UBND THÀNH PHỐ SÔNG CÔNG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 271/CV-PGDĐT

Sông Công, ngày 12 tháng 4 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v thực hiện công tác phòng, chống
tội phạm; tệ nạn xã hội và xây dựng
phong trào toàn dân bảo vệ an ninh
Tổ quốc năm 2021

Kính gửi: Các trường MN, TH, THCS, TH&THCS trên địa bàn.
Thực hiện kế hoạch số 03/KH-BCĐ ngày 18/01/2021 của Ban chỉ đạo
Phòng chống tội phạm và Xây dựng phong trào thành phố Sông Công về Kế
hoạch Công tác phòng chống tội phạm; tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn
dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2021. Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các
đơn vị thực hiện các nội dung sau:
1. Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết,
chương trình, kế hoạch và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và
của Thành ủy, HĐND - UBND thành phố và công an thành phố về công tác
phòng, chống tội phạm; phòng chống ma túy và xây dựng phong trào toàn dân
bảo vệ an ninh Tổ quốc; góp phần bảo đảm giữ vững an ninh trật tự, bảo vệ
tuyệt đối an toàn bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu
HĐND các cấp.
2. Chủ động, tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tới
cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh về công tác phòng, chống tội
phạm; phòng chống ma túy trong trường học; triển khai các biện pháp phòng
ngừa, ngăn chặn tình trạng học sinh vi phạm pháp luật và tệ nạn ma túy.
3. Hiệu trưởng các nhà trường phải nêu cao tinh thần tiên phong, gương
mẫu để lãnh đạo công tác phòng chống tội phạm; phòng chống ma túy; chịu
trách nhiệm khi xảy ra tai tệ nạn tại đơn vị do mình quản lý.
Nhận được công văn này, Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn
vị căn cứ vào điều kiện thực tế xây dựng kế hoạch và nghiêm túc triển khai
thực hiện./.
Nơi nhận:
- Các trường MN, TH, THCS, TH&THCS;
- Chuyên môn các cấp học (C/đạo);
- Lưu: VT, CM Trang (02b).

KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
Cơ quan: Phòng Giáo dục
và Đào tạo, Thành phố Sông
Công, Tỉnh Thái Nguyên
Email:
phonggd.songcong@thaing
uyen.edu.vn
Thời gian ký: 12.04.2021
16:36:11 +07:00

Lê Na

