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V/v tăng cường công tác phòng,
chống tội phạm và vi phạm pháp luật

Kính gửi:
- Trưởng phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố;
- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở.
Ngày 20 tháng 10 năm 2021, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh An Giang phát hành
Công văn số 1193/UBND-NC về việc tăng cường công tác phòng, chống tội phạm và vi
phạm pháp luật. Theo đó, thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các
sở, ngành, địa phương trong tỉnh đã xây dựng nhiều kế hoạch, phương án triển khai các
nhiệm vụ cấp bách vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa bảo đảm an ninh chính trị, trật
tự, an toàn xã hội. Theo đánh giá của ngành chức năng, từ đầu năm 2021 đến nay, các vụ
phạm pháp hình sự diễn biến phức tạp. Đặc biệt, trong đợt dịch bệnh Covid-19 bùng phát
từ tháng 4 đến nay, lực lượng Công an đã cùng với các cấp chính quyền, các ban, ngành
địa phương huy động toàn lực lượng tham gia công tác phòng, chống dịch và đảm bảo an
ninh trật tự. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh, tình hình dịch bệnh cơ bản đã được kiểm soát,
từng bước chuyển sang trạng thái “bình thường mới” để phục hồi, phát triển kinh tế. Dự
báo sau thời gian thực hiện giãn cách xã hội, tình hình tội phạm và vi phạm phát luật có
khả năng sẽ diễn biến phức tạp trở lại; việc người dân An Giang từ các tỉnh, thành phố
khác trở về địa phương với số lượng lớn sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ làm phát sinh các vấn
đề xã hội phức tạp, trong đó có hành vi vi phạm pháp luật.
Trước tình hình trên, để tiếp tục chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội
phạm, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, vừa phục vụ các nhiệm vụ phòng, chống
dịch bệnh của tỉnh, vừa phát triển kinh tế, xã hội, duy trì tốt các hoạt động giáo dục trong
tình hình mới; Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) yêu cầu các phòng GDĐT, các đơn vị
trực thuộc tập trung thực hiện một số nội dung sau:
1. Tích cực phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa
phương thực hiện tốt các giải pháp về an sinh xã hội, phòng, chống tội phạm và vi phạm
pháp luật để đề phòng các vụ việc phức tạp có thể phát sinh như dự báo nêu trên, không
để phát sinh các vụ việc phức tạp về trật tự xã hội. Tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm
vụ và giải pháp đã nêu tại Kế hoạch số 269/KH-SGDĐT ngày 28/01/2021 của Sở GDĐT
về công tác PCTP, HIV/AIDS và các TNXH năm 2021; phát huy sức mạnh tổng hợp của
cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác bảo vệ an ninh chính trị, phòng, chống tội
phạm.
2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng,
chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội
bằng hình thức phù hợp với tình hình mới.
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3. Phối hợp với lực lượng Công an địa phương:
- Tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung, biện pháp trọng tâm về tăng cường
phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong và sau dịch bệnh Covid-19; về
công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy, nhất là các địa bàn trên tuyến biên
giới.
- Nắm chắc diễn biến tình hình, chủ động dự báo và triển khai đồng bộ các giải
pháp phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, giữ vững trật tự an toàn xã hội, góp
phần bảo đảm an ninh trật tự, nhất là các loại tội phạm như: Cố ý gây thương tích, gây rối
trật tự công cộng, trộm cắp, cướp giật, giết người; các tệ nạn xã hội như: đánh bài, đá gà,
cá độ bóng đá, game bắn cá…; tội phạm và tệ nạn về ma tuý; buôn lậu, vận chuyển hàng
cấm; tội phạm và các hành vi vi phạm về “tín dụng đen”…
- Giải quyết kịp thời, dứt điểm các vấn đề phức tạp về trật tự an toàn xã hội từ cơ sở,
xây dựng môi trường xã hội an toàn, lành mạnh, tạo điều kiện để thực hiện thắng lợi mục
tiêu kép: phòng, chống dịch bệnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của ngành.
Sở GDĐT đề nghị trưởng phòng GDĐT các huyện, thị, thành phố; hiệu trưởng,
giám đốc các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung công văn này./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc và các Phó Giám đốc;
- Trưởng các phòng thuộc Sở;
- Đăng Website Sở GDĐT;
- Lưu: VT, P. CTTT.
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