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Thực hiện Thông tư Liên tịch số 34/2009/TTLT-BGDĐT-BCA ngày 20/11/2009 giữa Bộ
Giáo dục – Đào tạo với Bộ Công an hướng dẫn v/v phối hợp thực hiện công tác đảm bảo ANTT
tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Ngày 28/02/2013, tại Công an huyện
An Lão các cơ quan: Công an huyện, Phòng GD-ĐT, Trường THPT An Lão, Trường THPT số 2
An Lão và Trung tâm Giáo dục thường xuyên- Hướng nghiệp huyện An Lão đã tiến hành ký kết
Kế hoạch thực hiện QCPH liên ngành về đảm bảo ANTT trong trường học, các cơ sở giáo dục.

Trong thời gian qua, tình hình vi phạm pháp luật do đối tượng trong độ tuổi vị thành niên,
học sinh gây ra trên địa bàn huyện An Lão diễn biến phức tạp, có xu hướng tăng. Riêng trong
quí I/2013, đã xảy ra 10 vụ việc có đối tượng học sinh tham gia, cụ thể: Gây rối đánh nhau: 5
vụ, 15 học sinh; cố ý gây thương tích, gây tổn hại sức khỏe cho người khác: 02 vụ, 02 học sinh;
trộm cắp tài sản: 03 vụ, 06 học sinh; vi phạm TTATGT: 04 học sinh,…; tình hình trên đã gây
ảnh hưởng xấu về ANTT trên địa bàn, là một trong những nguyên nhân tác động tiêu cực đến
công tác giáo dục toàn diện của ngành giáo dục.
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(Ảnh minh họa: Hội nghị ký kết Kế hoạch thực hiện QCPH liên ngành

về đảm bảo ANTT trong trường học, các cơ sở giáo dục)

Trước tình hình đó, ngành công an và ngành giáo dục đã tiến hành ký kết Kế hoạch thực
hiện QCPH liên ngành về đảm bảo ANTT trong trường học, các cơ sở giáo dục nhằm phát huy
sức mạnh tổng hợp của các lực lượng cả trong và ngoài ngành Công an, Giáo dục trong công
tác quản lý, tuyên truyền, giáo dục, định hướng cho cán bộ, giáo viên, học sinh trong thực hiện
nhiệm vụ đảm bảo ANTT, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của thanh thiếu niên, học sinh
trong thời gian học ở trường, cũng như khi tham gia các sinh hoạt, hoạt động ở gia đình, ngoài
xã hội, cộng đồng. Xác định rõ công tác đảm bảo ANTT trong nhà trường là trách nhiệm của
các ngành, các cấp, các tổ chức và cá nhân có liên quan, trong đó trách nhiệm của nhà trường
và cơ quan công an là nòng cốt; nội dung công tác phối hợp cần tập trung vào các công tác
phát hiện, phòng ngừa, đấu tranh với âm mưu, hoạt động gây mất ANTT trong nhà trường, các
cơ sở giáo dục; phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xử lý các vấn đề về ANCT-TTATXH có
liên quan đến cán bộ, giáo viên và học sinh.

Trần Ngọc Sơn
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