Tỉnh đoàn tổ chức tuyên truyền, phòng chống ma túy, HIV/AIDS
Thứ hai, 06 Tháng 10 2014 07:36

Ngày 4/10, tại Trường THPT Trần Hưng Đạo (thành phố Ninh
Bình), Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chỉ đạo Ban Thường vụ thành đoàn Ninh
Bình tổ chức Chương trình
tuyên truyền phòng, chống ma túy,
HIV/AIDS năm 2014
. Dự chương trình
có đồng chí Trịnh Như Lâm - Phó Bí thư Tỉnh đoàn; đồng chí Phạm Thanh
Toàn - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào đạo tỉnh;
các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên các phòng, ban chuyên môn của Ban
Dân vận Tỉnh ủy, Công an tỉnh, Tỉnh đoàn, Sở GD&ĐT tỉnh
, Thường trực Thành đoàn, Đảng ủy, Ban giám hiệu, cùng hơn 1200 thầy, cô
giáo và học sinh Trường THPT Trần Hưng Đạo.

Học sinh Trường THPT Trần Hưng Đạo (thành phố Ninh Bình) chăm chú
lắng nghe tuyên truyền phòng, chống ma túy, HIV/AIDS.
Tại buổi tuyên truyền, các em học sinh của trường đã đượcđồng chí Thượng
úy, Hoàng Thị Thùy Linh, Đội phó Đội hướng dẫn phòng trào cơ sở, Phòng
Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, Công an tỉnh
giới thiệu về tác hại
, hiểm họa
của ma túy,
HIV/AIDS, tội phạm hình sự
trong điều kiện hiện nay,
các biện pháp đấu tranh
phòng, chống tệ nạn ma túy,
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HIV/AIDS, tội phạm hình sự
đối với
xã hội
nói chung và
đối với
giới trẻ nói riêng.
Buổi tuyên truyền nhằm giáo dục nâng cao nhận thức cho các em học sinh,
hình thành ý thức phòng, chống ma túy, HIV/AIDS, tội phạm hình sự, qua đó
giúp
rèn luyện kỹ năng sống lành
mạnh, thân thiện, chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi
vi phạm tệ nạn ma túy
trong
n
hà trường và trong cộng đồng, góp phần chung tay vì một ngôi trường không
ma túy và tệ nạn xã hội.
Thế Dân
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