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V/v Tăng cường phòng ngừa tội phạm giết
người trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Phòng.
Căn cứ Kế hoạch số 501/KH-SGD&ĐT ngày 18/3/2021 của Sở Giáo dục và
Đào tạo về Tăng cường phòng ngừa tội phạm giết người trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu:
1. Quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của Thủ tướng Chính
phủ đến cán bộ, viên chức, học sinh (HS) tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức,
phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức trong nhà trường về công tác phòng ngừa
tội phạm giết người, góp phần giữ vững kỷ cương pháp luật, đảm bảo an ninh, trật tự
trong nhà trường và tại địa phương.
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2. Phân công cụ thể trách nhiệm, đảm bảo đồng bộ, thống nhất và phối hợp chặt
chẽ với các cấp, các ngành tại địa phương và các tổ chức trong nhà trường đẩy mạnh
công tác phòng ngừa tội phạm giết người.
3. Các đơn vị xây dựng Kế hoạch cụ thể, quán triệt triển khai và thực hiện
nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, văn bản chỉ đạo của Tỉnh2 về
công tác phòng ngừa tội phạm giết người.
4. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về tội phạm giết người
phù hợp với từng cấp học, từng đối tượng. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác
quản lý trong nhà trường, gắn với công tác đảm bảo an ninh, trật tự, phòng, chống tội
phạm.
5. Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho HS; chú trọng tuyên truyền, giáo
dục ý thức chấp hành các quy định của pháp luật, kiến thức, kỹ năng sống văn hóa ứng
xử lành mạnh cho cán bộ quản lý, nhà giáo, người học tại đơn vị.
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Văn bản số 1767/TTg-NC, ngày 30/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa tội phạm giết
người.
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Văn bản số 1676/TTg-NC ngày 30/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp phòng ngừa
tội phạm giết người; Nghị quyết số 96/2019/QH14, ngày 27/11/2019 của Quốc Hội khóa XIV về công tác phòng,
chống tội phạm và vi phạm pháp luật; Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI và Chỉ thị số 13-CT/TW,
ngày 12/3/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân
bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”.
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6. Phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, phát huy vai trò nòng cốt của các cơ quan
chuyên trách tại địa phương, nhất là lực lượng Công an nhân dân, 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 mâu thuẫn để có biện
pháp phòng ngừa, ngăn chặn bạo lực học đường và các vi phạm pháp luật trong HS.
7. Phối hợp chặt chẽ với gia đình trong quản lý HS ; không để HS tham gia các
tệ nạn xã hội và có hành vi vi phạm pháp luật; lồng ghép nội dung giáo dục phòng,
chống tội phạm, tệ nạn xã hội vào trong chương trình học chính khóa, ngoại khóa của
nhà trường.
Nhận được Công văn này đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Ủy ban nhân dân huyện;
- Sở GD&ĐT;
- Website Phòng;
- Lưu VT.
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