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T nn hçc duing là mt vn dn gay nhi'rc nhi trong nhà truô'ng, gia dInh, hçc 
sinh và toãn xA hi, gay anh huâng nghiêm tr9ng tOi sirc khôe, tinh thin cUa hçc sinh, 
phi huynh co lien quan va si,r phat trien chung cua xa h9l. Nham tuyen lruyen, nang 
cao nhn thirc cho can bô, giáo vién, cha mc hçc sinh và hçc sinh thãnhph Yen Bái 
ye phông, chong t nn trong hQc dung. Ban Tuyên giáo Thãnh üy phôi hçip vói 
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Phong Giao diic va Dao tao  thanh pho bien tap tai liçu tuyen truyen Cong tac 

phông, chông ma tñy; phông, chông tác hi cüa thuôc lá và phông, chông b3o 

lirc trong nhà trtr&ng". 

(Gzi kern tài lieu tuyên truyn) 
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De nghj cac clii, dang bç trrc thuçc, ca quan, don vl,  cac tnrclng hçc trçrc thuçc 

Dãng b) thãnh pht frin khai tuyên truyn sau rng b.ng hunh thiirc phU hap tOi can 
bQ, giao vien, cha mc h9c sinh, hçc srnh va cac tang iap Nhan dan thanh pho./. 

Noi nhân: 
-NhtrkInhgCri, 
- Ban Tuyên giáo Tinh üy, 
- Thumg tr%rc Thành üy, 
- Tnmg tam Chinh tn. TP, 
- Báo cáo viên Thànhüy, 
-LuuBTGTU. 



oE CUONG T RUYEN 
"Cong tác phông, chng ma tüy; pong, hông tác hi cüa thuc lá 

và phông, chngbo lirg1 ii nhà trtrông" 
(Kern theo Cong van sO' 228 - cua Ban Tuyên giao Than/i uy) 

p £ 

I. CONG TAC PHONG, CHONG MA TUY TRONG TRUONG HQC 
1. Ma tñy là gI: Ma tu là chat hoá hçc có ngun ge tr nhiên hoc nhãn t.o, khi 

xãm nhp vào cci the eon nguôi së eó tác diing lam thay dôi tam trtng, thirc trI tu 
cüa con ngu?ii, lam cho ngutM bj 1 thuc vào các chat do, ây nén nhüng ton thi.rorng 
cho trng cá than va cong dông. Ma tu bao gôrnthirathuôc phin, nhra can sa, cao 
coca, la hoa-qua cay can sa, la co ca, qua thuoc phicn kho, qua thuoc phicn ttrcn, herom, 
côcain, các chat ma tu khác a th lOng, các chat ma tu khác a th ran. Nghin ma tiuiy 
là trang  thai ng dOe  kinh niên hay tirng thi k' do sir dvng 1p di  l.p lai mOt chat tir 
nhiên hay tong hgp khiên ngu&i nghin ham muon, không tçr kiêm ché di.rçrc, bang mi 
giá phâi tiêp tiie str ding. 

A A A •A A 2. Nguyen nhan dan den nghien cac chat ma tuy 
- Nguyen nhãn khách qua1 Do ãnh hr&ng cüamt trái co ch thj tnrang; sir tac 

dçng cua loi song thrc ding, van hoa pham d9c hai;  sr phoi hcip gn.ra gia drnh, nha 
thiOng, xa hOi trong quãn l h9c sinh âmOt so dja phi.rong chua thirc sr eó hiu qua; 
cong the quàn l dja bàn dan cu mOt so dja phucmg chua tot; do mOt bO phn eac b.c 
cha mc thiu quan tam dn vic hçc tip, sinh hot cüa con, em hoc do nuông chiu 
con cái qua mrc... 

- Nguyen nhan chü quan: Do thMu hiu bi& v the hai  eüa ma tug, nên nhiu em 
hçe sinh bj nhung dôi ttxçmg xâu kIch dng, lôi kéo sü dçing ma tug, tham gia vn 
chuyên, rnua bàn ma tug; do muon thoà man tInh tO mô cüa tuôi tré, thIch the hin 
mInh, nhiêu em dã chü dng den vâi ma tug; do tam l dua dôi, hithng thii, có lôi song 
buông thã, dê bj lOi kéo, sa ngã; do hoàn cành gia dinh dn den con cái buôn chán, cô 
don, không lam chU duçc bàn than các em dã chU dng tim den ma tug... 

3. TIc hi cüa nghin ma tIy 
3.1. Doivóicánhán 
- Ma tu lam hug' hoai  si'rc khoê: 
+ H tiêuhoá, h ho hp, h tunhoàn, eác beth v da, lam suy giám chuurc nang 

thai dOe,  h than, nghin ma tu dan den tInh trang  suy nhi.rçjrc toàn than, suy giám khà 
näng hçc t.p, lao dng. 

+ Nghin ma tu dn den tInh trng nhirn dOe  ma tu man tInh, suy nhi.rqe toàn 
than, ngt.rcn gay go, xanh xao, mat trans, moi tham, nuoc da tai xam, dang di xieu vco, 
cci the gay dét do suy kit hoc phü nê do thiêu dinh duOng, rôi lon nhjp sinh hçc, 
th(rc dem ngü ngày, sirc khoé giàm süt rO ret. 

+ B suy giãni src lao dng, giãm ho.c mat khâ näng lao dng và. khà nàng tp 
trung trI óc. Tnianghcip sir diving ma tu qua lieu eó the bj chêt dOt  ngt. 

- (iây ton hai  ye tinh than: Nghin ma tu gay ra mOt loai beth tam than dc bit. 
Ngu&i nghin thu?mg eO hOi  chirng quên, hOi  chirng 1on than kinh sam (áo giáe, hoang 
ti.thng, kIch dng...) va hOi chüng lo?n than kinh muOn  (cáe ri loan v nh.n thüc, cam 
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x1ic, ye thm tInh, các biên dôi ye than cách d.c tnlng cho ngui nghin ma tug). C) 
A 9 A • A 9 A 

trg thai loan than kmh sam, ngixal nghiçn ma tuy co the co nhrng hanh vi nguy hiem 
cho bàn than và nguñ xung quanh. 

- Tiêm chIch ma tu dUng chung born kim tiêm không tia trUng dn dn lay thim 
viêm gan virut B, C, dtc bit là HIV (dn den cái chêt). Tiêm chich ma tu là mt 
trong nhUng con dithng lay thim HW phô biên nhât tai  Vit Nam. Nguñ nghin ma 
tu có the mang vi rut HIV và lay truyên cho nhiêu nguô'i. 

- Thoái hoá than cách, rôi loan  hành vi, lôi song buông tha, dé vi phm pháp lu.t. 
- Mâu thun và b.t hoà vOi ban  be, thy cô giáo và gia dInh. 
- Mat lông tin vi mci ngui, d bj ngithi khác lçii dicing, hçc t.p giàrn sUt hotc bô 

hoc, ãnh hi.râng den thong lai tiên do. 
3.2. Anhhw&ngdên gia dinh

A • A A . A . 
- Lam tieu hao tien bac  cua ban than va gia dmh. Nhu cau can tien de mua ma tuy 

cua ni.rôi nghin là rt lan, vi 4y khi len coi' nghin, ngithi nghin ma tu có th tiêu 
ton hêt tiên cUa, tài san, dO dac cUa gia dInh vao vic mua ma tu dê thoà man can 
nghin cUa mInh, hotc dê có tiên sir ding ma tu2, nhiêu ngi.rii da trm cap, hãnh nghê 
mai dam, hoc them chI giêt ngithi, chop cüa. 

- Sue khoé các thãnh vien khác trong gia dIth giãm süt (lo lang, m.c cam, an 
không ngon, ngü không yen.. .vI trong gia dInh có ngi nghin 

A A A A , A A S 9 

- Gay ton that ye trnh cam (that vng, buon kho, hnh phuc gia drnh tan vo, ly 
than, ly hôn, con cái không ai chäm soc...) 

- Gia dInh tn thOi gian, chi phI chäm soc và diu trj các bnh cUa nguOi nghin 
do ma tu gay ra. 

3.3. Anh hzthngdé'nxdhç5i 
- Gay mat trt tçr an toàn xa hi, gia tang các t nan  xã hi: Lüa dáo, trm cap, giêt 

nguOi, rnai  dam, bang nhóm... 
- Anh huOng den dao  düc, thuãn phong m tiic lâu dOi cUa dan tc. Lam giãm süt 

si'rc lao dng san xuât trong Xahç)i. Tang chi phI ngânsách xâ hOi  cho các hoat dng 
ngan ngila, khac phic, giai quyet cac hau  qua do ma thy dem lal.  Anh huong den giong 
nôi, huS' diet giông nôi... 

4. Du hiu nhn bi& hçc sinh nghin ma tüy 
Tng két tcrthirc tin cho th.y các chit ma tu thuO'ng duqc hçc sinh sir ding là: 

Heroin, Matu tOng hç'p, Can sa, DOlagan. .. bang cach: hft, uOng, chIch. Nêu sir d%ing 
thuang xuyen hoac  da b lç thuçc (mac nghicn), co the than biet thong qua nhung dau 
hiêu sau: 

- Trong cp sách hoc tUi qu.n áo thithng có diing cit dung sü diing ch.t ma thy 
nhu: bt kra, kço cao su, giây bac. 

- Hay xin ra ngoài di v sinh trong thOi gian hçc tsp. 
-Thungtiitp&noihéo1ánh. 
- ThuOng hay xin tiên bô mc nói là dóng tiên hçc, qu lOp. 
- Lrc hoc giãm slit.

A 

- Hay b toat mo hoi, nap vat,  ngu ga ngu gat,  tith tmh cau gat, da xanh tai, an 
lnh nOi da gà, buôn nOn, mat ngli, tram cam... 
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- Ngi tip xüc vói ngxñ than, b?n  t&, có xa lánh mgi nguài; c tránh các hott 
ding vui choi lành m?nh. 

5. Hçc sinh phãi lam gl dê ngAn chn và phông tránh ma tüy 
- Ngoan ngon, yang lôi ông bà, cha mc, thây cô giáo. 
- Thi dua chain chi hoc hành tin bô. Di dn nci v dn chn. 
- Thai gian rãnh, nen lam mt sé cong vic nhà giUp dc gia dInh 
- Co 1i sang lành manh, không an chai dua dôi, buông thã. 
- Tuyt di không to mO, không thu ma thy dü chi 1 lan. 
- Cucmg quyt tránh xa, không choi von dam bn x.0 có lien quan dn ma thy. 
- Không tham gia sü ding, vn chuyên, mua ban, tang trtt trái phép chat ma thy 

hotc xüi d%ic ngui khác tham gia duoni bat k' hInh thüc nào. 
-Khiphát hin nMng bin có biu hin sü diing ma tu hoc nghi van buôn ban 

ma tuy pha! bao eao lqp thai cho thay, co giao deco biçn phap ngan chan. 
- Khi phat hiçn nguai co lien quan den ma tuy can bao ngay cho cha mc, thay co 

giáo dé có bin pháp kjpthñ ngän chn. 
- D cao cánh giác tránh bj dôi tuclng xâu rü rê, lôi kéo vào các vic lam ph?m 

pháp, kê cá vic sr ding và buôn ban ma tug. 
- Co thirc phát hin nhUng di tuclng cO biu hin nghi vn dii d6 các ban hgc 

sinh si~ diving ma tu hoc lôi kéo hgc sinh vào hoat dng vn chuyên, mua ban ma tug; 
bao cao kjp thai cho cha mc hoac thay, co giao. 

- Quan tam, dng viên, chia sé, ghp d nhUng ngixäi cai nghin tái hOa nhp cong 
dong. Khong ki th, xa lath nguai cai nghiçn. 

- TIm hiêu k5' nàng dôi phó vOi các cam XOC tiéu circ (buôn chán, that vgng), các 
tInh huông nguy co dan den si'r diving ma thy. 

- Tuyên truyn, 4n dng cho mgi nguii cUng phOng tránh ma thy. 
IL CONG TAC PHONG, CHONG TAC HiI CUA THUOC LA TRONG 

HONGHQC 
1. Thuôc lá là gI: Trong khói thuôc La chiira hon 7.000 chat hóa hgc, trong do có 

hang tram loai có hai  cho sirc khôe, 70 chit gay ung thu, bao gm ch.t gay nghin và 
các chat gay dc ãnh huâng nghiêm trong tâi sirc khôe cüa con ngu&i. 

2. Tác hi cüa thuôc lá: Anh hi.râng dn chüc nang phôi Hüt thuôc lá là nguyen 
than cüa 90% ca ung thu phoi); dan den các bnh ye tim mach;  gay hôi ming và hông 
rang; anh huo'ng den suc khoe sinh san cua phi nix... 

3. Xây dimg trirOiig hQc không khói thuc 
3. LDi vó'i nhà trtrô'ng 

- To chuc phat dgng hixang img xay dmg trtxang hgc khong khoi thuoc la 
- Pht bin các kin thuc v tác hai  cüa thuc lá di, voni siLrc khOe, kinh t và môi 

trung. Cung cp tâi toàn th can b, giáo vién va hgc sinh nhCtng thông tin v lçii Ich 
cüa vic xây dirng trtx1ng hgc không khói thuôc lá (TI-IKKTL); phô bién các chinh 
sách cUa nhà nuâc, ni quy/quy djnh cüa tru?Yng ye thirc hin THKKTL; kêu ggi toàn 
trung hithng üng xây drng THKKTL; cam két thirc hin quy djth THKKTL... 

- Gân bin "cm hut thuc"; treo pano, áp phIch v xây drng mOi truOng không 
khoi thuôc i các vj trI d quan sat trong trumg hgc. 
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- Xây drng góc truyn thông phông, chng tác hai  cüa thuc (PCTHTL): Trung 
bay các tài 1iu nhu bài viêt, bai báo, bàn tin, tranh ãnh, mô hInh do hpc sinh, giáo viên 
sun tam, thiêt ké... 

' , . . A A • 

- Phi hap vâi chInh quyn dja phuo'ng, ph bin và thrc hin nghiêm quy dinh 
cm ban thu6c lá tai  nai quy djnh cam ht thuôc: "Cong nhà tré, truäng rnâu giáo, tiêu 
h9c, THCS, THPT.. .trong ph?m vi 1 OOm tInh ti.r ranh giói khuôn viên gãn nhât cUa ca 
sô dó"(Khoãn 2 diêu 25 Luât PCTHTL). 

- Tham gia các hoat  dng truyn thông hung üng ngày th giói không thuôc lá 
(31/5) và Tuãn l quôc gia không thuôc La tir ngày 25 den 31/5 hang näm). 

- Phi hap cht chê vâi cha mc hc sinh trong vic theo dOi, giám sat: ghi sO lien 
lac, trao dôi trong cuc hçp phii huynh. 

- Dinh ki (thang, hQc kS',  näm h9c) có tng kt thi dua khen thuâng. 
3.2. Dói vâi can b5, giáo viên 
+ T chüc l phát dng xây drng THKKT. 
+ T chüc k cam kt không hut thuc trong tnràng hçc cho can b, giáo viên. 
+ T chirc thi day  giôi, khuyn khIch các ni dung giáng ye tác hai  thuôc Ia, trao 

dôi kinh nghim giâng day  ye PCTHTL gifla các giáo viên. 
+ Lng ghép các ni dung cii th v THTL trong các mOn h9c nhu giáo diic cong 

dan, dja 1)'!, sinh v.t, k5' thut...
A . • + To chuc cac hoat d9ng ngoai gia len lap ye tac hai  thuoc la. 

3.3 Dcii vái hoc sinh 
+ T chCrc phong trào lam báo tLi?mg, thi ye tranh v d tài PCTHTL. 
+ T chirc din dan, nói chuyn chuyên dê ye THTL. 
+ Lng ghép tuyén truyn v THTL trong các bui sinh hoat  cui tun cüa lap. 

+ Lng ghep PCTHTL trong các sir kin van ngh, the thao trong trlxng (the thao 
không thuôc lá). 

+ Nhn xét dánh giá trong bui chào cOr d.0 tu.n cüa truô'ng và sinh hoat lap cuôi 
tuán. 

+ Phân cong doãn viên vn dng ban  không hut thuôc. 
+ To chüc thi dua không hut thuôc giUa các to, các lap. 

ifi. CONG TAC PHONG, CHONG BkO LC HOC DU5NG 
1. Bo hc hQc du*ng là gl: Là mt dng thüc cüa bao  1rc trong xã hi. Do là 

nhüng kM noi hoc hãnh vi thô bao,  ngang nguçc, bat chap cong 1, do l, xüc ph?m 
nhãn pham, than the ngixi khác gay nên nhUng ton thi.rong tinh than và the xác & ph?m 
vi các môi quan h trong frung hçc (gita giáo viên - hQc sinh, giáo vién - giáo viên, 
hpc sinh - hc sinh hoc dOi tuQrng khác ngoài xà hi vâi hpc sinh). 

2. Nguyen nhân 
- Tü phia gia dInh: Trong gia dInh cu xCr voi nhau bang bao  lirc, sir ding nhUng 

tü ngü, lôi l không hay vâi nhau së ãnh hu&n rat lan den suy nghi, tInh cam cüa di'ra 
tré và tr do dan hInh thành trong tré nhCng biêu hin loch  lac trong suy nghi và hành 
dng; thiêu quan tam tr phIa gia dInh hotc do gia dInh chiéu chi4ng con cái. 
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- . . . . - Tii xa h9l: Cung vn sir phat trien cua kinh te - xa h9i, the hç tre dang b dau d9c 

bâi ma hrc cüa các trô chai chém giêt trong game online, các truyn trarih, phim ãnh 
bto 1irc, nhüng trô chai din tCr; bj ãnh hi.r&ng tr nhctng cãnh bao  hành trong gia dInh 
vangoàixAhi... 

- Tr phIa nhà trixông: Cong tác chü nhim con It duçic quan tam, cOn It sir phôi 
hç'p chit chê giüa gia dInh - nha tru&ng và xã hi. 

- Ti'r phia hçc sinh: Do bj tác dng tCr xä hi và bin be xâu lôi kéo; do tam 1 muon 
khtng djnh mInh, mun gay .n tuclng trong mat ngui lón và bn be... 

3. Tác hi cüa b3o 1yc hçc thrOiig 
3.1. A'nh hu'&ng den ban than hQc sinh 
- Gâyra nhUng hu quànghiêm trong vm.t th xác; cup di sinh m?ng  cUa hçc 

smh; hc smh b bto lirc, that la bao  1irc ye trnh than, bao  1%rc ngon ngu thucing cam 
thây bj ton thucrng, chán nan, lo âu, CO dcm, suy siip, sçx hAi, am ánh... 

- NhU'ng em chi chirng kin chir không tharn gia hãnh vi bao  1irc cüng bj ãnh 
hix&ng (khien các em cam thây sg hãi hoc có the hüa theo so dông, Ung h hãnh vi 
nay, và có nhiêu khã nang trâ thành ké có hành vi bao  hrc trong thong lai). 

- NhUng h.0 qua ma bao  1irc hc &thng gay ra k câ th xác hay tinh th.n cQng 
dêu trrc tiêp ánh hithng den cong vic hçc tp cüng nhis thong lai cüa h9c sinh nêu 
không dixçic can thip kjp thOi. 

- Nh&n dtira tré có hãnh vi bo lirc, 1tm dung quyén hãnh tt'r khi cOn nhO, khi Ion 
len có the mac phãi nhng hãnh vi ti ác thiêu han nhUng dira tré khác. Tré em lien 
liiy vao hành vi bao  lirc dü 0 vai trO nay hay vai trO kia cüng dêu có nguy co lam  diing 
rirçm, thuôc Ia, va các loai  ma tciy. 

3.2. Anh hu'óng dén gia dinh: Không khI và cuic sng gia dInh bj xáo trn, cäng 
thing, lo lang; Hành vi bio 1rc không chi tác dng xâu den nn nhán ma cOn khiên 
không khI trti0ng h9c trO nên nng n, cäng thing v0i ni sg hãi, bt an luôn bao trOm; 
ãnh huOng den thành tIch thi dua cUa lOp, cüa tnr0ng... 

3.3. Anh hwóng den xã hi: Anh huOng den thUg net van hóa truyên thông, 
thtng chuan m1xc dto dirc; lam mat trt tçr xã hi... 

4. Cách phông, tránh bio hrc hçc thrOng 
- TIch circ rèn 1uyn ki nang sng: 1(5' näng giao tip, üng xCr vói ngix0i xung 

quanh; ngoan ngoân lé phép vOi ông bà, bô mc, v6i thây CO giáo; ton trong nh.n phãm 
va an the cüa ban than và bn be cüng nhu ngithi khác, song chân thành, th.t thà và 
suy nghi tich die... 

- Chap hanh tot ni quy tnrorng lap. 
- Tránh xa bao  1irc, nói khOng vói bao  lirc (khOng gay bao  1irc, cO dng, kIch dng, 

bao che cho hãnh vi bao  1rc, nói không vOi phirn ãnh, video ba01irc). 
- Neu thay hiçn tuçng bao  lirc phai lqp thai bao ngay cho nha truang, thay co giao 

hotc co quan có thãm quyén dé kjp th0i can thip và xü 11. 
- Tuyên truyên, giüp dc cho ban  be, gia dInh hiêu rO ye bao  1c hçc duOng và 

cách phOng tránh.. 
? A., , . , ,. , . ,. - Khi co van de ye ban than, cac mot quan hç vai b?n  be, thay co hoac vcn dot 

tirclng khác nên chia sé cUng b?n  b, ngu0i than và thay cô dé nhmn dtrcic Rn khuyên 
vàgiupdicanthietkjpth0i.../. 
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