
Phụ lục 

Các văn bản chỉ đạo thực hiện công tác bảo đảm an ninh, trật tự, phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trong 

cơ sở giáo dục của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum 

TT 
Loại văn 

bản 
Số văn bản 

Ngày  

ban hành 
Trích yếu 

Bản sao 

minh chứng 

1 
Quy chế 

phối hợp 

15/QCPH/CAT-

SGDĐT 
14/10/2016 

Thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và đảm bảo 

trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm, 

vi phạm pháp luật khác trong ngành Giáo dục 
15-QCPH-CA-SGD&

ÐT Quy che phoi hop.pdf 

2 Công văn 
1337/SGDĐT-

GDTrH 
28/9/2020 

Phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 

tại các cơ sở giáo dục năm 2020 
1337-SGDĐT-GDTrH

-phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại các cơ sở giáo dục năm 2020.pdf 

3 Công văn 
1354/SGDĐT-

GDTrH 
30/9/2020 

Tiếp tục triển khai thực hiện công tác phòng, chống tội 

phạm trên địa bàn tỉnh 
1354-SGDĐT-GDTrH

-tiếp tục triển khai thực hiện công tác phòng, chống tội phạm trên địa bàn tỉnh.pdf 

4 Công văn 
04/SGDĐT-

GDTrH 
04/01/2021 

Tăng cường đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau 

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên đán 

Tân Sửu 2021 trên địa bàn tỉnh 
04-SGDĐT-GDTrH-t

ăng cường đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 trên địa bàn tỉnh.pdf 

5 Công văn 
08/SGDĐT-

GDTrH 
09/01/2021 

Triển khai nhiệm vụ công tác đảm bảo an ninh chính trị, 

giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

năm 2021 

m 

6 Công văn 
414/SGDĐT-

GDTrH 
17/3/2021 

Triển khai công tác phòng, chống tội phạm năm 2021 

trên địa bàn tỉnh 
414 CV PC tội phạm 

trên địa bàn tỉnh 2021.pdf 

7 Công văn 
415/SGDĐT-

GDTrH 
17/3/2021 

Tăng cường công tác phòng, chống hoạt động “tín dụng 

đen” trên địa bàn tỉnh 
415-SGDĐT-GDTrH-

CV PC tín dụng đen 2021.pdf 

8 Công văn 676/SGDĐT-VP 27/4/2021 

Tăng cường tuyên truyền, giáo dục ATGT; phòng, chống 

dịch bệnh Covid-19; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã 

hội trong dịp nghỉ Lễ 30/04 và 01/05 năm 2021 
676-SGDĐT-VP-CV 

TT ĐB ATGT, AN-AT,  PC dịch dịp 30-4, 1-5-2021.pdf 
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9 Công văn 
1493/SGDĐT-

VP 
31/8/2021 

Phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 

tại các cơ sở giáo dục năm 2021 
1493-SGDĐT-VP-CV 

PĐ PT TD BV ANTQ tại các CSGD 2021.pdf 

10 Công văn 1587/SGDĐT-VP 14/9/2021 

Bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống cháy, nổ và xử lý 

vi phạm trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn 

tỉnh 
1587 CV đảm bảo 

ANTT, PCCN và XL vi phạm trong PC dịch CV-19.pdf 

11 Công văn 
1678/SGDĐT-

VP 
23/9/2021 

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị và 

công tác học sinh năm học 2021-2022 
1678-SGDĐT-VP-CV 

HUONG DAN NHIEM VU GDCT-HSSV 2021-2022.pdf 

12 Công văn 
2047/SGDĐT-

VP 
20/12/2021 

Triển khai các nhiệm vụ đối với công tác phòng, chống 

tội phạm trong tình hình mới và Chiến lược Quốc gia 

phòng chống tội phạm giai đoạn 2016 - 2025, định 

hướng đến năm 2030 

2407-SGDĐT-VP-1 

CV tăng cường sự LĐ của Đảng trong PC tội phạm trong tình hình mới.pdf 

13 Công văn 737/SGDĐT-VP 22/4/2022 

Triển khai công tác phòng, chống tội phạm năm 2022 

trên địa bàn tỉnh 
737 CV triển khai 

công tác phòng, chống tội phạm năm 2022 trên địa bàn tỉnh.pdf 

14 Công văn 781/SGDĐT-VP 28/4/2022 

Triển khai thực hiện công tác phòng, chống mua bán 

người trên địa bàn tỉnh 
781 CV triển khai 

công tác phòng chống mua bán người năm 2022.pdf 

15 Công văn 973/SGDĐT-VP 20/5/2022 

Tăng cường các giải pháp phòng ngừa tội phạm giết 

người  trên địa bàn tỉnh 
973 CV tăng cường 

các giải pháp PC tội phạm giết người trên địa bàn tỉnh.pdf 

16 Công văn 

1333/SGDĐT-

VP 

 

12/7/2022 

V/v tăng cường quản lý đối với việc sử dụng mạng 

Internet và mạng xã hội đối với CBQL, giáo viên, nhân 

viên và học sinh 

 

 

Vv tăng cường quản 

lý đối với việc sử dụng mạng Internet và mạng xã hội đối với CBQL, giáo viên, nhân viên và học sinh.pdf 
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