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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Gia Lai, ngày 20 tháng 11 năm 2020

V/v phối hợp triển khai xử lý thông tin
báo chí phản ánh

Kính gửi:

- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố;
- Các đơn vị trực thuộc Sở.
Thực hiện ý kiển chỉ đạo của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số
3923/VP-NC ngày 13/11/2020 về việc xử lý thông tin báo chí phản ánh, Sở Giáo dục
và Đào tạo hướng dẫn các đơn vị thực hiện một số nội dung sau:

1. Phối hợp, tạo điều kiện để Công an huyện, thị xã, thành phố xác minh
nội dung thông tin báo chí phản ánh như sau: Có một số đối tượng tới các
trường Trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh (đã xảy ra tại huyện Chư Păh), dụ
dỗ, lôi kéo học sinh sử dụng chứng minh nhân dân và các thông tin cá nhân của
học sinh để làm thẻ ngân hàng và liên kết với ứng dụng ví điện tử (sẽ được cho
150.000 đồng). Mục đích của hành vi này có thể là lợi dụng thông tin nhằm thực
hiện các hành vi liên quan đến tội phạm lừa đảo như: Chiếm đoạt tài sản, vay
nóng và các ứng dụng cho vay trên điện thoại, cá độ bóng đá...
2. Thông tin nội dung bao chí phản ánh nêu trên đến với học sinh và phụ
huynh để biết, phòng ngừa và tránh thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.
3. Phối hợp, lập danh sách học sinh đã tham gia theo hình thức trên để
quản lý; đồng thời, vận động học sinh và phụ huynh đến các ngân hàng đã đăng
ký để hủy tài khoản và các thông tin cá nhân đã liên kết.
Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Công an tỉnh;
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- UBND các huyện TX, TP;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, VP.
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