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V/v phòng ngừa, ngăn chặn các hoạt động
tuyên truyền phát triển đạo trái phép trong
trường học

Kính gửi:
- Trưởng phòng các Phòng GDĐT huyện, thị xã, thành phố;
- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở.
Thời gian gần đây, xuất hiện một số đối tượng xấu đến khu vực trường học,
các ký túc xá học sinh, sinh viên trong tỉnh để tuyên truyền, phát triển đạo trái phép
và dụ dỗ học sinh, sinh viên tham gia.
Để phòng ngừa, ngăn chặn việc lôi kéo học sinh tham gia vào các hoạt động
tuyên truyền trái phép (“Hội thánh Đức Chúa Trời”, “Pháp luân công”...), Sở Giáo
dục và Đào tạo (GDĐT) yêu cầu các Phòng GDĐT, các đơn vị trực thuộc Sở GDĐT
thực hiện tốt một số nhiệm vụ như sau:
1. Tăng cường công tác giáo dục, tuyên truyền để học sinh nâng cao nhận
thức về chính trị tư tưởng, cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn dụ dỗ, lôi kéo học sinh
tham gia vào các hội, nhóm, hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trái pháp luật khác.
2. Thực hiện tốt công tác quản lý, nắm bắt tình hình, diễn biến tư tưởng của
học sinh, đặc biệt là trên các diễn đàn, mạng xã hội về “Hội thánh Đức Chúa Trời”
và “Pháp luân công” tại các đơn vị trường học. Tăng cường công tác bảo vệ, kiểm
soát người lạ ra vào trường học, ký túc xá để thực hiện các hành vi vi phạm pháp
luật.
3. Chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng ở địa phương để thực hiện
các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời việc tuyên truyền đạo trái phép tại các
đơn vị trường học thuộc địa bàn quản lý.
Đề nghị Trưởng Phòng GDĐT, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở GDĐT
thực hiện nghiêm túc các nội dung nêu trên; báo cáo về Sở GDĐT (Phòng CTTT)
tình hình, kết quả thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho học sinh theo
học kỳ, năm học và báo cáo đột xuất khi có vụ việc xảy ra./.
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