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KẾ HOẠCH
Thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2021
của ngành Giáo dục tỉnh Khánh Hòa
Thực hiện Kế hoạch số 2324/KH-UBND ngày 24/3/2021 của UBND tỉnh
Khánh Hòa về việc thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2021 trên địa
bàn tỉnh, Sở Giáo du ̣c và Đào ta ̣o (GDĐT) xây dựng kế hoạch thực hiện công tác
phòng, chống tội phạm năm 2021 trong ngành Giáo dục tỉnh Khánh Hòa, nội dung
cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 1405/KH-SGDĐT ngày
24/8/2016 của Sở GDĐT về việc triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia phòng,
chống tội phạm giai đoạn 2016-2025 và định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số
1913/KH-SGDĐT ngày 07/8/2020 của Sở GDĐT về việc triển khai thực hiện Chỉ thị
số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả
công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong ngành Giáo dục tỉnh Khánh Hòa;
các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chiến lược, Chương trình của Chính phủ
chỉ đạo công tác phòng, chống tội phạm. Phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống
chính trị, kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa và tấn công trấn áp tội phạm, góp phần
bảo đảm an ninh trật tự, thực hiện mục tiêu: “Xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an
ninh, an toàn, lành mạnh”.
2. Tập trung lực lượng triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm nâng cao nhận
thức trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, học sinh, chủ động phòng ngừa, tích cực đấu
tranh, ngăn chặn, không để xảy ra tình trạng tội phạm xâm nhập vào học đường; bảo
vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị trọng đại, các ngày lễ lớn của đất nước, của
tỉnh, không để phát sinh “điểm nóng” về trật tự xã hội phức tạp, kéo dài.
3. Kiểm soát, ngăn chặn kịp thời, có hiệu quả tệ nạn xã hội xâm nhập vào
học đường. Đảm bảo 100% các đơn vị, trường học không có người bị tác động của
các loại hình tội phạm.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP
1. Nâng cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu trong phòng, chống tội
phạm, vi phạm pháp luật; phát huy sức mạnh của các đơn vị, trường học và cha mẹ
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học sinh trong triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật
của Nhà nước về công tác phòng, chống tội phạm. Thực hiện nghiêm túc Quy định
102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý đảng viên vi phạm về công
tác phòng, chống tội phạm.
2. Đổi mới, nâng cao hiệu quả chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến giáo
dục pháp luật tại các đơn vị, trường học; nâng cao năng lực điều hành của cấp uỷ,
chính quyền, đoàn thể đơn vị đối với công tác phòng, chống tội phạm. Phát huy vai
trò của chính quyền và các tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên, Ban Đại diện cha
mẹ học sinh trong quản lý, giáo dục, hỗ trợ, tạo cơ hội cho người lầm lỗi tại đơn vị,
trường học và cộng đồng dân cư, ... Đặc biệt duy trì phát huy hiệu quả mô hình “tự
quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải” về an ninh, trật tự trong các đơn vị, trường
học; kịp thời phát hiện, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, khen thưởng
gương người tốt, việc tốt trong công tác phòng, chống tội phạm.
Tổ chức nghiên cứu, triển khai ứng dụng mạng xã hội trong công tác tuyên
truyền, phòng chống tội phạm phù hợp với từng đơn vị, trường học.

3. Tổ chức thực hiện nghiêm túc Quy chế phối hợp số 1592/QCPHSGDĐT-CAT ngày 23/9/2016 được ký kết giữa Sở GDĐT và Công an tỉnh , Quy
chế phối hợp giữa các đơn vị, trường học với công an địa phương 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;
phát huy vai trò của học sinh trong việc ngăn chặn, tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội
nhằm nâng cao hiệu quả công tác phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm trong
tình hình mới.
4. Chủ động báo cáo với các cơ quan, ban, ngành địa phương trong công tác
phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật khi phát hiện các băng, nhóm tội phạm
nguy hiểm, tội phạm hoạt động núp bóng doanh nghiệp, tội phạm chống người thi
hành công vụ, tội phạm sử dụng vũ khí, vật liệu nổ gây án, tội phạm xâm hại trẻ em,
tội phạm sử dụng công nghệ cao, mua bán người, ma túy, ... nhằm răn đe, giáo dục,
phòng ngừa chung.
5. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát hoạt động giáo dục chính trị, tư
tưởng, nâng cao năng lực, đạo đức nghề nghiệp, ý thức trách nhiệm của cán bộ, giáo
viên, nhân viên. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; chấn chỉnh, xử lý nghiêm
các hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, tham nhũng của cán bộ, giáo viên và nhân viên.

3

6. Tổ chức các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao và các hội thi
khác để tạo sân chơi lành mạnh, từ đó giúp học sinh hiểu và tránh xa ma túy và
các loại hình tội phạm khác.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Căn cứ vào các nhiệm vụ, giải pháp của Kế hoạch này, các phòng giáo
dục và đào tạo, các đơn vị trực thuộc Sở xây dựng kế hoạch thực hiện công tác
phòng, chống tội phạm năm 2021 sát với tình hình thực tế của đơn vị, trường học
và địa phương.
2. Phối hợp với chính quyền và lực lượng công an tại địa phương tổ chức
quản lý hiệu quả số học sinh có biểu hiện nghi vấn hoạt động tội phạm; kịp thời
phát hiện, xử lý nghiêm khắc những học sinh có hành vi vi phạm pháp luật, sử
dụng trái phép chất ma túy, chú ý những học sinh có biểu hiện cấu kết, tụ tập
nhóm với các đối tượng ngoài xã hội có hành vi dụ dỗ, lôi kéo, cưỡng ép học sinh
sử dụng ma túy và các loại hình tội phạm khác.
3. Nhà trường chủ động xây dựng quy chế phối hợp với chính quyền địa
phương, đoàn thể và gia đình để quản lý chặt chẽ học sinh; chủ động kiện toàn lực
lượng hỗ trợ phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh, trật tự trường học.
4. Tăng cường đầu tư kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị và
các điều kiện đảm bảo khác phục vụ công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm;
đẩy mạnh thực hiện “xã hội hoá” công tác phòng, chống tội phạm tại các đơn vị,
trường học.
5. Thực hiện dạy lồng ghép một số nội dung phòng, chống tội phạm vào
chương trình giáo dục pháp luật của các môn học nhất là môn Giáo dục công dân;
cử cán bộ, giáo viên cốt cán tham gia đầy đủ các đợt tập huấn, nói chuyện chuyên
đề; tích cực tham gia các hoạt động tuyên truyền do các cấp tổ chức.
6. Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tội phạm năm 2021 định kỳ vào
ngày 10/6/2021 và 10/12/2021 và đột xuất (khi có yêu cầu) về Sở GDĐT (qua Văn
phòng Sở, email: lxde@khanhhoa.edu.vn, sđt: 02583.811.228)./.
Nơi nhận:
- Bộ GDĐT (VBĐT-để b/cáo);
- UBND tỉnh (VBĐT-để b/cáo);
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (để báo cáo);
- Công an tỉnh (VBĐT);
- Lãnh đạo Sở GDĐT (VBĐT-để b/cáo);
- Các đơn vị trực thuộc (VBĐT);
- Các phòng GDĐT (VBĐT);
- Website Sở;
- Lưu: VT, VP.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Lê Đình Thuần

