
Kính gửi: Hiệu trưởng các trường MN, TH, THCS. 

 

 Thực hiện công văn số 2322/SGDĐT-CTrTT ngày 14/7/2022 của Sở Giáo 

dục và Đào tạo về việc tiếp tục triển khai thực hiện “Đề án tuyên truyền, phổ biến 

Luật cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2019-2023” trên địa bàn thành phố, Phòng 

Giáo dục và Đào tạo đề nghị các nhà trường thực hiện tốt  một số nội dung sau: 

 1. Tiếp tục phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả các nội 

dung của Đề án ban hành kèm theo Quyết định số 860/QĐ-UBND ngày 

26/3/2020 của Uỷ ban nhân dân thành phố. 

 2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh 

về nội dung cơ bản của Luật Cảnh sát biển Việt Nam năm 2018; Nghị định số 

61/2019/NĐ-CP ngày 10/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện 

pháp thi hành Luật cảnh sát biển Việt Nam; Thông tư số 15/2019/TT-BQP ngày 

11/02/2019 của Bộ Quốc phòng quy định quy trình tuần tra, kiểm tra, giám sát của 

Cảnh sát biển Việt Nam. 

 3. Thường xuyên đổi mới, đa dạng hình thức tuyên truyền, phổ biến; phát huy 

tác dụng của hệ thống loa truyền thanh tại đơn vị, tăng cường ứng dụng công nghệ 

thông tin vào tuyên truyền, phổ biến Luật cảnh sát biển Việt Nam. 

 4. Tăng cường xây dựng, củng cố đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp 

luật; tham mưu, tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho đội 

ngũ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra. 

 5. Thực hiện tốt công tác sơ kết, tổng kết, báo cáo triển khai thực hiện “Đề án 

tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam giai đoạn 2019-2023” trên địa 

bàn quận theo quy định. 

Nơi nhận:       KT. TRƯỞNG PHÒNG 

- Như trên;                                            PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 
- Lưu.           
 

 

      

              Phạm Văn Hiệu 

UBND QUẬN HỒNG BÀNG 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /GDĐT 

Vv tiếp tục triển khai thực hiện “ Đề án 

tuyên truyền, phổ biến Luật cảnh sát 

biển Việt Nam giai đoạn 2019-2023” 

trên địa bàn quận.  
 

            Hồng Bàng, ngày        tháng 7 năm 2022 
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