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CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG 
Triển khai thực hiện công tác phòng, chống tội phạm 

 trong tình hình mới (giai đoạn 2016-2025) và định hướng đến năm 2030 
 tại Trường Cao đẳng nghề Bình Thuận 

 

Căn cứ Quyết định số 2803/QĐ-UBND ngày 26/9/2016 của UBND tỉnh 
về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược Quốc gia phòng, chống tội 
phạm giai đoạn 2016-2025 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bình 
Thuận; Kế hoạch số 4539/KH-UBND ngày 02/12/2016 của UBND tỉnh về Thực 
hiện Chương trình hành động số 07-NQ/TU ngày 25/10/2016 của Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy (khóa XIII) về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48-
CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với 
công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; 

Trường Cao đẳng nghề Bình Thuận xây dựng Chương trình hành động 
triển khai thực hiện như sau: 

I. Mục đích, yêu cầu 

1. Mục đích 

- Thông qua vai trò lãnh đạo của Cấp ủy về tăng cường sự lãnh đạo và 
hiệu lực quản lý của Ban giám hiệu, phát huy vai trò của các đoàn thể, tạo sự 
chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức, trách nhiệm của viên chức, người 
lao động và học sinh, sinh viên trong việc tôn trọng, chấp hành pháp luật; xây 
dựng môi trường làm việc, học tập đảm bảo an toàn, văn minh, không có tội 
phạm. 

- Góp phần xây dựng xã hội trật tự, văn minh và phong trào toàn dân đấu 
tranh, tố giác các loại tội phạm.  

2. Yêu cầu 

- Tổ chức có hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật; phát huy 
sức mạnh tổng hợp của chính quyền, đoàn thể trong công tác đấu tranh phòng, 
chống các loại tội phạm. 

- Tăng cường công tác phối hợp giáo dục giữa Nhà trường với gia đình 
học sinh, sinh viên và các cơ quan công an.  

II. Nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm 

1. Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Cấp ủy và hiệu lực quản lý của 
Ban Giám hiệu, phát huy vai trò của Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội 
Sinh viên trong công tác giáo dục, tổ chức thực hiện có hiệu quả việc huy động 
toàn thể lực lượng viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên tích cực tham 
gia công tác phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự.  
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2. Tiếp tục đổi mới hình thức, biện pháp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục 
pháp luật cho viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên về các chỉ thị, 
nghị quyết của cấp trên và các quy định, quy chế của Trường có liên quan đến 
công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; phong trào toàn dân bảo vệ 
an ninh Tổ quốc trong tình hình mới. Trong đó, tiếp tục quan tâm thực hiện các 
văn bản chỉ đạo của các cấp như:  

- Chỉ thị số 30/CT-UBND ngày 22/8/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh về 
thực hiện Thông tư số 23/2012/TT-BCA ngày 27/4/2012 của Bộ Công an quy 
định khu dân cư, xã phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu 
chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”; Chỉ thị số 07/CT-BCA-V28 ngày 15/8/2014 
của Bộ Công an về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong 
cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, 
trật tự trong tình hình mới. 

- Chiến lược Quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016-2025 và 
định hướng đến năm 2030; Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 
2016-2020. 

- Kết luận 05-KL/TW ngày 15/7/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; 
Chương trình hành động số 07-NQ/TU ngày 25/10/2016 của Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy (khóa XIII) về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW, 
ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị (Khóa X). 

- Triển khai lồng ghép nội dung giáo dục về phòng, chống tham nhũng 
vào chương trình giảng dạy pháp luật cho học sinh, sinh viên. 

3. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động số 08-NQ/TU 
ngày 05/3/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW 
ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “tăng cường sự lãnh đạo 
của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình 
mới” gắn với Chỉ thị số 46/CT-TW ngày 23/6/2015 của Bộ Chính trị về tăng 
cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong tình 
hình mới. Duy trì tổ chức phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và tuyên 
truyền hưởng ứng tháng cao điểm phòng chống ma túy hàng năm; tổ chức cho 
các đơn vị, toàn thể viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên ký cam kết 
thực hiện nội dung đăng ký. 

Chú trọng công tác xây dựng và nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến về 
phòng, chống tội phạm trong lực lượng viên chức, người lao động và học sinh, 
sinh viên tự quản, tự phòng về an ninh, trật tự. 

4. Chủ động công tác phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật 

- Phát huy vai trò của các đoàn thể trong trong việc vận động đoàn viên 
tích cực tham gia đấu tranh, tố giác các loại tội phạm gắn với các đợt sinh hoạt 
chính trị, xây dựng Trường đạt “Chuẩn văn hóa”. 

- Tăng cường mối quan hệ giữa các cấp, ngành liên quan và phối hợp chặt 
chẽ với lực lượng công an trên địa bàn để trao đổi các thông tin về phương thức, 
thủ đoạn hoạt động mới của các loại tội phạm để có các biện pháp kịp thời, hiệu 
quả trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Đặc biệt, công tác phối 
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hợp với Công an phường Phú Tài, Phòng PA83, PV 28 Công an tỉnh trong việc 
thực hiện công tác giữ gìn an ninh trật tự và phòng, chống các loại tội phạm. 

- Tăng cường công tác phối hợp giáo dục giữa Nhà trường với gia đình 
học sinh, sinh viên; phát huy vai trò giáo viên chủ nhiệm trong công tác quản lý, 
giáo dục học sinh, sinh viên. Duy trì công tác tiếp phụ huynh học sinh và tăng 
cường các hòm thư tố giác tội phạm. 

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả quy chế quản lý việc sử dụng mạng xã 
hội, Internet trong trường và quy chế quản lý học sinh, sinh viên ngoại trú. 

5. Tiếp tục kiện toàn cơ cấu tổ chức lực lượng nòng cốt xây dựng phong 
trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” 

- Tiếp tục phát huy vai trò xung kích của trung đội Tự vệ trong công tác 
xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” 

- Tăng cường, củng cố lực lượng bảo vệ, đảm bảo số lượng, mạnh về chất 
lượng, trang bị công cụ hỗ trợ đầy đủ, đủ sức giữ vững an ninh chính trị, trật tự 
trị an Nhà trường trong mọi tình huống. 

6. Kịp thời động viên, biểu dương, đề xuất các cấp có thẩm quyền khen 
thưởng những mô hình, điển hình tiên tiến, những tập thể, cá nhân có thành tích 
xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm và tội phạm ma tuý, bảo vệ 
ANTQ để tạo phong trào sâu rộng trong Trường và toàn xã hội. Đảm bảo kinh 
phí, cơ sở vật chất, phương tiện phục vụ công tác. 

III. Tổ chức thực hiện 

1. Phòng Công tác Học sinh-Sinh viên 

- Phối hợp với các đơn vị tổ chức tuyên truyền Chiến lược Quốc gia 
phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016-2025 và định hướng đến năm 2030; 
Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2016-2020 và thông tin 
kịp thời về tình hình tội phạm, phương thức, thủ đoạn hoạt động mới của các 
loại tội phạm (khi có văn bản của cơ quan Công an) cho viên chức, người lao 
động và học sinh, sinh viên được biết. 

- Hàng năm, chủ động tham mưu công tác xây dựng Phong trào Toàn dân 
bảo vệ an ninh Tổ quốc và duy trì đạt chuẩn “An toàn về an ninh trật tự” theo 
Thông tư số 23/2012/TT-BCA ngày 27/4/2012 của Bộ Công an; xây dựng và tổ 
chức thực hiện kế hoạch “Trường học không có tệ nạn ma túy”; triển khai có 
hiệu quả “Tuần sinh hoạt công dân” ngay từ đầu các năm học; tổ chức cho học 
sinh, sinh viên ký cam kết không vi phạm các tệ nạn xã hội, vi phạm luật giao 
thông, không đốt pháo nổ vào dịp lễ, tết cổ truyền; không sử dụng, tàng trữ, vận 
chuyển, mua bán ma túy. 

- Tổ chức sơ kết, tổng kết và khen thưởng kịp thời các cá nhân, tập thể 
điển hình trong đấu tranh, phòng, chống tội phạm.  

- Tham mưu cho Ban Giám hiệu về công tác lãnh đạo quản lý học sinh, 
sinh viên nội trú, ngoại trú; tổ chức thực hiện các giải pháp về phòng, chống tội 
phạm trong học sinh, sinh viên. 
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- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ 6 tháng, 01 năm cho UBND tỉnh (qua 
Công an tỉnh) theo quy định. 

2. Phòng Tổ chức-Hành chính-Quản trị 

- Tiếp tục rà soát, hoàn chỉnh các quy định có liên quan về công tác bảo 
vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật tài liệu; quy định về quan hệ tiếp xúc với 
người nước ngoài; quản lý viên chức, người lao động khi đi học tập, bồi 
dưỡng,... 

- Tham mưu các kế hoạch điều động lực lượng trực sẵn sàng chiến đấu 
bảo vệ cao điểm trong các ngày diễn ra các sự kiện, lễ kỷ niệm, tết trong năm. 

- Tham mưu các chế độ chính sách, công tác khen thưởng có liên quan đối 
với viên chức, người lao động tham gia công tác phòng, chống tội phạm và công 
tác xây dựng lực lượng bảo vệ. 

3. Phòng Tài vụ: Phối hợp với Phòng Tổ chức-Hành chính-Quản trị 
nghiên cứu tham mưu chế độ chính sách có liên quan đối với viên chức, người 
lao động tham gia công tác phòng, chống tội phạm. 

4. Phòng Đào tạo: Phối hợp với các khoa chuyên môn tiếp tục đổi mới 
nội dung chương trình giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng. 

5. Ban Quản lý Ký túc xá và Bảo vệ  

- Hàng năm, tham mưu phương án bảo vệ Trường; diễn tập phòng, chống 
trộm đột nhập. 

- Tăng cường trách nhiệm trong công tác tuần tra, kiểm soát, bảo đảm an 
ninh trật tự, quản lý học sinh, sinh viên nội trú góp phần thực hiện tốt công tác 
phòng, chống tội phạm.  

6. Đề nghị Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên phối hợp 
với chính quyền trong việc tuyên truyền, tổ chức vận động đoàn viên (viên chức, 
người lao động và học sinh, sinh viên) tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống 
các loại tội phạm, giữ gìn trật tự xã hội. 

7. Trưởng các đơn vị khác 

 Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, chủ động phối hợp triển khai 
thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đã được xác định nêu trên. 

Trên đây là Chương trình hành động triển khai thực hiện công tác phòng, 
chống tội phạm trong tình hình mới (giai đoạn 2016-2025) và định hướng đến 
năm 2030 của Trường Cao đẳng nghề tỉnh Bình Thuận, yêu cầu các đơn vị tổ 
chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả./. 

 
Nơi nhận:  
- BCĐ (Văn phòng CA tỉnh);                                                 
- Các Phó Hiệu trưởng; 
- Các đơn thuộc Trường;  
- Các đoàn thể;                                                                           
- Lưu: VT, TCHCQT (B Liên).                                          
 

HIỆU TRƯỞNG 
 
 
 
 

Nguyễn Thanh Tâm 
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