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ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Hòa Bình, ngày 30 tháng 7 năm 2019

KẾT LUẬN
CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY
về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TU, ngày 26/5/2014
của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo đối với việc
nhân rộng mô hình Nhà trường an toàn không có ma túy
trên địa bàn tỉnh Hòa Bình trong các năm tiếp theo
----Sau 05 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TU, ngày 26/5/2014
của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo đối với việc nhân
rộng mô hình Nhà trường an toàn không có ma túy trên địa bàn tỉnh, giai
đoạn 2014 - 2019 (Sau đây viết tắt là Chỉ thị số 30-CT/TU). Dưới sự lãnh
đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cấp ủy, chính quyền các cấp, các
cơ quan đơn vị đã khắc phục khó khăn, nỗ lực cố gắng hoàn thành cơ bản các
mục tiêu, yêu cầu đề ra. Công tác tổ chức quán triệt triển khai Chỉ thị số 30CT/TU được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả; nhận thức và trách nhiệm của
cấp ủy đảng, chính quyền các cấp được nâng cao. Đã huy động và phát huy
sức mạnh của cả hệ thống chính trị, xã hội và đông đảo đội ngũ cán bộ, giáo
viên, học sinh tham gia giữ gìn an ninh, trật tự, phòng chống ma túy trong
nhà trường. Công tác tuyền truyền phòng, chống ma túy được chú trọng quan
tâm, nội dung, hình thức tuyên truyền tiếp tục được đa dạng, phong phú, phù
hợp với đặc điểm, tình hình các nhà trường, cấp học. Số lượng đơn vị mô
hình Nhà trường an toàn không có ma túy tiếp tục được tăng lên, chất lượng,
hiệu quả hoạt động các mô hình có nhiều chuyển biến tích cực; lực lượng
nòng cốt, nhất là lực lượng Công an, người đứng đầu các cấp ủy đảng, chính
quyền và đảng viên trong các cơ quan, trường học đã phát huy tốt vai trò
gương mẫu, đi đầu trong thực hiện chức năng tham mưu, tổ chức, kiểm tra,
giám sát, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TU. Những kết quả đó đã
khẳng định chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy là hoàn toàn đúng đắn,
phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương.
Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả, phát triển mô hình Nhà
trường an toàn không có ma túy, góp phần thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 30CT/TU. Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan, đơn vị, trường học tập
trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm
sau:
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1- Tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả
Chỉ thị số 30-CT/TU gắn với thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật
của Nhà nước về công tác đảm bảo an ninh, trật tự và phong trào toàn dân
bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tỉnh hình mới, nhất là: Chỉ thị số 21-CT/TW,
ngày 26/3/2008 của Bộ Chính trị khóa X về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ
đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới; Nghị
định số 06/2014/NĐ-CP, ngày 21/01/2014 của Chính phủ về biện pháp vận
động quần chúng bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; Chỉ
thị số 09-CT/TW, ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa
XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng phong trào
toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới; Đề án của Ban Chỉ đạo
phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy của tỉnh về xây dựng xã, phường
không có tệ nạn ma túy; Thông tư liên tịch số 06/2016/TTLT/BCABGD&ĐT, ngày 28/8/2015 của Bộ Công an - Bộ Giáo dục và Đào tạo về
phối hợp 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 luật khác trong ngành
giáo dục; Chỉ thị số 22-CT/TU, ngày 01/11/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc xây dựng và nhân rộng các
mô hình tự quản trong cộng đồng dân cư,…
2. Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo Ủy ban nhân dân
tỉnh:
- Nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm của cấp ủy,
người đứng đầu các cơ quan, trường học đối với tình hình, công tác đảm bảo
an ninh, trật tự nói chung và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TU nói riêng.
Phát động sâu rộng phong trào thi đua bảo vệ an ninh Tổ quốc, tiếp tục tổ
chức cho các cơ quan, trường học cam kết thi đua thực hiện xây dựng mô
hình “Nhà trường an toàn không có ma túy”, thực hiện tiêu chuẩn “Nhà
trường an toàn về an ninh, trật tự”.
- Lãnh đạo xây dựng, biên tập, đăng tải các tin, bài, phóng sự tuyên
truyền phổ biến giáo dục pháp luật, các trang tin về hiệu quả hoạt động của
mô hình Nhà trường an toàn không có ma túy, những cách làm hay, hiệu quả
để nhân rộng trên toàn tỉnh.
- Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nâng cao nhận
thức cho cán bộ giáo viên, học sinh, sinh viên về nội dung các quy định của
pháp luật về phòng, chống ma túy để cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên
chấp hành và tham gia tích cực vào công tác đấu tranh phòng, chống tội
phạm, tệ nạn ma túy. Nghiên cứu, rà soát, đề xuất, kiến nghị với cơ quan có
thẩm quyền để sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật cho phù hợp với
thực tiễn và yêu cầu công tác phòng chống ma túy trong học đường.
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- Bố trí kinh phí thực hiện có hiệu quả Đề án về nâng cao chất lượng,
hiệu quả phong trào bảo vệ An ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2012
- 2020. Tập trung các nguồn lực kinh phí để đáp ứng yêu cầu công tác tuyên
truyền, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, công tác xây
dựng, duy trì và nhân rộng các mô hình tự quản về an ninh, trật tự trên địa
bàn tỉnh trong đó có mô hình Nhà trường an toàn không ma túy.
3- Đảng ủy Công an tỉnh
- Tiếp tục tham mưu, phát động, thực hiện tốt phong trào bảo vệ an
ninh Tổ quốc gắn với các phong trào thi đua của ngành giáo dục, Ngày hội
toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc hằng năm. Tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng
nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ bảo vệ các trường học. Phối hợp tăng
cường các hoạt động trao đổi phổ biến kinh nghiệm của các tổ chức đoàn, hội
trong các nhà trường về việc phát huy vai trò xung kích tham gia đảm bảo an
ninh, trật tự và mô hình Nhà trường an toàn không có ma túy trong các
trường học trên địa bàn.
- Phối hợp ngành giáo dục nghiên cứu, đổi mới phát triển mô hình
Nhà trường an toàn không có ma túy, đề cao việc nêu gương và phát huy vai
trò, trách nhiệm của đảng viên, cán bộ nhất là người đứng đầu các cấp ủy
đảng, cơ quan, nhà trường trong việc lãnh đạo, chỉ đạo nhân rộng mô hình
Nhà trường an toàn không có ma túy. Nâng cao vai trò của các tổ chức đoàn
thể ngành giáo dục trong việc tổ chức thực hiện mô hình.
- Phối hợp triển khai các hình thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục
pháp luật, giáo dục phòng, chống ma túy phù hợp nhằm nâng cao nhận thức,
ý thức cảnh giác của cán bộ, đảng viên, giảng viên, giáo viên, học sinh, sinh
viên về tội phạm nói chung và tội phạm, tệ nạn ma túy nói riêng. Tập trung
hướng dẫn nhân rộng mô hình trong các trường phổ thông trung học, hướng
nghiệp, dạy nghề có đông học sinh, sinh viên, trường học tại các địa bàn có
tình hình an ninh, trật tự và tội phạm ma túy diễn biến phức tạp,…
- Triển khai thực hiện các phương án, kế hoạch đấu tranh với tội phạm
về ma túy trên địa bàn tỉnh. Triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển ma
túy trên tuyến, các điểm, tụ điểm mua bán, tổ chức sử dụng trái phép các chất
ma túy tại khu dân cư, nhất là khu vực có các trường học.
4- Đảng ủy Sở Giáo dục và đào tạo
- Tăng cường công tác lãnh đạo các nhà trường xây dựng, nhân rộng
và duy trì hoạt động có hiệu quả mô hình “Nhà trường an toàn không có ma
tuý”, huy động sức mạnh tổng hợp của cấp ủy, lãnh đạo các tổ chức đoàn thể
trong nhà trường triển khai các nội dung, biện pháp, tiêu chí cơ bản của mô
hình. Phấn đấu đến năm 2025 có 100% số trường phổ thông trung học, phổ
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thông Dân tộc nội trú, trường và trung tâm giáo dục hướng nghiệp, dạy nghề
trên địa bàn tỉnh xây dựng mô hình Nhà trường an toàn không có ma túy.
- Thường xuyên phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy
mạnh công tác trao đổi thông tin, quản lý, giải quyết các trường hợp học sinh,
sinh viên vi phạm pháp luật. Đẩy mạnh công tác phối hợp với Công an tỉnh
trong việc thực hiện Quy chế số 539/QCPH-SGD&ĐT-CAT, ngày 31/3/2016
về phối hợp 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 luật khác trong
ngành giáo dục.
- Chỉ đạo tăng cương các hoạt động giao lưu tuyên truyền phòng
chống tội phạm và tệ nạn xã hội, tạo sân chơi lành mạnh thu hút đoàn viên,
thanh niên, học sinh, sinh viên tham gia. Xây dựng, củng cố các tổ chức đoàn
thể, lực lượng bảo vệ cơ quan, trường học đáp ứng yêu cầu công tác đảm bảo
an ninh trật tự và tổ chức phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong
nhà trường.
5- Cấp ủy, chính quyền các cấp căn cứ chức năng, nhiệm vụ tham gia
phối hợp tổ chức thực hiện hiệu quả nội dung Kết luận này và Chỉ thị số 30CT/TU. Thực hiện hiệu quả các biện pháp, giải pháp, huy động sức mạnh
tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong phòng, chống ma túy,
tạo môi trường lành mạnh trong nhà trường, phục vụ phát triển kinh tế - xã
hội của địa phương.
6- Giao Đảng ủy Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Đảng ủy Sở Giáo
dục và Đào tạo, các cơ quan có liên quan hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc việc
triển khai thực hiện Kết luận này và Chỉ thị số 30-CT/TU. Định kỳ hằng năm
báo cáo kết quả thực hiện về Ban Thường vụ Tỉnh ủy và tham mưu tổ chức
sơ kết, tổng kết theo quy định.

Nơi nhận:
- Văn phòng Trung ương Đảng,
- Bộ Công an,
- Bộ Giáo dục và Đào tạo,
- Các đ/c Ủy viên BTV Tỉnh ủy,
- Các cơ quan tỉnh,
- Huyện ủy, UBND huyện Mai Châu,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy (VQH).
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