UBND TỈNH KON TUM
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Số: 415 /SGDĐT-GDTrH

Kon Tum, ngày 17 tháng 3 năm2021

V/v tăng cường công tác phòng,
chống hoạt động “tín dụng đen”
trên địa bàn tỉnh

Kính gửi:
- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố;
- Các đơn vị trực thuộc Sở;
- Trung tâm GDNN-GDTX các huyện.
Căn cứ Công văn số 770/UBND-NC ngày 10/3/2021 của Ủy ban nhân
dân tỉnh Kon Tum về việc tăng cường công tác phòng, chống hoạt động “tín
dụng đen” trên địa bàn tỉnh;
Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị trực thuộc Sở, Trung tâm
GDNN-GDTX các huyện, phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố chỉ
đạo các đơn vị trường học thuộc quyền quản lý thực hiện nghiêm túc những nội
dung sau:
- Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày
25 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu
tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng
đen”; Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 22 tháng 7 năm 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh
ủy và Kế hoạch số1950/KH-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2019 của Ủy ban
nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện các giải pháp mở rộng tín dụng; ngăn chặn,
đẩy lùi hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn tỉnh. Phát huy sức mạnh tổng
hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia đấu tranh phòng, chống tội
phạm, vi phạm pháp luật nói chung và tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan
đến hoạt động “tín dụng đen” nói riêng nhằm bảo vệ quyền, lợi ích và tài sản
của người dân trong các hoạt động tín dụng, vay mượn chính đáng, hợp pháp.
- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về cho vay trong
các giao dịch dân sự; nhất là các phương thức, thủ đoạn cho vay nặng lãi, lừa
đảo thông qua huy động vốn với lãi suất cao bất thường, các hành vi đòi nợ trái
pháp luật và hậu quả của “tín dụng đen”, các vụ, việc nghiêm trọng liên quan vỡ
hụi, vay nặng lãi… để cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh biết, nâng cao
cảnh giác và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật. Vận động cán bộ,
giáo viên, nhân viên và học sinh không tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp các hoạt
động cho vay lãi nặng, “tín dụng đen”, lợi dụng kinh doanh dịch vụ cầm đồ, đòi
nợ và kinh doanh tài chính để vi phạm pháp luật.
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- Quán triệt cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh chấp hành
nghiêm các quy định của pháp luật về giao dịch, vay mượn, huy động, sử dụng
vốn an toàn; nghiêm cấm tham gia hoạt động góp vốn, huy động vốn và môi
giới, bao che, tiếp tay cho các đối tượng hoạt động “tín dụng đen”, cho vay
nặng lãi, thành lập doanh nghiệp, hộ gia đình kinh doanh tài chính, dịch vụ cầm
đồ, đòi nợ... vi phạm pháp luật; kiên quyết xử lý nghiêm đối với các trường
hợp vi phạm tại cơ quan, đơn vị.
Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực
hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên (để thực hiện);
- Giám đốc, các Phó Giám đốc (để biết);
- Lưu: VT, GDTrH.
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