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KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm  

trong ngành Giáo dục tỉnh Khánh Hòa đến năm 2025 
 
 

 Căn cứ Quyết định số 768/QĐ-BGDĐT ngày 21/3/2022 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phòng, 

chống mại dâm trong ngành Giáo dục đến năm 2025; 

 Thực hiện Kế hoạch số 1759/KH-UBND ngày 01/3/2022 của UBND tỉnh 

về việc triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm trên 

địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021 - 2025, Sở Giáo dục và Đào tạo triển 

khai Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm trong ngành Giáo 

dục tỉnh Khánh Hòa đến năm 2025, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Quyết định 1629/QĐ-TTg ngày 

28/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phòng, chống mại 

dâm (PCMD) giai đoạn 2021-2025; nâng cao hiệu lực quản lý của Nhà nước; 

phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa ngành Giáo dục các cấp với các ngành và các 

tổ chức chính trị - xã hội; phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị 

trong công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật, cung cấp thông tin, 

kiến thức về PCMD cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh. 

2. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác PCMD trong ngành Giáo dục, 

góp phần giữ vững kỷ cương pháp luật, bảo đảm an ninh, trật tự, tạo môi trường 

ổn định, an toàn để xây dựng và phát triển đất nước. 

3. Tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp 

đề ra, nhằm nâng cao hiệu quả công tác PCMD trong ngành Giáo dục. 

II. CHỈ TIÊU 

1. Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về phòng, 

chống mại dâm. 

- 100 % các trường trung học phổ thông tổ chức được ít nhất một hình 

thức tuyên truyền về phòng ngừa mại dâm và được duy trì thường xuyên; 

- Thông tin về phòng, chống mại dâm được đăng tải trên trang thông tin và 

hình thức phù hợp khác của nhà trường ít nhất một tháng một lần; 
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- Phấn đấu đến hết năm 2024, 100% học sinh trung học phổ thông được 

tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật, cung cấp thông tin, kiến thức về 

PCMD và được duy trì thường xuyên. 

2. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các hoạt động phòng ngừa mại dâm thông 

qua lồng ghép với nhiệm vụ năm học và hoạt động của nhà trường. 

- 100% các trường trung học phổ thông xây dựng kế hoạch và tổ chức thực 

hiện các hoạt động phòng, chống tệ nạn mại dâm; 

- Phấn đấu đến năm 2025, 100% các cơ sở giáo dục phổ thông thực hiện 

lồng ghép nhiệm vụ phòng chống tệ nạn mại dâm với nhiệm vụ năm học và các 

hoạt động của nhà trường. 

3. Phấn đấu đến hết năm 2024, 100% cán bộ, giáo viên cốt cán của các 

trường trung học phổ thông được tập huấn nâng cao chuyên môn nghiệp vụ về 

PCMD; 

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP 

1. Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về 

phòng, chống mại dâm. 

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch tuyên truyền về chủ trương, chính 

sách của Đảng, Nhà nước đối với công tác phòng, chống mại dâm; 

- Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, bài viết và tăng thời lượng 

tuyên truyền về tình hình tệ nạn mại dâm, công tác phòng, chống mại dâm 

trên các trang thông tin và các hình thức khác phù hợp của nhà trường. 

- Đổi mới cách thức, nội dung công tác tuyên truyền theo hướng sinh 

động để thu hút học sinh, thông qua ứng dụng công nghệ thông tin và truyền 

thông, qua mạng Internet và mạng xã hội; tăng cường tổ chức các hoạt động 

tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ 

năng sống đối với học sinh về PCMD; xây dựng chương trình tuyên truyền 

chuyên biệt cho các nhóm đối tượng có nguy cơ cao. 

- Lồng ghép, xây dựng tài liệu, công cụ tuyên truyền về phòng, chống 

mại dâm phù hợp với đối tượng thanh thiếu niên, học sinh trong các nhà 

trường. 

2. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các hoạt động phòng ngừa mại dâm 

thông qua lồng ghép với nhiệm vụ năm học và hoạt động của nhà trường. 

- Xây dựng kế hoạch cụ thể tổ chức phổ biến, tuyên truyền, giáo dục 

triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trong Chương trình phòng, chống 

mại dâm giai đoạn 2021-2025 ban hành kèm theo Quyết định1629/QĐ-TTg 

của Thủ tướng Chính phủ ngày 28/9/2021 và các nhiệm vụ của Kế hoạch này. 
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- Rà soát, xây dựng tài liệu bổ sung, tích hợp vào các môn học nội dung 

tuyên truyền, giáo dục pháp luật về PCMD vào chương trình giảng dạy chính 

khóa, hoạt động trải nghiệm của các trường trung học phổ thông. 

3. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực, chuyên môn, nghiệp 

vụ cho đội ngũ giáo viên cốt cán của các trường trung học phổ thông trong 

thực hiện nhiệm vụ phòng, chống mại dâm. 

4. Quan tâm, ưu tiên bố trí nguồn lực triển khai công tác PCMD theo khả 

năng, điều kiện của Ngành, địa phương, cơ sở giáo dục trong từng năm đến 

năm 2025. 

5. Phối hợp chặt chẽ, hiệu quả vai trò nòng cốt của các cơ quan chuyên 

trách, nhất là lực lượng Công an nhân dân để hỗ trợ cơ sở giáo dục trong công 

tác PCMD. 

6. Tổ chức sơ kết công tác PCMD theo từng năm trong giai đoạn 2021-

2025 và tổng kết năm 2025; rút kinh nghiệm, đề ra các giải pháp nâng cao 

chất lượng, hiệu quả công tác PCMD trong tình hình mới. 

7. Phối hợp với các cơ quan liên quan của địa phương xây dựng, tổ chức 

thực hiện công tác bảo đảm an ninh, trật tự khu vực trường học, xây dựng môi 

trường giáo dục an toàn, lành mạnh; kịp thời nắm bắt thông tin, phát hiện sớm 

để có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn các vi phạm pháp luật, tội phạm trong 

học sinh liên quan đến tệ nạn mại dâm. 

8. Tăng cường sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong 

công tác quản lý học sinh, không để học sinh tham gia tệ nạn mại dâm và các 

vi phạm pháp luật; thiết lập các kênh tố giác qua môi trường mạng, mạng xã 

hội. 

9. Phát huy vai trò của các tổ chức Đoàn, Hội trong nhà trường về tổ 

chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật PCMD cho học sinh. 

10. Đẩy mạnh công tác khen thưởng đối với các cá nhân, đơn vị triển 

khai tốt công tác PCMD trong các cơ sở giáo dục. 

VI. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

1. Nguồn chi thường xuyên sự nghiệp giáo dục, đào tạo hằng năm theo 

phân cấp ngân sách nhà nước. 

2. Nguồn kinh phí lồng ghép trong các chương trình, đề án có liên quan 

đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

3. Nguồn thu chi thường xuyên của các cơ sở giáo dục. 

4. Nguồn huy động từ xã hội hóa và các nguồn kinh phí hợp pháp khác. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các phòng thuộc cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo 
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a) Phòng Tổ chức cán bộ 

- Chủ trì xây dựng kế hoạch triển khai Chương trình phòng, chống mại 

dâm trong ngành Giáo dục đến năm 2025; làm đầu mối phối hợp với các 

phòng chức năng của Sở tham mưu chỉ đạo thực hiện Kế hoạch. 

- Phối hợp với các tổ chức, đơn vị liên quan thực hiện nhiệm vụ tập huấn, 

tuyên truyền, giáo dục pháp luật về PCMD trong trường học đến năm 2025. 

- Tổ chức kiểm tra đôn đốc triển khai thực hiện tại các cơ sở giáo dục 

đóng trên địa bàn phức tạp về PCMD. 

b) Phòng Giáo dục Trung học - Giáo dục Thường xuyên: phối hợp chỉ 

đạo thực hiện Kế hoạch trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao, trong 

Phụ lục (kèm theo Kế hoạch này). 

c) Phòng Kế hoạch - Tài chính: hướng dẫn các đơn vị, trường học thực 

hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch từ nguồn ngân sách Nhà nước theo quy định.  

2. Các phòng giáo dục và đào tạo, các đơn vị trực thuộc Sở 

a) Xây dựng kế hoạch chi tiết của đơn vị để thực hiện công tác PCMD 

đến năm 2025. 

b) Đưa nội dung tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng, chống mại 

dâm lồng ghép trong các hoạt động trải nghiệm cho học sinh phổ thông theo 

chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

c) Chủ động tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này và báo cáo về Sở 

Giáo dục và Đào tạo (qua Phòng Tổ chức cán bộ) trước ngày 30/06 và 15/11 

hằng năm và báo cáo các vụ việc đột xuất xảy ra. 

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống 

mại dâm trong ngành Giáo dục tỉnh Khánh Hòa đến năm 2025, Sở Giáo dục và 

Đào tạo yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị, trường học nghiêm túc tổ chức thực 

hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các đơn vị phản ánh về Sở 

Giáo dục và Đào tạo (qua Phòng Tổ chức cán bộ, số điện thoại: 02583.822837) 

để trao đổi, thống nhất./. 

Nơi nhận: 

- Bộ GDĐT (VBĐT- để b/cáo); 

- UBND tỉnh (VBĐT- để b/cáo); 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (để b/cáo); 

- Lãnh đạo Sở (VBĐT); 

- Các phòng GDĐT (VBĐT); 

- Các đơn vị trực thuộc Sở (VBĐT); 

- Các phòng thuộc Sở (VBĐT); 

- Website Sở; 

- Lưu: VT, TCCB. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nguyễn Đức Sơn 

 



 

PHỤ LỤC 
 

Triển khai thực hiện Chương trình Phòng, chống mại dâm 

 trong ngành Giáo dục tỉnh Khánh Hòa đến năm 2025 
 

(Kèm theo Kế hoạch số       /KH-SGDĐT ngày      tháng 4 năm 2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo) 
 
 

TT Nội dung Chủ trì Phối hợp 
Thời gian 

hoàn thành 

I Năm 2022 

1 
Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống mại 

dâm trong ngành Giáo dục năm 2022. 
Phòng TCCB 

Các phòng cơ quan Sở và các 

cơ quan, đơn vị liên quan 

Tháng 

6/2022 

2 
Triển khai tài liệu tuyên truyền, giáo dục pháp luật, kỹ năng PCMD cho học 

sinh THPT theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo 
Phòng TCCB 

Các phòng cơ quan Sở và các 

cơ quan, đơn vị liên quan 

Từ tháng 

7-12/2022 

II Năm 2023 

TT Nội dung Chủ trì Phối hợp 
Thời gian 

hoàn thành 

 

1 
Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống mại 

dâm trong ngành Giáo dục năm 2023 
Phòng TCCB 

Các phòng cơ quan Sở và các 

cơ quan, đơn vị liên quan 

Tháng 

02/2023 

 

2 Tổ chức tập huấn cho đội ngũ giáo viên cốt cán của trường THPT về công tác 

tuyên truyền, giáo dục pháp luật, kỹ năng PCMD 

 

Phòng TCCB 

Các phòng cơ quan Sở và các 

cơ quan, đơn vị liên quan 

Tháng 

6,7/2023 



 

III Năm 2024 

1 
Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm 

trong ngành Giáo dục năm 2024 
Phòng TCCB 

Các phòng cơ quan Sở và các 

cơ quan, đơn vị liên quan 

Tháng 

02/2024 

2 
Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật về PCMD cho học 

sinh 
Phòng TCCB 

Các phòng cơ quan Sở và các 

cơ quan, đơn vị liên quan 
Tháng 

12/2024 

IV Năm 2025 

1 
Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống mại 

dâm trong ngành Giáo dục năm 2025 
Phòng TCCB 

Các phòng cơ quan Sở và các 

cơ quan, đơn vị liên quan 

Tháng 

02/2025 

2 
Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật về PCMD cho học 

sinh 
Phòng TCCB 

Các phòng cơ quan Sở và các 

cơ quan, đơn vị liên quan 

Tháng  

6-12/2025 

3 
Tổ chức tổng kết Chương trình phòng, chống mại dâm trong ngành Giáo dục 

giai đoạn 2021-2025. 
Phòng TCCB 

Các phòng cơ quan Sở và các 

cơ quan, đơn vị liên quan 

Tháng  

8-12/2025 
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