ƯBND HUYỆN LỘC NINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG GD&ĐT
Độc lập - Tụ- do - Hạnh phúc
s>ồ:

/PGDĐT

Lộc Ninh, ngày ■sê^thảng 6 nâm 2020

V/v 1'riến Idiai Ihực hiện Tháng
hành dộng phòng, chống ma túy do
'ĩhủ tưó’ng Chính phủ phát động.
Kính gửi: Hiệu trưởng các trường trực thuộc Irong huyện.
Thực hiện Kế hoạch số 79/KH-UBND ngày 16/6/2020 V/ Thirc hiện I hána
hành dộng phòng, chông ma túy do Thủ tưó’n g Chính phủ phát động; Kế hoạch số
80/KII-UBND ngày 16/6/2020 V/v Tricn khai thực hiện Chỉ thị số 36-CT7TW
ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cưò'ng, nâng cao hiệu quả công tác phòng
chông và kiêm soát ma túy Irôn địa bàn huyện Lộc Ninh; (đính kèm)
Phòng GD&ĐT đề nghị Hiệu trưởng các trưòng triển khai Chỉ thị số 36CTAI'W ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị đến cán bộ giáo vien, học sinh trong nhà
Irưò-ng. Lông ghép các nội dung vê phòng, chống dịch bệnh và ma túy tạo SỊI’ lan
tỏa vồ công tác tuyên Iriiyền phòng, chống đưọ'c hiệu quả.
l ’ích cực phát huy hệ thống đoàn ihể, lổ khối chuyên môn thuộc don Y ị để
triển khai các nội duno về phòng chốníì tác hại việc hút thuốc lá, ma tủy, dịch
bệnh,... qua các buổi (tiết) sinh hoạt liên quan. Treo băng rôn, khẩu hiệu các nội
dung về phòng, chống ma túy. Triển kliai Ke hoạch thự'c hiện Tháim hành dộno
phòng chong ma túy (tháng 6) do Thủ tưó’ng phát động vó'i chủ đề “Pliál liuv linh
thần chống dịch Covid-19, hãy hành động vì cộng đồng không ma túy”. ĐÒim llìòi
báo cáo tình hình tố chức thực hiện của đon vị về Phòns GD&ĐT khi cỏ yêu cầu.
Đê nghị Miệu trưởng các trường nghiên cứu và tô chức thực liiện iheo các
nội dung yêu câu trên./.
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Nưi nhận:
-N h ư kính gửi,
-L.ưu VT.
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