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Gia Lai, ngày 17 tháng 12 năm 2020

V/v báo cáo thống kê số công cụ
hỗ trợ đã trang bị trong các
cơ sở giáo dục

Kính gửi:
- Các đơn vị trực thuộc Sở;
- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố;
- Trung tâm GDNN-GDTX các huyện.
Thực hiện Công văn số 1115/UBND-NC ngày 26/5/2020 của Ủy ban
nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác tuyên truyền, vận động thu hồi, đấu
tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về VK, VLN, CCHT; Công văn số
1137/CAT-PC06 ngày 04/11/2020 của Công an tỉnh về việc báo cáo thực hiện
Công văn số 1115/UBND-NC của Ủy ban nhân dân tỉnh về VK, VLN, CCHT,
Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện như sau:
1. Các trường từ Mầm non đến Cao đẳng Sư phạm tổ chức rà soát số công
cụ đã trang bị cho bộ phận bảo vệ quản lý, sử dụng và số vũ khí dùng trong công
tác giảng dạy quốc phòng trước đây (nay không được trang bị, sử dụng theo
Luật hoặc không có nhu cầu giảng dạy), để giao nộp cho cơ quan Công an theo
quy định.
2. Báo cáo bằng văn bản thống kê ngắn gọn, đầy đủ, có số liệu cụ thể, gửi
về Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp (kể cả đơn vị không có công cụ nêu trên)
qua địa chỉ E-mail: vanphong.sogialai@moet.edu.vn trước ngày 22/12/2020.
Sở Giáo dục và Đào tạo yêu các đơn vị triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Website Sở;
- Lưu: VT, VP.
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