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V/v triển khai “Ngày toàn dân phòng,
chống mua bán người 30/7” năm 2021

Kính gửi:
- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố;
- Hiệu trưởng các trường THPT;
- Trường phổ thông thực hành sư phạm An Giang.
Thực hiện Kế hoạch số 25/KH-BCĐ ngày 14/5/2021 của Thường trực Ban chỉ đạo
phòng, chống tội phạm HIV/AIDS, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an
ninh Tổ quốc tỉnh An Giang về việc triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng chính phủ
về “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7” năm 2021 (kèm theo KH của Ban chỉ
đạo cấp tỉnh), Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị thủ trưởng các đơn vị tiếp tục thực hiện các
nội dung sau:
1. Bằng nhiều hình thức phù hợp, triển khai Kế hoạch của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh (KH
25/KH-BCĐ nêu trên); đồng thời, phát huy hiệu quả các hoạt động trước đây của đơn vị về
việc thực hiện Chương trình hành động phòng, chống tội phạm mua bán người.
2. Tuyên truyền hiệu quả việc phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh ngăn chặn kịp thời
các loại tội phạm; kịp thời biểu dương gương người tốt, việc tốt, các điển hình trong phòng,
chống tội phạm mua bán người, góp phần tích cực trong công tác phòng, chống các loại tội
phạm.
3. Tiếp tục phối hợp có hiệu quả với cơ quan thông tin và truyền thông tại địa phương,
như: báo chí, phát thanh và truyền hình... để tuyên truyền, phổ biến sâu rộng, nhất là trong
Phụ huynh học sinh bằng nhiều hình thức về tình hình tội phạm mua bán người theo hình
thức, thủ đoạn mới của bọn tội phạm; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các đề án của Chương
trình, các Nghị quyết liên tịch đã ký kết.
4. Yêu cầu các đơn vị thông báo rộng rãi, sử dụng đúng mục đích số điện thoại đường
dây nóng đặt tại đơn vị (miễn phí cuộc gọi) về các trường hợp xảy ra (nếu có).
Đề nghị thủ trưởng các đơn vị thực hiện tốt tinh thần công văn này./.
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