
UBND HUYỆN ĐẠI LỘC
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

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

#SoKyHieuVanBan
V/v tăng cường công tác quản lý, sử 

dụng vũ khí, vật liệu nổ, công tác 
phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, 
đảm bảo an ninh, trật tự Tết Nguyên 

đán Quý Mão 2023.

#DiaDiemNgayBanHanh

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

Căn cứ Công văn số 7994/UBND-NCKS ngày 01/12/2022 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng 
Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật 
liên quan đến cá độ bóng đá; Công văn số 8030/UBND-NCKS về việc phối hợp 
thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh, trật tự Tết 
Nguyên đán Quý Mão 2023; Công văn 7996/UBND-NCKS về việc tăng cường 
công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; Công văn 
số 2658/SGDĐT-CTCTHSSV ngày 06/12/2022 của Sở GDĐT tỉnh Quảng Nam 
về việc tăng cường công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công tác phòng 
ngừa, đấu tranh với tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Quý Mão 
2023.

Thực hiện các nội dung trên, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đại Lộc đề 
nghị Hiệu trưởng các trường trực thuộc tập trung chỉ đạo những nội dung sau:

1. Tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ 
về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan 
đến cá độ bóng đá tại Công điện số 1123/CĐ-TTg ngày 25/11/2022 để nâng cao ý 
thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị và học sinh.

2. Triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác đảm bảo an ninh, trật 
tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng, 
chống cháy nổ; đồng thời, tăng cường phối hợp với lực lượng Công an tại địa 
phương thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh, trật 
tự Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại 
Công văn số 7593/UBND-NCKS ngày 17/11/2022.

3. Thực hiện nghiêm Nghị quyết số 01/2010/NQ-HĐTP ngày 22/10/2010 
của Hội đồng Thẩm phán Toà án Nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy 
định tại Điều 248 và Điều 249 của Bộ Luật hình sự; yêu cầu cán bộ, công chức, 
viên chức, người lao động trong đơn vị và học sinh thực hiện nghiêm các quy 
định về cấm “đánh bạc trái phép”; gương mẫu thực hiện nghiêm quy định của 
pháp luật.

4. Thông qua các buổi sinh hoạt tổ chức tuyên truyền, giáo dục học sinh 
thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật 
liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Đồng thời tổ chức cho học sinh ký cam kết không 
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vi phạm các quy định của pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, 
xem đây là một trong những tiêu chí đánh giá, xếp loại đối với học sinh, Đội viên 
và Đoàn viên thanh niên hàng năm.

5. Có biện pháp xử lý nghiêm đối với cá nhân, tập thể vi phạm.
Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị Hiệu trưởng các đơn vị nghiêm túc 

triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, NGLL.

TRƯỞNG PHÒNG

#ChuKyLanhDao
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