UBND QUẬN BÌNH THỦY
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 190/PGDĐT

Bình Thủy, ngày 26 tháng 02 năm 2021

V/v đẩy mạnh công tác tuyên truyền
phòng, chống tội phạm qua mạng XH.

Kính gửi: Thủ trưởng các trường TH, THCS.
Thực hiện Công văn số 307/SGDĐT-CTTT ngày 08 tháng 02 năm 2021 của
Sở Giáo dục và Đào tạo về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống tội
phạm qua mạng xã hội,
Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị các cơ sở giáo dục thực hiện các nội
dung sau:
1. Quán triệt đến công chức, viên chức, người lao động và học sinh nắm rõ
nội dung và tích cực đăng tải, chia sẻ và tuyên truyền 08 tờ bướm về phương thức,
thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm như: tội phạm lừa đảo công nghệ cao, tội
phạm xâm hại tình dục trẻ em, tội phạm cướp giật, tội phạm đột nhập, tội phạm cho
vay lãi nặng - tín dụng đen; cách nhận biết một số chất ma túy như: ma túy đá,
thuốc lắc, ketamine, cỏ mỹ, heroin, thuốc phiện, cần sa, cocain, nấm thần, ma túy
muối tắm, tem giấy, lá khát trên các ứng dụng mạng xã hội như: facebook, zalo,
viber, twitter... và trên cổng thông tin điện tử của đơn vị.
2. Báo cáo kết quả thực hiện về Sở Giáo dục và Đào tạo qua email:
tuanky@binhthuy.vn trước ngày 05 tháng 3 năm 2021.
Nhận được Công văn này, Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị các cơ sở giáo
dục thực hiện tốt các nội dung nêu trên./.
(Đính kèm: 07 tờ bướm tuyên truyền của Công an TP Cần Thơ thiết kế)
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu.
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