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Abstract: The work of preventing and combating crimes and social evils is a key task, both urgent
and regular, long-term of the entire Party, all troops and all our people, it is under the direct,
comprehensive in all aspects leadership of the Party, the unified management and administration
of the State, led by the law enforcement agencies and specialized forces. In this article, we propose
some necessary solutions in the preventing and combating crimes and social evils for students of
Dong Thap University.
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1. Mở đầu
Việt Nam đã và đang hội nhập sâu rộng vào nền kinh
tế quốc tế để phát triển. Tuy nhiên, cùng với cơ hội mà
xu thế hội nhập kinh tế mang lại là tình hình tội phạm
(TP) và tệ nạn xã hội (TNXH) ngày càng phức tạp mà cụ
thể là sự gia tăng về số vụ cũng như các loại hình tội
phạm. Ngày 24/02/2011, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết
định số 282/QĐ-TTg, ban hành kế hoạch thực hiện Chỉ
thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về
tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng,
chống tội phạm (PCTP) trong tình hình mới.
Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị đã khẳng định
“... Mỗi cán bộ, đảng viên có trách nhiệm thực hiện và
tuyên truyền, vận động gia đình thực hiện pháp luật liên
quan đến công tác PCTP...” [1; tr 2]. Chỉ thị nêu rõ một
số nhiệm vụ cụ thể sau: “... Đẩy mạnh công tác tuyên
truyền, giáo dục về đạo đức, lối sống, về pháp luật PCTP
với nhiều hình thức phong phú, sinh động để xây dựng
lối sống lành mạnh, nâng cao phẩm chất đạo đức và ý
thức chấp hành pháp luật trong cán bộ, nhân dân, góp
phần hạn chế tội phạm và đấu tranh có hiệu quả với
những hành vi phạm tội...” [1; tr 4].
Ngày 28/8/2015, Bộ trưởng Bộ Công an và Bộ
trưởng Bộ GD-ĐT đã kí Thông tư liên tịch số
06/2015/TTLT/BCA-BGDĐT, hướng dẫn phối hợp thực
hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật
tự an toàn xã hội, đấu tranh PCTP, vi phạm pháp luật
khác trong ngành Giáo dục.
Ngày 15/7/2016, Ban Bí thư có Kết luận số 05-KL/TW
về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW
của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của
Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình
hình mới. Tại phiên họp ngày 07-6-2016, sau khi nghe
Đảng ủy Công an Trung ương báo cáo sơ kết 5 năm thực
hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X về tăng

32

cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTP trong
tình hình mới và các ý kiến các cơ quan, Ban Bí thư đã
thảo luận và kết luận một số nội dung chính như sau: “...
Tăng cường và đổi mới công tác tuyên truyền về PCTP,
hướng mạnh hơn về cơ sở, chú trọng các địa bàn trọng
điểm, phức tạp, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, học
sinh, sinh viên (HS, SV), thanh thiếu niên, công nhân” [2;
tr 3]. Đồng thời “... Trong tổ chức thực hiện Chỉ thị 48 cần
lồng ghép với các nội dung thực hiện Chiến lược quốc gia
PCTP giai đoạn 2016-2025 và định hướng đến năm 2030;
Chương trình phòng, chống ma túy. Kết hợp chặt chẽ giữa
công tác PCTP với ngăn ngừa, giải quyết TNXH và bảo
đảm an sinh xã hội...” [2; tr 4].
Bài viết đề xuất một số giải pháp cần thiết trong công
tác phòng, chống TP và TNXH cho sinh viên Trường Đại
học (ĐH) Đồng Tháp.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Thực trạng công tác Phòng, chống tội phạm và tệ
nạn xã hội trong sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp
hiện nay
Tình hình chung, TP và tệ nạn xã hội hiện nay đang
có những diễn biến ngày càng phức tạp dưới nhiều hình
thức khác nhau; tính chất hoạt động ngày càng phức tạp,
nguy hiểm hơn, xuất hiện tệ nạn xã hội có yếu tố quốc
tế, có tổ chức, xuyên quốc gia và sử dụng công nghệ
cao. Trong lĩnh vực giáo dục hiện nay, chúng ta chưa
có nhiều những chương trình giáo dục rèn luyện kĩ năng
sống, nhận diện sự nguy hiểm đối với bản thân cho từng
nhóm tuổi, cho từng cấp học với HS, SV. Ngoài ra, hệ
thống thông tin trên các trang mạng Internet lại tràn
ngập những mặt tiêu cực và cũng chưa có một chương
trình kiểm soát hoặc định hướng cho HS, SV lựa chọn
thông tin khi vào các trang mạng. Điều này vô hình
chung đã đưa nhiều em tiếp nhận, hấp thụ, chuyển hóa
thành những ứng xử sai trái và là một trong những
nguyên nhân dẫn đến hành vi phạm tội hoặc hành vi vi
phạm pháp luật khác.
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Theo thống kê của ngành GD-ĐT trong cả nước, năm
học 2017-2018 toàn ngành GD-ĐT xảy ra hơn 200 vụ
HS, SV vi phạm pháp luật với tổng số hơn 300 đối tượng.
Đáng chú ý là số vụ và số đối tượng vi phạm của năm
sau cao hơn năm trước và tính chất phạm tội cũng
nghiêm trọng hơn; đặc biệt là tình hình TNXH về ma túy
rất phức tạp.
Thủ đoạn hoạt động tinh vi, phương thức hoạt động
xảo quyệt, manh động, liều lĩnh; mức độ hậu quả gây ra
cho xã hội của các loại TP ngày càng lớn, xâm phạm
nghiêm trọng trật tự, kỉ cương pháp luật xã hội chủ nghĩa,
lợi ích của Nhà nước và xã hội, quyền và lợi ích chính
đáng của nhân dân, làm suy giảm niềm tin xã hội và cản
trở công cuộc phát triển đất nước. Thành phần “tham gia”
tệ nạn đa dạng, phức tạp, có xu hướng “trẻ hóa độ tuổi”.
Cần đặc biệt chú ý phòng ngừa, ngăn chặn, làm giảm
những nhân tố đầu vào của các loại TP và tệ nạn, những
người có nguy cơ mắc vào các TNXH như những người
lao động tự do, thiếu việc làm và thất nghiệp; thanh thiếu
niên, HS, SV bỏ học, bỏ nhà tụ tập, lang thang, sống bầy
đàn và một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức hư
hỏng, thoái hóa, biến chất.
Địa bàn hoạt động của TNXH chủ yếu tập trung ở
thành thị, các thành phố lớn, các tuyến trọng điểm, các
lĩnh vực quan trọng của đời sống xã hội. Bên cạnh đó,
TNXH ở nông thôn cũng diễn biến phức tạp do quá trình
đô thị hóa, thay đổi lối sống văn hóa truyền thống đặc
biệt là các tệ nạn ma túy, cờ bạc, mại dâm, mê tín dị
đoan… gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, tinh thần và
đạo đức con người, làm tan vỡ hạnh phúc gia đình, gây
rối loạn trật tự xã hội, suy đồi về mặt văn hóa và làm mất
tư cách của một công dân, gây ảnh hưởng xấu tới hình
ảnh con người, khi mà đất nước đang trong công cuộc
hội nhập quốc tế như hiện nay.
Kết quả khảo sát thực tế 490 SV Trường ĐH Đồng
Tháp qua phỏng vấn trực tiếp lần lượt 7 nhóm SV (mỗi
nhóm có 70 SV học năm hai, năm ba và năm tư) trong
học kì I năm học 2018 - 2019, học phần Công tác Quốc
phòng và An ninh (QP&AN) như sau:
Câu hỏi 1: Các bạn có được tập huấn hay học tập
học tập các chuyên đề nào về những kĩ năng PCTP và
TNXH chưa?
- Trả lời: 100% SV cho rằng chưa có một chương
trình, môn học, chuyên đề hay bài học cụ thể nào để giúp
cho SV trong việc học tập nâng cao ý thức rèn luyện kĩ
năng PCTP và TNXH hiện nay.
Câu hỏi 2: Các bạn có biết tác hại của các loại TNXH
hiện nay như thế nào không?
- Trả lời: 100% SV chưa biết đầy đủ các tác hại của
TNXH và chưa biết bao gồm những tệ nạn nào. Nên có
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50% SV cho rằng TNXH gồm có tệ nạn ma túy và cờ
bạc. Nhưng theo chương trình giáo dục QP&AN các loại
TNXH phổ biến gồm có 4 loại: Tệ nạn ma túy, tệ nạn
mại dâm, tệ nạn cờ bạc và tệ nạn mê tín dị đoan [3; tr
218-222].
Câu hỏi 3: Các bạn có biết tác hại thực sự của ma túy
như thế nào chưa?
- Trả lời: 50% SV không biết được tác hại thực sự của
ma túy, 50% còn lại chỉ biết chung chung qua các
phương tiện thông tin, báo đài.
Câu hỏi 4: Vậy mỗi bạn có tự trang bị cho mình
cho mình những kiến thức về kĩ năng PCTP và TNXH
nào chưa?
- Trả lời: 70% SV trả lời chưa và 30% còn lại thì trả
lời mơ hồ chưa có kĩ năng PCTP và TNXH cụ thể với
từng loại TP cụ thể. Nên đây cũng là một nguyên nhân
dẫn đến tình trạng phạm tội gia tăng trong HS, SV trong
thời gian qua.
2.2. Một số giải pháp giáo dục kĩ năng phòng, chống
tội phạm và tệ nạn xã hội cho sinh viên Trường Đại
học Đồng Tháp
2.2.1. Nâng cao nhận thức của cấp ủy Đảng, Ban Giám
hiệu nhà trường về tầm quan trọng của công tác phòng,
chống tội phạm và tệ nạn xã hội cho sinh viên
Đây là giải pháp cơ bản, là cơ sở, tiền đề, có ý nghĩa
quyết định đối với công tác PCTP và TNXH cho SV
Trường ĐH Đồng Tháp. Bởi vì, trong mọi hoạt động của
con người, nhận thức đúng bao giờ cũng là cơ sở, tiền đề
hướng dẫn, chỉ đạo hành động, phát huy trách nhiệm,
động cơ thái độ, nâng cao ý chí quyết tâm của chủ thể và
các lực lượng trong công tác này. Nghị quyết Đại hội đại
biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng Cộng sản Việt Nam
(Nghị quyết XII ngày 28/01/2016) đã chỉ rõ: “... tăng
cường quản lí phát triển xã hội, bảo đảm an ninh xã hội,
an ninh con người ...”; “... tập trung xây dựng con người
về đạo đức, nhân cách, lối sống, trí tuệ và năng lực làm
việc; xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh” [4; tr 6].
Cho nên nhận thức của cấp ủy Đảng, Ban Giám hiệu
(BGH) trong việc vận dụng thực hiện những giải pháp
PCTP và TNXH cho SV Trường ĐH Đồng Tháp, trước
hết là phải tạo được bước chuyển biến mạnh mẽ và sâu
sắc trong nhận thức trách nhiệm của các cấp ủy Đảng,
BGH nhà trường, đội ngũ các bộ quản lí phòng, khoa, bộ
môn về vị trí, vai trò và chất lượng của đội ngũ giảng viên
trong công tác này cho SV Trường ĐH Đồng Tháp.
Để thực hiện có chất lượng, hiệu quả những yêu cầu,
giải pháp trên, các cấp ủy Đảng, BGH trường, đội ngũ
các bộ quản lí phòng, khoa, bộ môn chỉ đạo tiến hành
đồng bộ tốt những nội dung, biện pháp cơ bản sau:
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- Tăng cường giáo dục lí luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư
tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương chính sách đường lối quan
điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ
nam cho mọi hoạt động của Đảng, Nhà nước ta. Do đó, nâng
cao trình độ lí luận chính trị, nhận thức sâu sắc về bản chất
cách mạng và khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng
Hồ Chí Minh và đường lối quan điểm của Đảng, chính sách
pháp luật của Nhà nước nhằm bồi dưỡng thế giới quan và
phương pháp luận Mác-xít là một trong những yêu cầu cấp
thiết cho các cấp ủy Đảng, BGH trường, đội ngũ cán bộ
quản lí phòng, khoa, bộ môn và các lực lượng tham gia công
tác PCTP và TNXH đáp ứng yêu cầu đặt ra.
- Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng của
Nhà trường, đạo đức lối sống và công tác kiểm tra giám
sát những nhiệm vụ chức trách của giảng viên trong công
tác phòng, chống TP và TNXH. Cụ thể:
+ Chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, đường lối,
chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thi hành
nhiệm vụ theo đúng quy định của pháp luật. Không
ngừng học tập, rèn luyện nâng cao trình độ lí luận chính
trị để vận dụng vào hoạt động giảng dạy, giáo dục và đáp
ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Có ý thức tổ chức kỉ
luật, chấp hành nghiêm sự điều động, phân công của tổ
chức; có ý thức tập thể, phấn đấu vì lợi ích chung.
+ Tác phong, sống có lí tưởng, có mục đích, có ý chí
vượt khó vươn lên, có tinh thần phấn đấu liên tục với động
cơ trong sáng và tư duy sáng tạo; thực hành cần, kiệm,
liêm, chính, chí công vô tư theo tấm gương đạo đức Hồ
Chí Minh. Có lối sống hoà nhập với cộng đồng, phù hợp
với bản sắc dân tộc và thích ứng với sự tiến bộ của xã hội;
biết ủng hộ, khuyến khích những biểu hiện của lối sống
văn minh, tiến bộ và phê phán những biểu hiện của lối
sống lạc hậu, ích kỉ. Nhiệm vụ của các cấp ủy Đảng, BGH
trường, đội ngũ cán bộ quản lí phòng, khoa, bộ môn của
các khoa là yếu tố trực tiếp chi phối đến công tác này.
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để đóng góp,
xây dựng những nhận thức, việc làm được và chưa được
của cấp ủy Đảng, BGH, các phòng, khoa, bộ môn và đội
ngũ giảng viên trong các hoạt động phòng, chống TP và
TNXH. Mục đích của công tác kiểm tra, giám sát là để
thấy rõ những mặt làm tốt, kịp thời khuyến khích, động
viên; đồng thời uốn nắn xây dựng, những nhận thức, hành
động, việc làm chưa đúng để công việc đạt kết quả tốt hơn.
2.2.2. Tuyên truyền giáo dục cho sinh viên những chủ
trương chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước
Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: “Tuyên truyền là đem một
việc gì nói cho dân hiểu, dân nhớ, dân theo, dân làm. Nếu
không đạt được mục tiêu đó thì tuyên truyền thất bại” [4].
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Tuyên truyền phải chọn lọc những nội dung thiết thực,
trọng tâm, đúng đối tượng và kịp thời. Nên tuyên truyền là
một trong những nội dung quan trọng của công tác truyền
bá hệ tư tưởng, có nhiệm vụ phổ biến, chủ trương, đường
lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến toàn
thể nhân dân; góp phần quan trọng vào việc nâng cao nhận
thức, giáo dục lí luận, đạo đức lối sống, bồi dưỡng phương
pháp, hình thành và củng cố niềm tin trong việc nâng cao
kĩ năng PCTP và TNXH cho cán bộ, đảng viên và SV
trong giai đoạn hiện nay. Tuyên truyền cần quan tâm đến
việc giáo dục, bồi dưỡng lí tưởng cách mạng, đặc biệt là
cho thế hệ trẻ như HS, SV; giáo dục nhận thức đúng đắn,
tư tưởng cách mạng, nhiệt tình cách mạng cho thế hệ trẻ.
Mỗi cán bộ tuyên truyền phải thực sự nắm vững những
kiến thức, trung thành với đường lối, chính sách của Đảng,
có ý thức tổ chức kỉ luật trong nói và viết, không được lồng
những quan điểm cá nhân, trái với đường lối quan điểm
của Đảng khi tuyên truyền. Đồng thời kiên quyết đấu tranh
với các luận điệu thù địch, thói hư, tật xấu, các tệ nạn trong
xã hội để bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ. Cán bộ tuyên truyền
dựa trên những luận cứ khoa học và thực tiễn để tuyên
truyền, phân tích sự việc, hiện tượng phù hợp với từng đối
tượng, từ đó mới thuyết phục được đối tượng tuyên truyền.
2.2.3. Giáo dục cho sinh viên những kiến thức cơ bản để
phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội thường gặp
hiện nay
Qua công tác tuyên truyền giúp cho SV nắm được
những chủ trương chính sách của Đảng, Pháp luật Nhà
nước về PCTP và TNXH. Từ đó, SV ý thức được tầm
quan trọng của việc PCTP và sự nguy hiểm của các loại
TP thường nhật như; trộm cắp tài sản, cướp, cướp giật và
những mặt trái tác động tiêu cực đến đời sống xã hội của
các loại TNXH gồm (tệ nạn ma túy, tệ nạn mại dâm, tệ
nạn cờ bạc và tệ nạn mê tín dị đoan) của mình. Vì vậy, là
giảng viên dạy giáo dục QP&AN thì chúng ta cần lồng
ghép những nội dung này vào chương trình giảng dạy
góp phần kéo giảm tình hình vi phạm pháp luật trong SV.
Những nội dung cần giáo dục cho SV gồm:
- Giải thích cho SV biết thế nào là TP: Căn cứ theo
Khoản 1, Điều 8 của Bộ Luật hình sự năm 2015 quy
định: “TP là hành vi nguy hiểm cho xã hội được quy định
trong Bộ Luật hình sự, do người có năng lực trách nhiệm
hình sự hoặc pháp nhân thương mại thực hiện một cách
cố ý hoặc vô ý, xâm phạm độc lập, chủ quyền, thống
nhất, toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc, xâm phạm chế độ chính
trị, chế độ kinh tế, nền văn hóa, quốc phòng, an ninh, trật
tự, an toàn xã hội, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức,
xâm phạm quyền con người, quyền, lợi ích hợp pháp của
công dân, xâm phạm những lĩnh vực khác của trật tự
pháp luật XHCN mà theo quy định của Bộ luật này phải
bị xử lí hình sự”.
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- Giới thiệu một số TP thường gặp và giáo dục cho
SV những tình huống phòng ngừa.
+ TP trộm cắp: Đối với loại TP trộm cắp tài sản thì
chúng ta cần tập trung công tác phòng ngừa, không chủ
quan, lơ là, luôn đề cao tinh thần cảnh giác, không để tài
sản có giá trị mà không có người trông giữ, luôn chủ
động tự quản lí và bảo vệ tài sản của mình.
+ TP cướp là hành vi dùng vũ lực hoặc đe dùng vũ
lực, đe dọa dùng vũ lực ngay tức khắc hoặc có hành vi
khác làm cho nạn nhân mất kiểm soát lâm vào tình trạng
không thể chống cự được nhằm chiếm đoạt tài sản.
+ TP cướp giật tài sản: Đối với hai loại TP này, giảng
viên cần giáo dục cho SV những kĩ năng phòng ngừa như
sau: Trước khi ra đường; Hạn chế đeo các loại trang sức
đắt tiền như dây chuyền, vòng đeo tay, túi sách... khi ra
đường. Nếu cần thiết phải đeo, khi di chuyển bằng xe
máy cần phải mặc áo khoác che kín trang sức, tránh bị kẻ
xấu phát hiện. Nên đi từ hai người nếu đoạn đường xa,
vắng người và đêm khuya.
Khi di chuyển nếu đi bộ nên đi ngược chiều với
hướng di chuyển của các phương tiện lưu thông, chú ý đi
sâu vào phía trong vỉa hè, tránh xa làn đường dành cho
xe gắn máy. Cần chú ý những người di chuyển bên cạnh
và phía sau (nhiều trường hợp kẻ gian xuống xe di
chuyển theo người đi bộ, giật tài sản rồi lên xe máy có
đồng bọn chờ để tẩu thoát).
- Nhóm TP về TNXH gồm: Tệ nạn ma túy, tệ nạn mại
dâm, tệ nạn cờ bạc và tệ nạn mê tín dị đoan.
TNXH là hiện tượng có tính tiêu cực, biểu hiện thông
qua các hành vi sai lệch chuẩn mực xã hội, vi phạm đạo
đức, pháp luật hiện hành, phá vỡ thuần phong mĩ tục, lối
sống lành mạnh, tiến bộ trong xã hội, có thể gây những
hậu quả nghiêm trọng cho các cá nhân, gia đình và xã
hội, gồm các tệ nạn: Tệ nạn ma túy; Tệ nạn mại dâm; Tệ
nạn cờ bạc; Tệ nạn mê tín dị đoan.
3. Kết luận
Công tác PCTP và TNXH hiện nay trên cả nước tuy
diễn biến phức tạp, số vụ phạm TP nghiêm trọng trong học
đường có xu hướng gia tăng. Tính chất TP ngày càng nguy
hiểm, thủ đoạn hoạt động tinh vi, phương thức hoạt động
manh động, liều lĩnh đặc biệt là TP về ma túy. TP do suy
thoái đạo đức xã hội, đạo đức gia đình có xu hướng gia
tăng, trực tiếp đe dọa phá vỡ nền tảng đạo đức, văn hóa
của xã hội. Nhưng với sự quyết tâm của toàn Đảng, toàn
dân trong đó lực lượng vũ trang nhân dân làm nòng cột đã
làm thất bại mọi âm mưu thủ đoạn các loại TP, mang lại
sự bình yên cho nhân dân, từ đó, tạo môi trường sinh hoạt,
làm việc, học tập lành mạnh và ổn định cho toàn dân. Từ
đó tạo môi trường sinh hoạt, làm việc, học tập lành mạnh
và ổn định cho toàn dân. Do đó, với vai trò là Đảng viên
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giảng viên, giảng dạy bộ môn giáo dục QP&AN, phải nêu
cao tinh thần trách nhiệm của mình trong tuyên truyền, vận
động cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt là SV tích cực
tham gia công tác PCTP và TNXH. Tham mưu cho cấp
ủy Đảng, BGH nhà trường về tầm quan trọng của công tác
này. Giảng viên lòng ghép các giải pháp, giáo dục cho SV
nâng cao những kĩ năng trên vào chương trình giảng dạy
(học phần 2) một cách hợp lí, đảm bảo các nội dung trọng
tâm của chương trình không bị ảnh hưởng.
(Bài viết này phục vụ cho đề tài KH&CN cấp cơ sở
năm 2018-2019, MS: SPD2018.01.01)
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