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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng ngừa, ngăn
chặn các hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Căn cứ Kế hoạch số 2166/KH-SGDĐT ngày 09/10/2020 của Sở GD và ĐT
Sóc Trăng về việc Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng
ngừa, ngăn chặn các hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản;
Căn cứ điều kiện thực tế của nhà trường, trường THPT Văn Ngọc Chính lập
kế hoạch nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng
ngừa, ngăn chặn các hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản năm học 2020-2021, như
sau:
I. Mục đích, yêu cầu
- Nâng cao nhận thức trách nhiệm của lãnh đạo, giáo viên, nhân viên đối với
việc thực hiện nhiệm vụ phổ biến, tuyên truyền pháp luật đến học sinh trường.
- Gắn kết chặt chẽ việc thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ tuyên truyền với việc
thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà
trường. Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong đơn
vị; lựa chọn hình thức, nội dung phù họp với tình hình thực tê của trường.
- Mọi thành viên trong nhà trường phải tích cực tham gia và thực hiện tốt
nhiệm vụ được phân công.
II. Thời gian, thành phần thực hiện
1. Thời gian: Theo từng năm học.
2. Thành phần thực hiện: Toàn thể CB-GV-NV và học sinh trường.
III. Nội dung và hình thức tuyên truyền, giáo dục
1. Nội dung tuyên truyền, giáo dục
Tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm Kết luận số 05-KL/TW ngày 15 tháng 7
năm 2016 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48 - CT/TW
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”; Kết luận số 44-KL/TW ngày 22
tháng 01 năm 2019 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với
phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”; Nghị quyết số
96/2019/QH14 ngày 27 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội về c ông tác phòng
chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của
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Tòa án nhân dân và công tác thi hành án; các Chương trình, Chiến lược quốc gia
phòng, chống tội phạm.
- Thông tin rộng rãi, kịp thời, công khai, minh bạch trong cán bộ quản lý,
giáo viên, và học sinh về chủ trương phát triển kinh tế, an sinh xã hội của Đảng,
Chính phủ và địa phương; các cơ sở được phép kinh doanh trong các lĩnh vực Giáo
dục như: môi giới việc làm, du học, xuất khẩu lao động, liên kết đào tạo, đào tạo và
cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học, kỹ năng sống....; âm mưu, thủ đoạn hoạt động
của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản gắng với các vụ việc, vụ án cụ thể mang
tính điển hình để cán bộ quản lý, giáo viên, và học sinh chấp hành pháp luật, đề
cao cảnh giác, tăng cường các biện pháp quản lý tự phòng ngừa, bảo vệ tài sản.
- Giáo dục nâng cao nhận thức, kĩ năng phòng tránh tội phạm lừa đảo chiếm
đoạt tài sản. Cảnh báo về các hình thức chiếm đoạt tài sản trên nhiều lĩnh vực của
đời sống xã hội như tài chính, ngân hàng, bất động sản, dự án đầu tư, môi giới việc
làm, đưa người đi lao động, học tập tại nước ngoài, kinh doanh đa cấp, thương mại
điện tử, tiền ảo..., đặc biệt là lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng; tin
nhắn “rác”, tin nhắn trúng thưởng, xin việc làm, xuất khẩu lao động, “chạy” dự án,
vay vốn; kêu gọi đầu tư, tài trợ, đầu tư kinh doanh đa cấp, thiết lập các tranh mạng
ngân hàng giả mạo để lấy dữ liệu thông tin khách hàng, đánh tráo hồ sơ, sử dụng
giấy tờ giả mở tài khoản, giả mạo chứng từ để chuyển tiền, rút tiền, vay tiền, làm
giả cổ vật, đá quý, kim loại quý; lợi dụng hoạt động họ, hụi, biêu, phường, phòng,
chống dịch bệnh..
2. Hình thức tuyên truyền
- Lồng ghép tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng ngừa, ngăn
chặn các hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bảo đảm an ninh, trật tự cho học
sinh thông qua các hoạt động trải nghiệm, hoạt động ngoại khóa, sinh hoạt dưới cờ,
tọa đàm, sinh hoạt Đoàn, Hội, qua Website, Blog, diễn đàn, phát thanh nội bộ của
nhà trường.
- Xây dựng chuyên trang, chuyên mục giáo dục pháp luật trên trang tin điện
tử (thptvnc.edu.vn), phát thanh nội bộ tại trường về phòng ngừa, ngăn chặn các
hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bảo đảm an ninh, trật tự bằng nhiều hình
thức như Bài viết, hình ảnh, video clip, các hoạt động văn hóa, văn nghệ,.; thiết lập
các kênh tố giác tội phạm qua số điện thoại trường, số điện thoại GVCN, kênh zalo
nhóm của Đoàn trường, của các lớp.
IV. Tổ chức thực hiện
- Lãnh đạo trường:
+ Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện trong toàn trường về tăng cường
công tác truyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng ngừa, ngăn chặn các hoạt động
lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ngành Giáo dục; phối hợp cùng các cơ quan ban
ngành liên quan triển khai công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng
ngừa, ngăn chặn các hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong nhà trường.
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+ Định kỳ hàng năm báo cáo kết quả thực hiện về công tác truyên truyền,
giáo dục pháp luật về phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản về
Sở Giáo dục và Đào tạo (qua email: phongcttt.soctrang@moet.edu.vn) trước ngày
05/12).
- BCH Công đoàn trường, BCH Đoàn trường, Hội LHTN, Hội Chữ thập đỏ
trường:
+ Căn cứ KH chung và lịch làm việc hàng tuần của trường xây dựng kế
hoạch chi tiết, xây dựng bài tuyên truyền cụ thể về tăng cường tuyên truyền, giáo
dục pháp luật về phòng ngừa, ngăn chặn các hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cho giáo viên, công đoàn viên, đoàn viên, hội viên mình trong nhà trường.
+ Báo cáo công việc thực hiện về lãnh đạo trường đúng tiến độ qui định.
- Tổ Sử - Địa – GDCD, BCH Đoàn trường và Giáo viên chủ nhiệm các lớp:
Lồng ghép nội dung trên vào các buổi sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt lớp, sinh hoạt
ngoại khóa và lồng ghép vào các tiết dạy nhất là môn giáo dục công dân.
- Tổ CNTT của trường mở thêm chuyên mục Giáo dục Pháp luật trên
website trường, kịp thời đăng tải các bài viết, các hoạt động về tuyên truyền giáo
dục pháp luật lên trang tin điện tử của trường.
Trên đây là Kế hoạch thực hiện nâng cao hiệu quả công tác huyên truyền,
giáo dục pháp luật về phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong
ngành giáo dục của trường THPT Văn Ngọc Chính, đề nghị các CB-GV-NV và
học sinh nhà trường thực hiện nghiêm theo nội dung kế hoạch này. Trong quá trình
thực hiện, có khó khăn vướng mắc liên hệ lãnh đạo trường (thầy Trần Minh Thuận)
để phối hợp giải quyết./.
Nơi nhận:
- Chi bộ, Lãnh đạo
trường;
- GV-NV trường;
- Website trường;
- Lưu: VT.
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