UBND TỈNH AN GIANG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số: 1601 /SGDĐT-CTTT
V/v thực hiện Kết luận của Phó Thủ tướng
Trương Hòa Bình tại Hội nghị trực tuyến
toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm
2019 của Ban Chỉ đạo 138/CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
An Giang, ngày 11 tháng 9 năm 2019

Kính gửi:
- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố;
- Hiệu trưởng (Giám đốc) các đơn vị trực thuộc.
Thực hiện Công văn số 78/BCĐ-VPTT ngày 06/9/2019 của Ban Chỉ đạo tỉnh về
phòng, chống tội phạm, HIV/AIDS, TNXH và xây dựng phong trào TDBV ANTQ về
việc thực hiện Kết luận của đồng chí Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tại Hội nghị trực
tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019 của Ban Chỉ đạo 138/CP, Sở Giáo
dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị quan tâm triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng
tâm sau:
1. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kết luận số 05-KL/TW, ngày 15/7/2016 của Ban
Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW 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”. Tiếp tục tổ chức quán triệt những quy định của pháp luật, chỉ đạo của Thủ tướng
Chính phủ, Ban Chỉ đạo 138/CP về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật.
Xác định công tác phòng, chống tội phạm là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên
của các đơn vị. Đề cao trách nhiệm và phát huy vai trò tích cực của thủ trưởng đơn vị
trong việc triển khai thực hiện công tác này.
2. Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 10-CT/TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính
phủ về ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân trong giải quyết
công việc, không để người dân bức xúc, làm giảm sút niềm tin vào đội ngũ công chức,
viên chức. Thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật
tại cơ quan, trường học.
3. Thực hiện tốt công tác phòng ngừa xã hội; công tác tiếp nhận, xử lý các tin báo,
tố giác về tội phạm; phát hiện kịp thời các dấu hiệu tội phạm, vi phạm pháp luật để có
biện pháp ngăn chặn hiệu quả.
4. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 44-KL/TW ngày
22/01/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư
khóa XI về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an
ninh Tổ quốc trong tình hình mới”; kịp thời phát hiện, nhân rộng các điển hình tiên tiến,
khen thưởng gương người tốt, việc tốt trong công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm
pháp luật; phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể trong việc theo dõi, kiểm tra, giám sát
hoạt động công vụ; kết nối, chia sẻ thông tin với các cơ quan, lực lượng chức năng để
nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm tại đơn vị.

Phòng Giáo dục và Đào tạo triển khai công văn này đến các trường trực thuộc (nếu
không có hướng dẫn thêm)
Yêu cầu thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện tốt nội dung công văn này./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ GDĐT (Vụ GDCT.HSSV)
- VP. UBND tỉnh An Giang;
- Công an tỉnh (PV05, PA 03);
- BCĐ PC tội phạm, AIDS, TNXH
và PTTDBVANTQ;
- Giám đốc và các Phó Giám đốc;
- Website Sở GDĐT;
- Lưu: VT, CTTT.
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