UBND TỈNH AN GIANG
SỞ GIÁO
DỤC VÀ ĐÀO TẠO
____________________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 2317 /SGDĐT-CTTT

An Giang, ngày 20 tháng 12 năm 2019

V/v phối hợp thực hiện cao điểm tấn
công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT
Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020

Độc
lập-Tự do-Hạnh phúc
________________________________

Kính gửi:
- Trưởng phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố;
- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc.
Thực hiện văn bản số 117/KH-BCĐ ngày 12-12-2019 của Ban Chỉ đạo phòng,
chống tội phạm, HIV/AIDS, TNXH và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ
quốc tỉnh (sau đây gọi là Ban Chỉ đạo tỉnh) về việc phối hợp thực hiện cao điểm tấn công,
trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) Tết Nguyên đán Canh Tý 2020; Nhằm
đảm bảo ANTT, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện lớn của đất nước, đặc biệt là dịp Tết
Nguyên đán Canh Tý, tạo tiền đề thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ công tác năm 2020 của
ngành Giáo dục; Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đề nghị Trưởng phòng GDĐT các
huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc quan tâm thực hiện tốt một số
nhiệm vụ sau:
1. Phối hợp chặt chẽ với Công an địa phương triển khai thực hiện các mặt công tác
phòng ngừa tội phạm và phòng, chống tội phạm pháp luật trong hoạt động văn hóa, giáo
dục; các hành vi tội phạm, vi phạm pháp luật khi tham gia giao thông; phòng ngừa tội
phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong học sinh.
2. Phối hợp với chính quyền địa phương, các ngành, đơn vị liên quan trong việc
triển khai, thực hiện tốt các nhiệm vụ được Ban Chỉ đạo tỉnh phân công tại văn bản số
117/KH-BCĐ nêu trên (có gửi kèm).
3. Thời gian thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm từ nay đến hết ngày
14/02/2020.
Đề nghị Trưởng phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị
trực thuộc quan tâm chỉ đạo, phối hợp thực hiện tốt đợt cao điểm này, góp phần bản đảm
ANTT Tết Nguyên đán Canh Tý trên địa bàn tỉnh. Đồng thời báo cáo kết quả thực hiện về
Sở GDĐT (qua phòng Chính trị, tư tưởng) chậm nhất là ngày 17/02/2020, để tổng hợp báo
cáo về Ban Chỉ đạo tỉnh./.
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