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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
UBND TỈNH GIA LAI
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số:2487/SGDĐT-VP

Gia Lai, ngày 18 tháng 12 năm 2020

V/v bảo đảm an ninh, trật tự Đại hội
Đảng toàn quốc lần thứ XIII và tết
Nguyên đán Tân Sửu 2021

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 Kế hoạch số 2444/KH-UBND ngày 10/12/2020 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Gia Lai về việc thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo
đảm an ninh, trật tự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và tết Nguyên đán Tân
Sửu 2021 tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị triển khai
thực hiện một số nội dung sau:
1. Triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 2444/KH-UBND ngày
10/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai (văn bản đính kèm). Phối hợp các
đơn vị, địa phương tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, vận động cán bộ,
công chức, viên chức, người lao động tích cực phối hợp lực lượng Công an thực
hiện hiệu quả các chuyên đề công tác đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao
thông, phòng chống cháy nổ; chủ động phương án bảo vệ an toàn cơ sở giáo
dục, bảo vệ chính trị nội bộ đơn vị.
2. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản
lý của chính quyền, bảo đảm an ninh, trật tự; phát động phong trào quần chúng
bảo vệ an ninh Tổ quốc. Bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng toàn quốc lần
thứ XIII; các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội của đất nước và của địa
phương.
3. Phấn đấu không để xảy ra các vụ cháy, nổ, tai nạn giao thông gây hậu
quả nghiêm trọng trước, trong và sau tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.
Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc, triển
khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Ủy ban nhân dân tỉnh (báo cáo);
- Lãnh đạo Sở;
- Các phòng CMNV Sở;
- Đăng Website Sở;
- Lưu: VT, VP.
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