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UBND TỈNH AN GIANG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số: 1712 /SGDĐT-CTTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
An Giang, ngày 03 tháng 7 năm 2020

V/v tổ chức tuyên truyền việc chấp hành
pháp luật, phòng, chống các loại tội phạm,
trong cơ sở giáo dục

Kính gửi:
- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố;
- Hiệu trưởng (Giám đốc) các đơn vị trực thuộc.
Trong thời gian qua, nhiều đơn vị, tổ chức và cá nhân trong ngành giáo dục đã
triển khai và tổ chức thực hiện khá tốt công tác tuyên truyền, phát động các đợt thi đua,
phong trào … nhằm thực hiện tốt việc chấp hành pháp luật, phòng chống các loại tội
phạm, xâm hại tình dục trẻ em, thực hiện Bộ quy tắc ứng xử, xây dựng môi trường giáo
dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường…; tuy nhiên, vẫn
còn xảy ra các vụ việc vi phạm pháp luật, hành vi bạo hành, bạo lực; vi phạm quy tắc ứng
xử… nhất là nhà trẻ, mẫu giáo, đối với trẻ em, trẻ vị thành niên, học sinh; không ít trường
hợp đối với giáo viên, người lao động trong cơ sở giáo dục;
Thực hiện Công văn số 2307/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 29/6/2020 của Bộ Giáo
dục và Đào tạo (GDĐT) về việc tổ chức các hoạt động đợt cao điểm phòng, chống tội
phạm, vi phạm pháp luật, hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2020,
Sở GDĐT yêu cầu các Phòng GDĐT, các cơ sở giáo dục chỉ đạo, tổ chức thực hiện tập
trung vào một số nhiệm vụ, giải pháp sau đây:
1. Thường xuyên tuyên truyền về việc chấp hành pháp luật, phòng, chống các loại
tội phạm, xâm hại tình dục trẻ em, thực hiện Bộ quy tắc ứng xử …và các quy định hiện
hành đến các thành viên có liên quan tại đơn vị;
2. Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt Quyết định số 987/QĐ-BGDĐT ngày 17/4/2020
của Bộ GDĐT ban hành Kế hoạch hành động phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp bạo lực, xâm
hại tình dục trẻ em trong các cơ sở giáo dục giai đoạn 2020-2025; Thông tư
06/2016/TTLT-BCA-BGDĐT ngày 28/5/2015 của Bộ GDĐT và Bộ Công an về hướng
dẫn phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn xã
hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật khác trong ngành Giáo dục;
Nghị định 80/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định môi trường giáo dục
an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường; Chỉ thị 993/CT-BGDĐT
ngày 12/4/2019 của Bộ GDĐT về việc tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực học
đường trong cơ sở giáo dục; Kế hoạch phối hợp số 5533/KH-BLĐTBXH-BGDĐT ngày
19/12/2019 của Bộ GDĐT với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về phòng, chống
bạo lực, xâm hại trẻ em trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông đến năm
2025; Công văn số 1584/SGDĐT-CTTT ngày 18/6/2020 của Sở GDĐT về việc tổ chức
triển khai thực hiện Chỉ thị 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về “Tăng cường,

2
nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy” trong ngành Giáo dục; Kế
hoạch số 96/KH-SGDĐT ngày 30/6/2017 triển khai thực hiện công tác tuyên truyền giáo
dục phòng, chống ma túy, tệ nạn xã hội (TNXH) trong cơ sở giáo dục đến năm 2020.
3. Phối hợp với đơn vị chức năng, truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của học
sinh về công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, TNXH, về hậu quả, tác hại
của việc sử dụng, buôn bán, tàng trữ, vận chuyển chất ma túy; tác hại của các loại ma túy,
chất hướng thần; các loại má túy có nguồn gốc tự nhiên, ma túy tổng hợp, một số loại phổ
biến như “thuốc lắc”, “tem giấy”, “cỏ Mỹ”, “bóng cười”... và các chất hướng thần mới, để
nâng cao ý thức tự phòng ngừa cho học sinh.
- Thực hiện lồng ghép tuyên truyền về phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật,
TNXH với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, thi tìm hiểu pháp luật, tập huấn, tọa
đàm, nói chuyện chuyên đề...
- Tổ chức cho học sinh, tập thể, đơn vị ký cam kết kiên quyết phòng, chống ma
túy.
4. Vận động viên chức, nhà giáo, học sinh tham gia phong trào phát hiện, tố giác
tội phạm, TNXH và tự giác khai báo tình trạng sử dụng ma túy trái phép trong học sinh.
Tiếp nhận, xử lý thông tin của viên chức, giáo viên, nhân viên, người lao động, học sinh
về phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và TNXH tại trường học. Phối hợp xử lý kịp
thời, đúng quy định đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm các quy định của
pháp luật một cách hiệu quả.
5. Tổ chức triển khai và tổng kết Đề án “Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi
phạm pháp luật trong học sinh, sinh viên đến năm 2020; Đề án “Tăng cường năng lực
phòng, chống ma túy trong trường học đến năm 2020”; Kế hoạch phối hợp số 2237/KHSLĐTBXH-SGDĐT ngày 04/10/2019 giữa Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Sở
Giáo dục và Đào tạo về công tác dự phòng, cai nghiện ma túy đối với học sinh, sinh viên
đến năm 2020.
Yêu cầu thủ trưởng các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp
nên trên. Báo cáo tổng kết các Đề án, Kế hoạch theo giai đoạn về Sở GDĐT (qua phòng
Chính trị, tư tưởng, trước ngày 01/10/2020), để tổng hợp báo cáo Bộ GDĐT./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ GDĐT (Vụ GDCT.HSSV);
- BCĐ PC tội phạm, AIDS, TNXH
và PTTDBVANTQ;
- VP. UBND tỉnh An Giang;
- Công an tỉnh (PV05,PA03,PV01,PC08);
- Giám đốc và các Phó Giám đốc;
- Website Sở GDĐT;
- Lưu: VT, CTTT.
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