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KÉ HOẠCH
Thực hiện công tác phòng, chống mại dâm năm 2019
Thực hiện kế hoạch số 528/SGDĐT-VP ngày 04/4/2019 của Sở GD&ĐT Bắc
Kạn về việc thực hiện công tác phòng, chống mại dâm năm 2019, Trường THPT
Bộc Bố xây dựng kế hoạch như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo nhà trường, tạo sự chuyển
biên vê nhận thức, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học
sinh trong công tác phòng, chống mại dâm; phòng ngừa và ngăn chặn không đế mại
dâm phát sinh trong tuổi vị thành niên, học sinh, sinh viên, xâm hại tình dục trẻ em.
2. Tăng cưò'ng sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường với chính quyền các cấp
và các co quan chuyên môn trong việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa, đấu
tranh xử lý các vi phạm và giải quyết các vấn đề liên quan.
3. Thực hiện lồng ghép công tác phòng, chống mại dâm với các chương trình,
dự án và chính sách an sinh xã hội; tạo cơ hội tiếp cận với các dịch vụ trợ giúp cho
học sinh nữ, nhằm phòng ngừa các nguy cơ liên quan đến mại dâm.

II. NỘI DUNG
1. Tăng cưòìig tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao
nhận thức về phòng, chống mại dâm
- Tăng cưòng công tác giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, truyền thống
văn hóa cho học sinh; Xây dựng và lồng ghép thực hiện công tác tuyên truyền, giáo
dục giới tính, phòng, chống mại dâm trong chương trình chính khóa và các hoạt
động ngoại khóa cho học sinh.
- Tuyên truyền Pháp luật về phòng, chống mại dâm; Kế hoạch về phòng, chống
mại dâm năm 2019 ban hành kèm theo Quyết định số 430/QĐ-ƯBND ngày 25/3/2019
của UBND tỉnh Bắc Kạn và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác
phòng, chống mại dâm; phòng, chống HIV/A1DS phù hợp tình hình thực tế của nhà
trường.
- Triển khai hoạt động hiệu quả tổ tư vấn tâm lý học sinh, nhằm giúp học sinh
có cơ hội được chia sẻ, tham khảo những vấn đề mình gặp phải trong đời sống, học
tập, các mối quan hệ...kịp thời tháo gỡ tránh những hệ lụy xấu.

2. Đây mạnh thực hiện các hoạt động phòng ngừa mại dâm và phòng
chống các tệ nạn xã hội khác.
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- Ban giám hiệu, BCH Đoàn trường tổ chức lồng ghép công tác tuyên truyền,
phô biến giáo dục pháp luật và nâna cao nhận thức về phòng, chống mại dâm với
các kế hoạch về phòng, chống HIV/AIDS, phòng, chống mua bán người, phòng,
chông ma túy phù hợp vói điều kiện thực tế của đơn vị.
- Phối họp chặt chẽ chính quyền, các tô chức đoàn thể tại địa phương và gia
đình đê quản lý học sinh, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, tạo diều kiện đe
học sinh thường xuyên tham gia các hoạt động văn hóa, thể dục the thao nhằm nâng
cao đời sông tinh thần, tránh xa các tệ nạn xã hội, phòng ngừa và giảm tinh trạng
bạo lực trên cơ sở giới trong phòng chống mại dâm.

III. KINH PHÍ
Trích từ nguồn NSNN được cấp của đơn vị và các các nguồn kinh phí hợp
pháp khác theo quy định của pháp luật.
IV. TỐ CHỨC THỤC HIỆN
1. Ban giám hiệu
- Xây dựng kế hoạch, chỉ đạo triển khai thực hiện;
- Báo cáo kết quả hoạt động về Sở GD&ĐT theo quy định (trước ngày 10/12).
2. BCH Đoàn trường
Xây dựng kế hoạch cụ thể, lựa chọn các hình thức tuyên truyền phù hợp với tình
hình thực tế của đơn vị.
Trên đây là kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống mại dâm năm 2019 của
trường THPT Bộc Bố./.
Nơi nhận:
- Hiệu trưởng (để chỉ đạo);
- BCH Đoàn trường (thực hiện);
- Lưu: VT.
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