
UBND TỈNH ĐẮK NÔNG 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘ CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
  

Số:          /SGDĐT-GDTXCTTT 

V/v thông tin, tuyên truyền phòng, 

chống tệ nạn ma túy, mại dâm, 

HIV/AIDS và mua bán  

người năm 2021 

     Đắk Nông, ngày  

          Kính gửi:   

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

- Các đơn vị trực thuộc; 

- Trung tâm GDNN-GDTX các huyện. 
 

Thực hiện Kế hoạch số 32/KH-STTTT ngày 18/5/2021 của Sở Thông tin 

và Truyền thông tỉnh Đắk Nông về việc thông tin, tuyên truyền phòng, chống tệ 

nạn ma túy, mại dâm, HIV/AIDS và mua bán người trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 

năm 2021 và Công văn số 519/STTTT-TTBCXB ngày 26/5/2021 của Sở Thông 

tin và Truyền thông tỉnh về việc tuyên truyền “Ngày toàn dân phòng, chống mua 

bán người – 30/7”; 

Để đảm bảo thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền phòng, chống tệ 

nạn ma túy, mại dâm, HIV/AIDS và mua bán người, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu 

cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố; các đơn vị trực thuộc; 

Trung tâm GDNN-GDTX các huyện thực hiện các nội dung theo Kế hoạch số 

32/KH-KH-STTTT và Công văn số 519/STTTT-TTBCXB (có văn bản đính 

kèm). 

Nhận được Công văn này, yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị triển khai thực 

hiện nghiêm túc; báo cáo kết quả công tác thông tin, tuyên truyền “Ngày toàn dân 

phòng, chống mua bán người” về Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 26/7/2021 

(qua Phòng Giáo dục Thường xuyên – Chính trị, tư tưởng; địa chỉ email: 

phongcttt.sodaknong@moet.edu.vn)./. 

 Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Website Sở GD-ĐT; 

- Lưu: VT, GDTX-CTTT (T). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

Trần Sĩ Thành 
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