UBND HUYỆN NGHI XUÂN
PHÒNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 300 /GDĐT

Nghi Xuân, ngày 29 tháng 12 năm 2020

V/v tăng cường công tác tuyên truyền,
phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi
phạm pháp luật về pháo trước, trong và
sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

Kính gửi:
- Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trong huyện
- Hiệu trưởng trường TH&THCS Xuân Lĩnh.
Thực hiện Kế hoạch số 408/KH-UBND ngày 11/11/2020 của Ủy ban nhân
tỉnh về việc tăng cường công tác tuyên truyền, phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm
và vi phạm pháp luật về pháo trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021;
Công văn số 2512/CAT-QLHC ngày 11/12/2020 của Công an tỉnh về triển khai
thực hiện Nghị định số 137/2020/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo;
công văn số 2524/SGDĐT-VP ngày 28/12/2020 của Sở GD-ĐT về tăng cường
công tác tuyên truyền, phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật
về pháo trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Phòng GD-ĐT đã có
công văn số 288/GD-ĐT ngày 15/12/2020 về đảm bảo an ninh trật tự, ATGT và
phòng chống đốt pháo nổ. Nay, Phòng GD&ĐT tiếp tục yêu cầu các đơn vị thực
hiện tốt các nội dung sau:
1. Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo
của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đối với công tác phòng, chống các hành vi
vi phạm về pháo; Công văn số 8025/UBND-NC, ngày 27/11/2020 của UBND tỉnh
chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị định số 137/NĐ-CP.
2. Phát động Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong đấu tranh
phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm về pháo gắn với Phong trào toàn
dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Thông báo công khai những trường hợp
vi phạm về pháo đến gia đình học sinh, chính quyền địa phương nơi cư trú để giáo
dục, phòng ngừa chung.
3. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật về quản lý, sử
dụng pháo và tổ chức ký cam kết không sản xuất, mua bán, tàng trữ, vận chuyển,
sử dụng trái phép các loại pháo, thuốc pháo đến toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức,
viên chức, học sinh, người lao động. Phối hợp với cơ quan chức năng, chính quyền
địa phương xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm liên quan đến pháo, đưa vào tiêu
chí đánh giá thi đua trong các lớp học, trường học (có Mẫu cam kết kèm theo).
Tổ chức ký cam kết:
Từ nay đến ngày 20/01/2020 (tức ngày 08/12/2020 âm lịch) đảm bảo hoàn
thành tổ chức ký cam kết đến 100% trường học, cán bộ, công chức, viên chức, học
sinh, người lao động, cụ thể:

Người đứng đầu cơ quan ký cam kết thực hiện trước lãnh đạo cấp trên và
chính quyền địa phương (theo Mẫu cam kết số 02).
-

Các các đơn vị tổ chức cho cán bộ, giáo viên, học sinh, người lao động
thuộc cơ quan, đơn vị mình ký cam kết thực hiện (theo Mẫu cam kết số 01).
-

4. Khi có tình huống đột xuất phối hợp với chính quyền, công an địa phương
để giải quyết đồng thời báo cáo về Phòng Giáo dục và Đào tạo qua ông Trịnh Ngọc
Lợi chuyên viên phòng , email: ngocloinx@gmail.com hoặc số điện thoại:
0902676976 để tham mưu lãnh đạo Phòng kịp thời chỉ đạo hướng dẫn./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Trưởng phòng, các P. Trưởng phòng;
- Lưu: VT/GD-ĐT.
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