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KẾ HOẠCH 
Triển khai phong trào Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc  

năm học 2017 - 2018 

 

Thược hiện Hướng dẫn số 340/HD-CAT-PA83 ngày 09/02/2018 của Công an 
tỉnh Bình Thuận về việc hướng dẫn triển khai phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ 
quốc năm 2018 và Nghị quyết số 05-NQ/CB ngày 08/ 03/2018 của chi bộ về Tăng 
cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ 
An ninh Tổ quốc trong nhà trường năm học 2017 - 2018 

Trường Cao đẳng nghề tỉnh Bình Thuận xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện 
như sau: 

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU 

1. Nâng cao nhận thức của viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên về 
công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc, đảm bảo sự ổn định 
chính trị; xây dựng nhà trường đạt chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”.  

2. Nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn các loại tội 
phạm, tệ nạn xã hội; không để xảy ra cháy nổ, mất cắp tài sản công.  

3. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tăng cường 
bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước; không để xảy ra các biểu hiện “tự 
diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; không để xảy ra các vụ việc phức tạp về an 
ninh, trật tự. 

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 

1. Tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà 
nước về phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc 

- Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, phổ biến kịp thời cho viên chức, 
người lao động và học sinh, sinh viên nắm bắt những quan điểm, đường lối, chiến 
lược của Đảng, Nhà nước về công tác bảo vệ An ninh Tổ quốc; trong đó tiếp tục tập 
trung quán triệt:  

-Triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 18-NQ/TU ngày 16/01/2018 của Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo 
ANTT năm 2018 và Kế hoạch số 246/KH-BCĐ-CAT ngày 29/01/2018 của Ban chỉ 
đạo tỉnh về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và PCTP,TNXH về công tác xây dựng 



2 
 
phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ khối cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường năm 
2018; 

- Phối hợp lồng ghép, quán triệt phổ biến rộng rãi đến VC-NLĐ và HSSV 
nắm vững những nội dung thực hiện về công tác đảm bảo ANTT của trường bằng 
nhiều hình thức phù hợp; 

- Triển khai và thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 30/CT-UBND ngày 22/8/2012 
của UBND tỉnh về thực hiện Thông tư số 23/2012/TT-BCA của Bộ Công an quy định 
khu dân cư xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt chuẩn “An 
toàn về ANTT”; 

- Các văn bản, hướng dẫn của phòng PA83, PV28 Công an tỉnh về triển khai 
phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2018; 

2. Tiếp tục duy trì mô hình Tổ Thanh niên xung kích bảo vệ tài sản trường 
học 

- Tham mưu Cấp ủy, Ban giám hiệu chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ 
nắm bắt và xử lý thông tin dư luận xã hội trong Trường. 

- Nắm bắt dư luận và triển khai thực hiện các vấn đề liên quan đến công tác 
tư tưởng, chấn chỉnh và định hướng dư luận trong trường. 

3. Công tác đảm bảo an ninh trật tự 

- Thực hiện có hiệu quả nghị quyết, kế hoạch chuyên đề công tác xây dựng 
phong trào toàn dân bảo vệ  an ninh Tổ quốc trong tình hình mới gắn với kế hoạch 
thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2018. Trong đó, tập trung 
các nhiệm vụ: 

+ Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt 05 tiêu chí về “An toàn về an ninh trật tự” theo 
Thông tư số 23/2012/TT-BCA ngày 27/4/2012 của Bộ Công an và tuyên truyền về 
chủ quyền biển, đảo và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; 

+ Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, nắm chắc tình hình, diễn biến tư 
tưởng của viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên để kịp thời chấn chỉnh; 
phát huy vai trò tích cực của đội ngũ cốt cán chính trị trong việc nắm bắt thông tin, dự 
báo,...phục vụ cho công tác quản lý; 

+ Tiếp tục duy trì có hiệu quả Quy chế phối hợp với Công an phường Phú Tài 
(thành phố Phan Thiết) và sự giúp đỡ của các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh (PV 28, 
PA 83) trong việc triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh, trật tự xã hội. 

- Chủ động phát hiện, ngăn chặn những hoạt động gây rối, tập hợp và lợi dụng 
lực lượng học sinh, sinh viên để tuyên truyền, kích động chống phá làm mất an ninh, 
chính trị, trật tự an toàn nhà trường, chống phá chủ trương của Đảng, chính sách, pháp 
luật của Nhà nước. 
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- Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động thông tin tuyên truyền, định hướng dư luận 
xã hội; xây dựng và nhân rộng mô hình tự phòng, tự quản, những điển hình trong 
phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc của Trường.  

4. Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; 
ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu 
hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với đẩy mạnh việc học tập và 
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05/CT-TW ngày 
15/5/2016 của Bộ Chính trị; thực hiện tốt Chỉ thị 27-CT/TU ngày 01/10/2012 về việc 
nâng cao trách nhiệm và chấn chỉnh tác phong, giờ giấc làm việc, ý thức chấp hành 
của cán bộ công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Tổ chức-Tổng hợp 
- Phối hợp với Phòng PA 83 và PV 28 Công an tỉnh tham mưu triển khai có 

hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến các chỉ thị, nghị quyết liên quan đến công 
tác giữ gìn An ninh Tổ quốc; triển khai phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 
gắn với đạt chuẩn an toàn về an ninh trật tự.  

- Xây dựng kế hoạch phối hợp với Công an phường Phú Tài, Tổ Thanh niên 
xung kích bảo vệ tài sản trường học trực giữ gìn an ninh trật tự  trong các ngày lễ kỷ 
niệm, tết trong năm. 

- Tham mưu các báo cáo chuyên đề, sơ kết, tổng kết theo quy định. 
2. Phòng Công tác Học sinh-Sinh viên 
- Lồng ghép công tác tuyên truyền cho học sinh, sinh viên về các nội dung của 

Thông tư số 23/2012/TT-BCA ngày 27/4/2012 của Bộ Công an quy định về tiêu 
chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”; Luật phòng chống ma túy; Luật giao thông đường 
bộ và các nội dung liên quan đến đảm bảo an toàn, an toàn an ninh trật tự và chủ 
quyền biển, hải đảo. 

- Gắn kết công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm, ma túy học đường với 
thực hiện tốt các giải pháp chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, quy tắc ứng xử và chuẩn 
mực đạo đức trong học sinh, sinh viên. 

3. Phòng Hành chính-Quản trị 
- Xây dựng kế hoạch và duy trì thường xuyên kiểm tra công tác phòng cháy, 

chữa cháy; rà soát, ban hành những quy định cụ thể bảo đảm quy chuẩn, tiêu chuẩn 
phòng cháy, chữa cháy. 

- Tham mưu các phương án ứng phó phòng ngừa thiên tai theo chỉ đạo của tỉnh. 
4. Ban Quản lý Ký túc xá và Bảo vệ 
- Phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện có hiệu quả Quy chế phối hợp với 

Công an phường Phú Tài (thành phố Phan Thiết) và sự giúp đỡ của các phòng nghiệp 
vụ Công an tỉnh (PV 28, PA 83) trong việc triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh, 
trật tự.  
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- Nắm chắc tình hình, diễn biến tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của học sinh, 
sinh viên nội trú để tham mưu Ban Giám hiệu có biện pháp kịp thời.  

5. Phòng Tài vụ 

Tham mưu kinh phí chi đảm bảo chế độ chính sách và kinh phí hoạt động 
phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc và các hoạt động liên quan đến phòng, 
chống thiên tai, phòng, chống cháy nổ theo quy định hiện hành. 

6.  Các đơn vị khác 
Căn cứ kế hoạch này, các đơn vị phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả theo 

yêu cầu của các đơn vị phòng, khoa được giao nhiệm vụ nêu trên.  
Định kỳ báo cáo sơ kết, tổng kết việc thực hiện nhiệm vụ được giao và đề xuất 

biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 
công tác xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến và phong trào toàn dân bảo vệ An ninh 
Tổ quốc. 

 7. Đăng ký danh hiệu thi đua triển khai thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ 
An ninh Tổ quốc năm học 2017 – 2018 

Bằng khen của UBND tỉnh Bình Thuận. 

Để phong trào toàn dân Bảo vệ An ninh Tổ quốc năm học 2017 – 2018 được 
triển khai có hiệu quản, đề nghị các đơn vị có liên quan triển nghiêm túc khai thực 
hiện theo nội dung kế hoạch này./. 

 
[ 

Nơi nhận:                                     HIỆU TRƯỞNG 
- Phòng PA 83 Công an tỉnh (b/c); 
- Phòng PV 28 Công an tỉnh (b/c);                                                                       
- Ban Giám hiệu;                                                                                       
- Lưu:VT, TC-TH (Thủy).    

                                                                                                    
                                                                                                    Nguyễn Thanh Tâm 
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