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NGHỊ QUYẾT 
Lãnh đạo công tác Quốc phòng và An ninh,  

Tự vệ cơ quan của Chi bộ Trường Cao đẳng Nghề Bình Thuận năm 2018 

----- 

Thực hiện Quyết định số 1383/QĐ-BCĐ ngày 25/5/2017 của Ban Chỉ đạo 
tỉnh về Phong trào toàn dân Bảo vệ ANTQ&PCTP,TNXH về việc ban hành Quy 
trình xây dựng mô hình “Tự phòng, tự quản” bảo vệ ANTQ&PCTP,TNXH; căn cứ 
vào tình hình thực tế của trường, chi bộ Trường Cao đẳng Nghề Bình Thuận xây 
dựng Nghị quyết lãnh đạo công tác Quốc phòng và An ninh, Tự vệ cơ quan năm 
2018 như sau: 

Năm 2017, cấp ủy chi bộ tiếp tục lãnh đạo công tác Quốc phòng và An ninh, 
Tự vệ cơ quan đạt nhiều kết quả. Tình hình An ninh chính trị, trật tự an toàn nhà 
trường tiếp tục ổn định và giữ vững; không có những vụ việc nổi cộm, bất ngờ xảy ra; 
duy trì có hiệu quả phong trào đảng viên, viên chức, người lao động, đoàn viên của 
các tổ chức đoàn thể và học sinh, sinh viên tham gia bảo vệ an ninh trật tự, giữ gìn 
nếp sống lành mạnh, môi trường văn hóa, sư phạm lành mạnh. Đã tổ chức cho đảng 
viên, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên học Luật Nghĩa vụ quân sự 
năm 2015; Thông tư số 140/2015/TT-BQP ngày 16/12/2015 của Bộ Quốc phòng về 
việc quy định tuyển chọn công dân nhập ngũ trong Tuần sinh hoạt công dân đầu năm 
học. Công tác tổ chức xây dựng lực lượng tự vệ có nhiều chuyển biến tích cực, xây 
dựng và củng cố Trung đội tự vệ vững mạnh, đúng, đủ tiêu chuẩn theo quy định. Các 
ngày lễ, tết và cao điểm đặc biệt là Tuần lễ cấp cao APEC 2017, trung đội Tự vệ, Tổ 
Bảo vệ chuyên trách phối hợp với Tổ Ký túc xá an toàn - bảo vệ tài sản nhà trường 
(nay là Tổ Thanh niên xung kích bảo vệ An ninh trường học) triển khai phân công hơn 
57 lượt chiến sỹ trực sẵn sàng chiến đấu theo chỉ đạo của Ban Chỉ huy quân sự thành 
phố Phan Thiết. Tổ chức phát động phong trào thi đua toàn dân bảo vệ ANTQ trong 
viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên, đồng thời tổ chức cho các đơn vị ký 
cam kết thực hiện nội dung đăng ký. Phối hợp với Phòng PC66 Công an tỉnh tổ chức 
tập huấn kiến thức, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy cho viên chức, người lao động và 
học sinh, sinh viên theo Hướng dẫn số 1228/HD-CAT-PC 66 ngày 29/5/2013 của 
Công an tỉnh và diễn tập phòng, chống trộm đột nhập Ký túc xá học sinh, sinh viên. 
Bên cạnh đó, Tổ Thanh niên xung kích bảo vệ An ninh trường học  còn tham gia dọn 
vệ sinh Ký túc xá, vận động học sinh, sinh viên tham gia xét nghiệm, thử máu để phát 
hiện chất ma túy, phòng chống HIV/SIDA. Kết quả 100% học sinh, sinh viên đều đạt 
kết quả âm tính. Cử 09 viên chức, người lao động tham gia học tập kiến thức quốc 
phòng-an ninh (trong đó đối tượng 3: có 05 viên chức quản lý, đối tượng 4 có 04 viên 



chức, người lao động) kết quả đạt từ loại khá trở lên. Năm 2017 trường có 01 viên 
chức được giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong tham 
mưu, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 30/CT-UBND ngày 22/8/2012 của UBND tỉnh thực 
hiện tiêu chuẩn “an toàn về ANTT” giai đoạn 2012-2017, góp phần đảm bảo ANTT 
tại địa phương. 

    Với những cố gắng đó, ý thức công dân, tinh thần cảnh giác của đảng viên, 
viên chức, người lao động, đoàn viên các tổ chức đoàn thể và học sinh, sinh viên đối 
với âm mưu thủ đoạn “Diễn biến hòa bình” và “Bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù 
địch từng bước được nâng lên.. Phong trào Quốc phòng và An ninh, Tự vệ cơ quan 
của nhà trường được giữ vững. Tuy nhiên, trước tình hình diễn biến phức tạp về an 
ninh, trật tự xã hội, còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất ổn định như: Sự chống phá 
của các thế lực thù địch, kích động tư tưởng chống đối trên các mạng xã hội. Do nhận 
thức về chính trị còn hạn chế năm 2017, trường có 01 học sinh vi phạm Chỉ thị số 
30/CT-UBND ngày 22/8/2012 của UBND tỉnh về thực hiện Thông tư số 23/2012/TT-
BCA quy định khu dân cư, xã, phường, thị trấn, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu 
chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” tại địa phương nơi cư trú làm ảnh hưởng đến 
thành tích thi đua của trường.  

Trước tình hình đó, Chi bộ Trường Cao đẳng Nghề Bình Thuận Quyết nghị: 

I. LÃNH ĐẠO CÔNG TÁC QUỐC PHÒNG - AN NINH, TỰ VỆ CƠ 
QUAN NĂM 2018 

- Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 1329/KH-UBND, ngày 16/4/2012 
của UBND tỉnh Bình Thuận về việc thực hiện Chỉ thị Số 09-CT/TW ngày 
01/12/2011 của Ban Bí thư về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào 
toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc trong tình hình mới” và các văn bản chỉ đạo của 
cấp trên. 

- Tổ chức Lễ phát động phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc và ký 
giao ước thi đua giữa các đơn vị trực thuộc, các tổ chức đoàn thể, viên chức, người 
lao động và tập thể các lớp học. 

- Tăng cường chỉ đạo Đoàn Thanh niên giáo dục lý tưởng cách mạng để nâng 
cao nhận thức chính trị và nắm bắt diễn biến tư tưởng, qua đó kịp thời định hướng, 
chấn chỉnh những suy nghĩ lệch lạc và hành vi vi phạm pháp luật. Có kế hoạch phối 
hợp với địa phương nơi cư trú của học sinh, sinh viên để giáo dục, quản lý học sinh, 
sinh viên ngoại trú. 

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 

1. Xác định công tác Quốc phòng-An ninh, Tự vệ cơ quan năm 2018 là một 
trong những nhiệm vụ trọng tâm của chi bộ, chính quyền và các tổ chức đoàn thể. Tiếp 
tục phổ biến, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện chủ trương; đường lối của 
Đảng, quy định của Nhà nước và các cơ quan chức năng về công tác Quốc phòng - An 
ninh, Tự vệ cơ quan năm 2018. 



    2. Kiện toàn Ban chỉ huy quân sự của trường và Trung đội tự vệ. Tăng cường, 
củng cố lực lượng bảo vệ, đảm bảo số lượng, mạnh về chất lượng, trang bị công cụ hỗ 
trợ, đủ sức giữ vững an ninh chính trị, trật tự trị an nhà trường trong mọi tình huống 
đưa lực lượng này vào hoạt động thường xuyên, có hiệu quả.  

    3. Tích cực tham gia tập huấn, hội thao khi được cấp trên điều động. Chỉ đạo 
Trung đội tự vệ phối hợp với Tổ Bảo vệ chuyên trách, Tổ Thanh niên xung kích bảo 
vệ An ninh trường học phối hợp với cơ quan quân sự thành phố Phan Thiết và công 
an phường Phú Tài bảo vệ tốt an ninh chính trị, trật tự an toàn nhà trường, cử viên 
chức, người lao động tham gia học tập bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng-An ninh theo 
quy định. 

    4. 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.  

     5. Gắn kết việc bảo vệ an ninh, trật tự với công tác phòng, chống tội phạm, ma 
túy học đường; xây dựng môi trường sư phạm và học tập chuẩn mực; thực hiện tốt các 
giải pháp chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, quy tắc ứng xử và chuẩn mực đạo đức trong 
đảng viên, viên chức, người lao động, đoàn viên các tổ chức đoàn thể và học sinh, sinh 
viên. 

    6. 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;… 

    7. Trung đội tự vệ, Tổ Bảo vệ chuyên trách từng bước đổi mới phương thức 
hoạt động, tăng cường tổ chức các hoạt động mang màu sắc của lực lượng tự vệ, tham 
gia tuần tra, canh gác vào dịp các ngày lễ, tết và khi có ý kiến chỉ đạo của cấp trên.  

   III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

    1. Căn cứ nội dung nghị quyết, chính quyền và các tổ chức đoàn thể có kế hoạch 
triển khai thực hiện Nghị quyết của chi bộ và nội dung các văn bản chỉ đạo của cấp 
trên đồng thời tổ chức sơ kết, tổng kết và đề xuất khen thưởng các tập thể và cá nhân 
có thành tích trong công tác Quốc phòng - An ninh, Tự vệ cơ quan năm 2018, thực 
hiện chế độ báo cáo theo quy định. 

    2. Trung đội tự vệ, Tổ Bảo vệ chuyên trách, Tổ Thanh niên xung kích bảo vệ 
An ninh trường học vận động các thành viên đơn vị mình tham gia bảo vệ an ninh, giữ 
gìn trật tự an toàn nhà trường. 

    3. Cấp ủy chi bộ, lãnh đạo chính quyền và các tổ chức đoàn thể đôn đốc, kiểm 
tra, giám sát việc triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết. 

    4. Ban chỉ huy Quân sự nhà trường thực hiện chức năng tham mưu, tiếp nhận, 
nghiên cứu văn bản và bổ sung, sửa đổi nội dung cho phù hợp với tình hình thực tế về 



các nhiệm vụ công tác Quốc phòng và An ninh, Tự vệ cơ quan năm 2018 của trường 
và địa bàn phường Phú Tài nơi trường đóng chân. 

   Nghị quyết này được phổ biến rộng rãi đến đảng viên, viên chức, người lao động 
và học sinh, sinh viên toàn trường biết và triển khai thực hiện./. 

 
           Nơi nhận:                           
- Đảng ủy Khối CCQ tỉnh;    
- Bộ CHQS tỉnh; 
- Ban CHQS TP Phan Thiết;                                  
- Cấp ủy chi bộ; 
- Ban giám hiệu (p/h); 
- Các tổ chức đoàn thể (p/h); 
- Mạng nội bộ (CB, CQ, CĐ, ĐTN) ;                                              
- Lưu Chi bộ. 
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