UBND THÀNH PHỐ VŨNG TÀU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1268/GDĐT- GDTX

Vũng Tàu, ngày 04 tháng 09 năm 2020

V/v triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của
Ban Chỉ đạo 138.

Kính gửi: Các trường Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở.
Thực hiện Kế hoạch số 16/KH-BCĐ ngày 15/1/2020 của Ban Chỉ đạo 138
thuộc UBND Thành phố về việc triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng
Chính phủ về tình hình trẻ em Việt Nam bị bóc lột, lạm dụng ở châu Âu,
Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị các trường Mầm non, Tiểu học và
Trung học cơ sở các nội dung như sau:
1. Tổ chức tuyên truyền, giáo dục các kiến thức phòng ngừa, ngăn chặn các
loại tội phạm và tệ nạn xã hội xâm nhập vào trường học nhằm nâng cao trách
nhiệm của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh trong đấu tranh phòng,
chống tội phạm.
2. Tiếp tục lồng ghép nội dung kiến thức về đảm bảo an ninh, trật tự; phòng,
chống tệ nạn xã hội; phòng, chống vi phạm pháp luật; phòng, chống mua bán
người, di cư trái phép vào chương trình, kế hoạch giáo dục và các hoạt động
thường xuyên của nhà trường.
3. Phối hợp với các cơ quan chức năng đảm bảo môi trường giáo dục an
toàn, lành mạnh, thân thiện cho học sinh trong nhà trường.
Đề nghị các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở nghiêm túc thực
hiện./.
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