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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
An Giang, ngày 07 tháng 12 năm 2018

V/v bảo đảm an ninh trật tự, an toàn dịp
Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019

Kính gửi:
- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố;
- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc.
Thực hiện công văn số 1329/UBND-NC ngày 06/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh An
Giang về việc bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019, Sở Giáo dục và
Đào tạo yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thực hiện tốt một số nội dung, cụ thể như sau:
1. Tiếp tục rà soát, triển khai các biện pháp về việc bảo đảm môi trường giáo dục an
toàn, lành mạnh nhất là dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019; làm tốt công tác vệ sinh an
toàn thực phẩm, phòng chống các loại dịch bệnh ở Người; tăng cường tuyên truyền về
phòng, chống các loại tội phạm; tuyên truyền phù hợp đến người thân không tổ chức và tham
gia các tệ nạn xã hội. Đảm bảo việc phân công trực đơn vị; có biện pháp quản lý tài sản hiệu
quả, tránh thất thoát tài sản.
2. Thực hiện tốt việc hướng dẫn của ngành giáo dục và đào tạo về chấp hành pháp luật
về an toàn giao thông; thực hiện tốt công tác phòng chống cháy nổ, tai nạn thương tích.
3. Thường xuyên tổ chức tự kiểm tra, theo dõi đôn đốc việc thực hiện. Phối hợp tốt với
địa phương trong tuyên truyền, quản lý an ninh trật tự; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm
pháp luật theo qui định hiện hành (nếu có)
Văn bản này các phòng GDĐT có thể chuyển trực tiếp đến các cơ sở GDĐT trực thuộc
(nếu Phòng GDĐT không có hướng dẫn thêm) và có báo cáo về Sở GDĐT việc triển khai
công văn này.
Trong quá trình triển khai, thực hiện và thông tin báo cáo, vui lòng liên hệ về Sở
GDĐT (qua phòng Chính trị, tư tưởng. Điện thoại 02963958979) để được giải thích thêm.
Yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện tốt nội dung công văn này./.
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