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V/v phòng, chống “tín dụng đen”
xâm nhập trong trường học

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở
Thực hiện Công văn số 2472/SGDĐT-VP ngày 22 tháng 08 năm 2021 của
Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc tấn công, truy quét “tín dụng đen” trên
địa bàn thành phố; Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường học thực hiện
những nội dung sau:
1. Các trường học quán triệt, tuyên truyền cho cán bộ, giáo viên, nhân
viên nắm, hiểu, tự phòng tránh, không tham gia hoặc hỗ trợ các hoạt động liên
quan đến “tín dụng đen” cho vay nặng lãi dưới mọi hình thức.
2. Căn cứ nhiệm vụ, chức năng của các trường học, triển khai các biện
pháp phòng ngừa, tích cực tham gia với lực lượng Công an trong đấu tranh, xử lí
tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến “tín dụng đen”.
3. Thường xuyên cập nhật, tuyên truyền phương thức, thủ đoạn, hậu quả
của các hoạt động “tín dụng đen” tích hợp tuyên truyền trong môn Giáo dục
công dân, giờ sinh hoạt ngoại khóa nhằm nâng cao nhận thức của học sinh;
không thực hiện tham gia hoạt động “tín dụng đen”, vay nặng lãi qua các ứng
dụng di động trực tuyến .
4. Các trường THCS chủ động rà soát, quản lí, phối hợp với các lực lượng
Công an địa phương quản lí chặt chẽ số học sinh cá biệt, ham chơi, lười học có
biểu hiện tham gia tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật.
5. Đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng trường học an ninh, an toàn
không có hoạt động “tín dụng đen”; tổ chức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và
học sinh ký cam kết không tham gia các hoạt động liên quan đến “tín dụng đen”,
cho vay nặng lãi.
Nhận được Công văn này, yêu cầu các trường học nghiêm túc triển khai
thực hiện và gửi kết quả triển khai thực hiện về Phòng Giáo dục và Đào tạo quận
Thanh Khê khi có yêu cầu./.
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