UBND TỈNH BẾN TRE

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 2621 /SGD&ĐT-VP
V/v tăng cường phòng, chống
tội phạm trộm cắp tài sản

Bến Tre, ngày 17 tháng 11 năm 2020

Kính gửi:
- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố;
- Các đơn vị trực thuộc Sở;
- Các Trung tâm GDNN-GDTX huyện, thành phố.

Thực hiện Công văn số 5951/UBND-NC ngày 10 tháng 11 năm 2020 của
Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường phòng, chống tội phạm trộm cắp tài
sản;
Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn
xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc , nâng cao hiệu
quả công tác phòng, chống tội phạm trộm cắp tài sản trong thời gian tới. Sở
GD&ĐT yêu cầu Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố, các đơn vị trực thuộc
Sở, các Trung tâm GDNN – GDTX quan tâm thực hiện một số nội dung sau:
1. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ
quốc trong cơ quan, đơn vị; xác định công tác này là nhiệm vụ chính trị trọng
tâm, thường xuyên của cơ quan, đơn vị.
2. Nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng bảo vệ cơ quan, đơn vị,
nhất là các kỹ năng kiểm tra, giám sát người ra vào, xử lý các tình huống có liên
quan, cơ chế thông tin, báo cáo, phối hợp với lực lượng Công an trong công tác
bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ quan, đơn vị.
3. Quán triệt cho cán bộ, đảng viên, giáo viên và học sinh nâng cao ý thức
tự phòng, tự quản, tự bảo vệ tài sản, tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh
giác, để đối tượng có điều kiện thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Tăng cường
công tác tuyên truyền các quy định của pháp luật về phòng, chống tội phạm,
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thường xuyên thông tin về phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm trộm
cắp tài sản để cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị biết, đề
cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa.
Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện,
thành phố và các đơn vị trực thuộc Sở triển khai thực hiện tốt các nội dung
trên./.
Nơi nhận :
- Như trên (để thực hiện);
- Giám đốc, các PGĐ;
- Web Sở GD&ĐT;
- - Lưu: VT.
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