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KẾ HOẠCH 

Về việc bảo vệ ANTT & PCCC trong dịp Tết nguyên đán 
Đinh Dậu năm 2017 tại Trường Cao đẳng nghề tỉnh Bình Thuận  

 

 Thực hiện Công văn số 4894/UBND-NC ngày 28/12/2016 của Ủy Ban nhân 
dân tỉnh Bình Thuận về việc tiếp tục thực hiện Công điện số 1926/CĐ-TTg của 
Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC); Công văn số 
329/TCĐN-TCHCQT ngày 24/11/2016 của Trường về việc tăng cường công tác 
PCCC; Thông báo số 60/TB-TCĐN ngày 12/12/2016 của Trường về kế hoạch nghỉ 
Tết Dương lịch và Tết nguyên đán - Đinh Dậu, năm 2017. 

 Trường xây dựng phương án bảo vệ ANTT & PCCC (trước và trong Tết 
Nguyên đán) để sẵn sàng chiến đấu, cụ thể như sau: 

1. Trước Tết Nguyên Đán: (Từ 16/01 đến 25/01/2017) 

1.1. Về công tác an ninh trật tự - phòng cháy, chữa cháy 

- Phòng Hành chính – Quản trị phối hợp Trung đội tự vệ của trường phổ biến, 
quán triệt tinh thần bảng phân công trực tự vệ sẵn sàng chiến đấu bảo vệ tết nguyên 
đán Đinh Dậu – 2017 cho tất cả các đồng chí Tự vệ viên có tên trong danh sách 
trực. 

- Ban quản lý KTX & Bảo vệ kiểm tra, đảm bảo tình trạng vận hành tốt các 
công cụ hỗ trợ (đèn pin, áo mưa, bộ đàm) đã được trang bị. 

- Khoa Du lịch – Dịch vụ kiểm tra và khóa tất cả các van của chai gas tại trạm 
gas của mình quản lý. 

- Giao cho Ban quản lý KTX & Bảo vệ phối hợp phòng Hành chính – Quản 
trị: 

+ Kiểm tra, rà soát, hoàn thiện cơ sở vật chất và phương tiện phòng cháy, 
chữa cháy (Máy bơm PCCC, xăng, nhớt dự phòng; nước dự trữ PCCC cho đài 
nước, hồ nước; bố trí sẵn dây, vòi phun tại các vị trí xung yếu PCCC); Đóng van 
khóa nước và cửa các khu nhà vệ sinh (trừ khối khu hiệu bộ) trong thời gian nghỉ 
Tết nguyên đáng hoàn thành vào ngày 20/01/2017. 

+ Kiểm tra công tác bảo vệ tài sản (niêm phong) của tất cả các đơn vị thuộc 
trường và sửa chữa, bảo trì Điện chiếu sáng các điểm xung yếu ANTT đảm bảo 
ánh sáng ban đêm; kiểm tra và xử lý các vị trí có dấu hiệu không đảm bảo an toàn 
điện (nhà xe gửi xe học sinh, sinh viên ...) hoàn thành vào ngày 25/01/2017. 

+ Kiểm tra, rà soát hệ thống - dữ liệu giám sát an ninh (Camera) của đơn vị 
mình quản lý phải đảm bảo vận hành tốt và dung lượng đầu ghi phục vụ xuyên 
suốt trong dịp tết nguyên đán hoàn thành vào ngày 25/01/2017. 
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1.2. Về công tác an ninh mạng 

Giao cho phòng Hành chính - Quản trị: Tiếp tục củng cố, xây dựng, tổ chức 
chặt chẽ hệ thống dữ liệu dùng chung của Trường góp phần đảm bảo trật tự quyền 
hạn truy cập người dùng; Rà soát và khắc phục các lỗ hỏng bảo mật (nếu có) đối 
với hệ thống tường lửa Firewall, đảm bảo hệ thống mạng, CSDL được an toàn, bảo 
mật, hạn chế việc xâm nhập khai thác thông tin; Kiểm tra, gỡ bỏ tất cả ứng dụng, 
phần mềm không đáng tin cậy, có khả nghi chứa mã độc gây nguy hại đến hệ 
thống mạng, dữ liệu nội bộ Trường; thường xuyên kiểm tra các cổng (port) kết nối 
được mở, tắt và kết nối theo đúng quy trình đảm bảo dịch vụ mạng không cần thiết 
nhằm tránh hacker lợi dụng gây nguy hại, ảnh hưởng đến hệ thống mạng; Kiểm tra 
tắt máy chủ, hệ thống mạng của trường sau khi các phòng làm việc được niêm 
phong và diễn đàn trên trang thông tin điện tử của trường chuyển sang chế độ tạm 
ngưng hoạt động để bảo trì, các công việc nêu trên hoàn thành vào ngày 
25/01/2017. 

2. Trong dịp Tết Nguyên đán: (26/01/2017 đến 02/02/2017) 

Căn cứ lịch trực được thông báo, tăng cường tuần tra và nâng cao tinh thần 
cảnh giác cao độ trong quá trình tham gia các ca trực nhằm đảm bảo tuyệt đối tài 
sản và an toàn PCCC trong toàn trường, các vị trí ca trực được đề nghị bố trí (tùy 
tình hình Trưởng ca trực phân công cho phù hợp thực tiễn và chịu trách nhiệm ghi 
nhận diễn biến trong ca trực) cụ thể như sau: 

2.1. Ban ngày 

Thời gian trực: Buổi sáng (Từ 06 giờ 00' đến 12 giờ 00'); Buổi chiều (Từ 12 
giờ 00' đến 18 giờ 00'); Gồm có: 03 đồng chí (trong đó 01 bảo vệ và 02 tự vệ) được 
bố trí tại các vị trí sau: 

- Vị trí 01: (vị trí cổng chính - Khu nhà nghỉ giáo viên - Giảng dường - Dãy 
nhà xưởng): Nhiệm vụ vị trí 01 bố trí 01 đồng chí bảo vệ Trưởng ca trực có trách 
nhiệm bảo đảm an ninh mặt tiền của trường và bên ngoài hàng rào của tường; đồng 
thời, thưởng xuyên phối hợp vị trí 03 tổ chức đi tuần tra ở các khu vực thì mời vị 
trí 02 đảm nhiệm vị trí 01 công chính.  

- Vị trí 02 (vị trí khu Hiệu bộ - Dãy phòng học A&B - Hội trường; trực tại 
phòng thực hành Hội thảo): Nhiệm vụ vị trí 02 bố trí 01 đồng chí tự vệ (ưu tiên 
đồng chí nữ) quan sát khu vực Hiệu bộ và khối phòng học, hội trường. 

- Vị trí 03 (vị trí Ký túc xá - Căn tin; trực tại văn phòng Ban quản lý KTX & 
Bảo vệ): Nhiệm vụ vị trí 03 bố trí 01 đ/c tự vệ có nhiệm vụ đảm bảo khu vực Ký 
túc xá. Đồng thời quan sát dọc tường phía sau căn tin và sau nhà nghỉ giáo viên. 

2.2. Ban đêm 

Thời gian trực: Buổi tối (Từ 18 giờ 00' ngày hôm trước đến 06 giờ 00' ngày 
hôm sau); Gồm có: 04 đồng chí (trong đó 02 bảo vệ và 02 tự vệ) được bố trí tại các 
vị trí sau: 

- Vị trí 01 (vị trí cổng chính - Khu nhà nghỉ giáo viên): 01 đ/c bảo vệ Trưởng 
ca trực 
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- Vị trí 02 (vị trí khu Hiệu bộ - Dãy phòng học A&B - Hội trường): 01 đ/c tự 
vệ. 

- Vị trí 03 (vị trí Ký túc xá - Căn tin): 01 đ/c tự vệ . 

- Vị trí 04 (vị trí Giảng đường - Dãy nhà xưởng, vị trí trực tại nhà xe học 
sinh, sinh viên hoặc trước phòng Thủ quỹ): 01 đ/c bảo vệ. 

Các đồng chí bảo vệ có trách nhiệm: tắt, mở đèn chiếu sáng, kiểm tra tình 
trạng nước dự trữ PCCC của đài nước và bố trí, phân công cùng 01 đồng chí tự vệ 
mỗi lần đi tuần tra nhưng đảm bảo vị trí 01 luôn có 01 đồng chí bảo vệ thường 
trực. Hỗ trợ nhau khi phát hiện đột nhập từ bên ngoài cùng nhau bố trí và xử lý 
mọi tình huống. Trong quá trình thực hiện nghiêm túc, khi giao ca ghi rõ tình tiết 
khả nghi (giấy niêm phong tháo gỡ, có nghi vấn, kiểm tra và cùng nhau ký tên xác 
định ngày giờ trong mọi ca trực). 

2.3. Khuyến nghị các vị trí xung yếu an ninh của trường 

- Khu vực nhà xe của Ký túc xá; 

- Khu vực Hội trường; 

- Khu vực phía sau nhà nghỉ giáo viên và căn tin; 

- Khu vực xưởng nhà xưởng thực hành mới và dãy nhà xưởng. 

3. Sau Tết Nguyên đán (sau ngày 02/02/2017) 

Tổng hợp báo cáo nhanh công tác trực Tết (Ban quản lý KTX & Bảo vệ phối 
hợp Trung đội tự trường); Phòng Hành chính – Quản trị tham mưu cho Ban giám 
hiệu báo cáo tình hình đón tết của trường gửi về Tỉnh ùy và Sở Giáo dục & Đào 
tạo theo thời gian quy định. 

Trên đây là phương án bảo vệ ANTT & PCCC trong dịp Tết Nguyên đán - 
Đinh Dậu năm 2017. Trường đề nghị các tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan 
thực hiện nghiêm túc ./. 

Nơi nhận: 
- Ban giám hiệu; 
- Trung đội tự vệ trường; 
- Các đơn vị thuộc trường; 
- Lưu: VT, HCQT, BQLKTX&BV. 

HIỆU TRƯỞNG 
 
 
 
 

Nguyễn Thanh tâm 
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