021 - 2025, định hướng đên năm 2030 gắn với việc triển khai Kết luận thực hiện
Chỉ thi 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 và triển khai
thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về công tác phòng, chống tội phạm.
b) Tập huấn hàng năm cho cán bộ quản lý, giáo viên về giáo dục phòng,
chống vi phạm pháp luật; 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 nhân viên làm công tác bảo vệ, thanh thiếu niên xung kích.
c) Tổ chức biên tập, đăng các tin bài tuyên truyền về kết quả đấu tranh,
phòng, chống mua bán người trên hệ thống thông tin của đơn vị; tình hình và các
phương thức hoạt động của tội phạm; cách thức phòng ngừa, phát hiện cung cấp
thông tin, tố giác tội phạm, vi phạm pháp luật.
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Tổ chức lồng ghép, gắn kết nội dung tuyên truyền phòng, chống mua bán
người với các nội dung tuyên truyền về giáo dục an toàn giao thông; phòng, chống
bạo lực học đường; phòng, chống AIDS, 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 chống tội phạm và mua bán người.
Tổ chức tuyên truyền đảm bảo linh hoạt, hiệu quả, phù hợp với diễn biến tình
hình dịch bệnh Covid-19 trong hoạt động hưởng ứng Ngày toàn dân phòng, chống
mua bán người (30/7) theo Quyết định số 793/QĐ-TTg ngày 10/5/2016 của Thủ
tướng Chính phủ và Thế giới phòng, chống mua bán người phù hợp với thông điệp
quốc tế về phòng, chống mua bán người năm 2022; tích hợp lồng ghép, truyền tải
các thông điệp về phòng, chống mua bán người vào chương trình giáo dục công
dân, các hoạt động ngoại khóa.
d) Nâng cao chất lượng hoạt động các mô hình phòng, chống tội phạm mua
bán người tại các trường học như: mô hình trường – xã/thị trấn, nhà trường – gia
đình và xã hội. Thiết lập kênh thông tin với cơ quan chức năng để ngăn chặn, giải
quyết tội phạm mua bán người.
e) Tích hợp, lồng ghép nội dung giáo dục phòng ngừa tội phạm và mua bán
người; phòng, chống vi phạm pháp luật vào chương trình giáo dục các môn học
phù hợp với từng cấp học. Triển khai thực hiện chương trình, tài liệu giáo dục
phòng ngừa tội phạm và phòng, chống mua bán người thông qua các hoạt động trải
nghiệm, hoạt động ngoại khóa.
f) Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện các quy định về phòng chống
tội phạm mua bán người đối với các thành viên trong nhà trường.
IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN
Các trường mầm non, phổ thông chủ động bố trí ngân sách được cấp hàng
năm và các nguồn kinh phí xã hội hóa để tổ chức triển khai.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Giáo dục và Đào tạo
- Xây dựng Kế hoạch triển khai trong ngành Giáo dục và Đào tạo huyện. Tổ
chức kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện tại các trường mầm non, phổ
thông trong huyện.
- Chủ động phối hợp với Công an huyện tổ chức các buổi tuyên truyền cho
cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh nâng cao nhận thức, kỹ năng
phòng, chống các loại tội phạm.
- Định kỳ tổ chức các buổi hội thảo, hội thi, diễn đàn về công tác tuyên truyền
phòng, chống mua bán người trong ngành Giáo dục và Đào tạo huyện.
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2. Các trường mầm non, phổ thông
- Bám sát các nội dung Kế hoạch này để xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện
có hiệu quả, phù hợp với điều kiện tình hình thực tế của nhà trường. Đồng thời
tăng cường kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả triển khai công tác phòng, chống
tội phạm tại đơn vị mình quản lý.
- Báo cáo định kỳ kết quả triển khai về Phòng (qua bộ phận KHTH) đồng thời
gửi bản mềm qua email: khth@vanchan.edu.vn khi có yêu cầu của các cấp.
Trên đây là Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống mua bán người trong
trường học năm 2022 của phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Văn Chấn./.
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- Các tổ công tác Phòng;
- Trang TTĐT Phòng;
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