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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /SGDĐT-VP 
V/v tăng cường phòng ngừa tội 

phạm trộm cắp tài sản trường học 

 

 Gia Lai, ngày       tháng 7 năm 2021 

               Kính gửi: 

                        - Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố; 

                        - Trung tâm GDNN-GDTX các huyêṇ; 

                        - Các đơn vị trưc̣ thuôc̣ Sở. 
 

Thực hiện Công văn số 1197/CAT-PV01 ngày 12/7/2017 của Công an tỉnh 

Gia Lai về việc phòng ngừa tội phạm trộm cắp tài sản tại trường học, Sở Giáo dục 

và Đào tạo yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố; Trung 

tâm GDNN-GDTX các huyêṇ; Các đơn vị trưc̣ thuôc̣ Sở (gọi chung là các cơ quan, 

đơn vị) triển thực hiện một số nội dung sau: 

1. Tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, nhất là 

các đối tượng trộm cắp máy tính, máy chiếu, thiết bị dạy học... trong khoảng thời 

gian các nhà trường nghỉ hè, nhằm bảo vệ tài sản công của nhà trường, đảm bảo an 

ninh, trật tự trên địa bàn. 

2. Chủ động công tác quản lý, kiểm tra tài sản hiện có; nâng cao trách nhiệm 

bảo vệ tài sản của cán bộ, giáo viên, nhân viên; có phương án bảo vệ tài sản phù 

hợp như: Khóa, cất giữ các tài sản có giá trị cao, tổ chức lực lượng thường trực bảo 

vệ, canh gác; lắp đặt hệ thống camera an ninh,... Hạn chế các điều kiện để đối 

tượng lợi dụng trộm cắp tài sản. 

3. Khi xảy ra các vụ trộm cắp tài sản, kịp thời trao đổi, tố giác tội phạm với 

lực lượng Công an nơi gần nhất; phối hợp, hỗ trợ lực lượng chức năng điều tra, xử 

lý, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự tại địa phương. 

4. Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ sở 

giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý chủ động công tác phòng ngừa tội phạm trộm 

cắp và quản lý tài sản công trong thời gian nghỉ hè. 

Yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vi ̣ nghiêm túc triển khai thưc̣ hiêṇ./. 
 

  
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Công an tỉnh (báo cáo); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng CMNV Sở; 

- Đăng Website Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyêñ Văn Long 
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