
UBND HUYỆN KRÔNG PẮC 

 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Số:          /PGDĐT 
V/v thực hiện Chỉ thị số 06/CT-UBND  

ngày 05/01/2021 về nhiệm vụ bảo vệ  

an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự,  

an toàn xã hội năm 2021 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

          Krông Pắc, ngày          tháng  01  năm 2021 

    

Kính gửi:     - Các trường MN, MG, TH, THCS 

- Trường PTDTNT THCS Huyện  

- Trường TH và THCS Lê Văn Tám 

 

 Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-SGDĐT, ngày 15/01/2021 của Sở Giáo dục 

và Đào tạo Đắk Lắk về triển khai thực hiện Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 

05/01/2021 của UBND tỉnh Đắk Lắk về nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, đảm 

bảo trật tự, an toàn xã hội năm 2021, 

Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu hiệu trưởng các đơn vị trường học thực 

hiện các nội dung sau: 

 1. Triển khai, thực hiện đầy đủ, hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, 

Nhà nước về nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội 

năm 2021. 

 2. Tuyên truyền đến cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh thực 

hiện tốt các quy định của pháp luật, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu 

nước, xây dựng đời sống văn hóa, đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; 

đảm bảo an ninh trật tự tại đơn vị. 

 3. Triển khai thực hiện các giải pháp đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, việc sử 

dụng Internet và mạng xã hội. Thực hiện nghiêm túc Luật An ninh mạng, quy chế 

phát ngôn, quy định về cung cấp thông tin; Thường xuyên rà soát, kiểm tra, phát 

hiện, ngăn ngừa, vô hiệu hóa hoạt động xâm nhập hệ thống mạng thông tin của đơn 

vị. 

 4. Làm tốt công tác tiếp dân, giải quyết dứt điểm các kiến nghị của cá nhân 

và tập thể liên quan tới đơn vị. 

 Nhận được công văn này, đề nghị hiệu trưởng các đơn vị nghiêm túc triển 

khai thực  hiện./. 

Nơi nhận:                                                                                TRƯỞNG PHÒNG 
 -Như kính gửi;                                                                                                

 -Lãnh đạo, CV phòng GDĐT; 

 -Lưu: VT, PC. 

 

 

                                                                                                             Huỳnh Hồng 
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