UBND TỈNH GIA LAI
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số:

127 /SGDĐT-GDTrHCTTX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Gia Lai, ngày 17 tháng 01 năm 2022

V/v triển khai thực hiện Kế hoạch số
2190/KH-UBND ngày 30/12/2021 của
UBND tỉnh Gia Lai

Kính gửi:
- Các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở;
- Trung tâm GDNN-GDTX các huyện;
- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố.
Thực hiện Kế hoạch số 2190/KH-UBND ngày 30/12/2021 của UBND tỉnh Gia
Lai về việc thực hiện Chương trình của Chính phủ thực hiện Kết luận số 13-KL/TW ngày
16/8/2021 của Bộ Chính trị (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công
tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới và Chiến lược quốc gia phòng, chống tội
phạm giai đoạn 2016-2025 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Gia Lai (kèm
theo Kế hoạch).
Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) căn cứ nội dung Kế hoạch, chức năng, nhiệm vụ
liên quan, hướng dẫn các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở, Trung tâm GDNN-GDTX các
huyện, Phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố (gọi chung là đơn vị) thực hiện một số
nội dung sau:
1. Xây dựng Kế hoạch hoặc phương án cụ thể để triển khai thực hiện trong cơ
quan, đơn vị đảm bảo an toàn, an ninh trật tự.
2. Bằng nhiều hình thức khác nhau, các đơn vị nâng cao hiệu quả công tác tuyên
truyền, phổ biến, giáo dục về phòng ngừa tội phạm cho học sinh, sinh viên, học viên; đẩy
mạnh công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội trong quản lý, giáo dục thanh
thiếu niên, học viên trong các cơ sở giáo dục. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Đề án “Phòng
ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong học sinh, sinh viên, giai đoạn
2021-2025”.
3. Phối hợp với Công an các huyện, thị xã, thành phố; công an xã, phường, thị trấn
thường xuyên phổ biến pháp luật, tuyên truyền, phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi
phạm pháp luật trong học sinh, sinh viên, học viên.
Sở GDĐT đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung trên.
Định kỳ hàng quý, 6 tháng, 01 năm báo cáo tình hình, kết quả thực hiện về Sở GDĐT
(qua Phòng Giáo dục Trung học, Giáo dục Chính trị và Giáo dục Thường xuyên, theo địa
chỉ Email: giaoductrunghocgialai@gmail.com) để kịp thời tổng hợp, báo cáo theo quy
định./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai;
- Công an tỉnh Gia Lai;
- Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở;
- Các phòng CMNV Sở;
- Đăng Website Sở;
- Lưu: VT, GDTrHCTTX.
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