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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:1858/SGDĐT-GDTrH

Gia Lai, ngày 07 tháng 10 năm 2020

V/v tăng cường công tác tuyên truyền,
giáo dục pháp luật liên quan về phòng,
chống tội phạm, vi phạm pháp luật,
phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo,
chiếm đoạt tài sản

Kính gửi:
- Các phòng giáo dục và đào tạo;
- Các đơn vị trực thuộc Sở;
- Các trung tâm GDNN-GDTX.
Thực hiện Công văn số 3816/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 28/9/2020 của
Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục
pháp luật về phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo và chiếm đoạt tài sản; Công
văn số 17/HĐPHPBGDPL ngày 20/8/2020 của Hội đồng phối hợp phổ biến,
giáo dục pháp luật tỉnh về việc tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp
luật liên quan về phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, Sở Giáo dục và Đào
tạo (GDĐT) yêu cầu thủ trưởng các đơn vị tăng cường công tác tuyên truyền, giáo
dục pháp luật liên quan về phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, phòng ngừa,
xử lý hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, cụ thể như sau:
1. Nội dung tuyên truyền, giáo dục
- Tổ chức quán triệt, phổ biến nội dung Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày
27/11/2019 của Quốc hội về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp
luật, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi
hành án; các Chương trình, Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm; Kết
luận số 44-KL/TW ngày 22/01/2019 của ban Bí thư về việc tiếp tục đẩy mạnh
thực hiện Chỉ thị số 09-CT-TW của Ban Bí thư khóa XI về “Tăng cường sự lãnh
đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình
hình mới”; nội dung trọng tâm của: Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung
năm 2017); Luật Thi hành án hình sự năm 2019; Luật Tố cáo năm 2018; Luật
Khiếu nại năm 2011; Nghị định số 49/2020/NĐ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ
quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng, Chỉ
thị 12/CT-TTg ngày 25/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng
ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín
dụng đen”…;
- Thông tin rộng rãi, kịp thời, công khai, minh bạch trong cán bộ quản lý,
nhà giáo, người lao động và người học về chủ trương phát triển kinh tế, an sinh xã
hội của Đảng, Chính phủ và địa phương; âm mưu, thủ đoạn hoạt động của tội phạm
lừa đảo chiếm đoạt tài sản gắn với các vụ việc, vụ án cụ thể mang tính chất điển
hình để cán bộ quản lý, nhà giáo, người lao động và người học chấp hành pháp

luật, đề cao cảnh giác, tăng cường các biện pháp quản lý, tự phòng ngừa, bảo vệ tài
sản.
- Giáo dục nâng cao nhận thức, kĩ năng phòng tránh tội phạm lừa đảo chiếm
đoạt tài sản. Cảnh báo về các hình thức lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên nhiều lĩnh
vực của đời sống xã hội như tài chính, ngân hàng, bất động sản, dự án đầu tư, môi
giới việc làm, đưa người lao động, học tập tại nước ngoài, kinh doanh đa cấp,
thương mại điện tử, tiền ảo…, đặc biệt là lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không
gian mạng; tin nhắn “rác”, tin nhắn trúng thưởng, xin việc làm, xuất khẩu lao động,
“chạy” dự án, vay vốn; kêu gọi đầu tư, tài trợ, đầu tư kinh doanh đa cấp, thiết lập
các trang mạng ngân hàng giả mạo để giữ lấy dữ liệu thông tin khách hàng, đánh
tráo hồ sơ, sử dụng giấy tờ giả mở tài khoản, giả mạo chứng từ để chuyển tiền, rút
tiền, vay tiền, làm giả cổ vật, đá quý, kim loại quý…
2. Hình thức tuyên truyền
Các cơ sở giáo dục lồng ghép tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về
phòng ngừa, ngăn chặn các hoạt động vi phạm pháp luật, các hoạt động lừa đảo,
chiếm đoạt tài sản, bảo đảm an ninh, trật tự cho học sinh thông qua các hoạt động
trải nghiệm, hoạt động ngoại khóa, sinh hoạt dưới cờ, tọa đàm, sinh hoạt Đoàn,
Đội, qua Website, Blog, diễn đàn, phát thanh nội bộ nhà trường…
3. Căn cứ vào điều kiện, tình hình thực tiễn, các đơn vị chủ động tổ chức
thông tin, phổ biến về các nội dung pháp luật nêu trên bằng hình thức linh hoạt,
phù hợp, bảo đảm thiết thực; truyền tải đầy đủ thông tin pháp luật đến cán bộ,
giáo viên, học sinh, sinh viên, học viên và người lao động trong phạm vi đơn vị
quản lý.
Yêu cầu thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện kịp thời các nội dung
trên. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, liên hệ về Sở GDĐT (qua
Phòng Giáo dục Trung học, điện thoại: 0364.796.779) để phối hợp giải quyết./.

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Vụ GDCTHSSV;
- Sở Tư pháp;
- Lưu: VT, GDTrH.
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