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#SoKyHieuVanBan
V/v triển khai các hoạt động phòng, 

chống mua bán người

#DiaDiemNgayBanHanh

              Kính gửi: Hiệu trưởng các trường MN, MG, TH, THCS, TH&THCS.

Căn cứ Công văn số 1524/SGDĐT-HSSVPC ngày 21/7/2022 của Sở 
GDĐT tỉnh Quảng Nam về việc triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày toàn 
dân phòng, chống mua bán người 30/7, Phòng GDĐT Đại Lộc đề nghị Hiệu 
trưởng các trường trực thuộc thực hiện một số nội dung sau:

1. Tăng cường công tác truyền thông trên Website đơn vị, fecebook của 
Đoàn, Đội,…về Luật Phòng, chống mua bán người; các chủ trương, đường lối 
của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tội phạm 
nói chung và phòng, chống mua bán người nói riêng, trọng tâm là Kết luận số 13-
KL/TW ngày 16/8/2021 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48-
CT/TW ngày 22/10/2020 của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của 
Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; Quyết định số 
193/QĐ-TTg ngày 09/2/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình 
phòng, chống mua bán người giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 
để nâng cao nhận thức của cán bộ quản lý, nhà giáo, người lao động trong đơn vị 
và học sinh.

2. Lồng ghép các nội dung tuyên truyền nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng 
phòng, chống mua bán người vào chương trình giáo dục công dân, giáo dục ngoại 
khóa trong kế hoạch hoạt động ngoài giờ lên lớp ngay từ đầu năm học mới.

Phòng GDĐT đề nghị Hiệu trưởng các trường trực thuộc nghiêm túc triển 
khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu: VT, NGLL.

KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

#ChuKyLanhDao
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