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   UBND TỈNH BÌNH THUẬN          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ                       Độc lập-Tự do-Hạnh phúc                                                                       

           Số: 09/KH-TCĐN                                Bình Thuận, ngày 20 tháng 01 năm 2017 
 

KẾ HOẠCH 
Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ công tác Quốc phòng và an ninh,  

Tự vệ cơ quan năm 2017 

 
Thực hiện Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 15/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh 

về công tác Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2017; Kế hoạch số 2102/KH-
HĐ.GDQP&AN ngày 01/12/2016 của Hội đồng Giáo dục quốc phòng và An ninh 
tỉnh về Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 3, đối tượng 4 
năm 2017; Nghị quyết số 02/NQ-CB ngày 19/01/2017 của Chi bộ Trường 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 2017; 

Trường Cao đẳng nghề tỉnh Bình Thuận xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện 
công tác Quốc phòng và an ninh, Tự vệ cơ quan năm 2017 như sau: 

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU 

1. Đảm bảo sự lãnh đạo của Cấp ủy Chi bộ, Ban Giám hiệu đối với thực hiện 
nhiệm vụ quốc phòng và an ninh, tự vệ cơ quan góp phần giữ vững sự ổn định 
chính trị, trật tự an toàn xã hội và an ninh trong nhà trường.  

2. Thực hiện tốt công tác bồi dưỡng kiến thức về giáo dục quốc phòng và an 
ninh, xây dựng phát triển lực lượng tự vệ. 

3. Phát huy vai trò của Ban Chỉ huy quân sự trong việc tham mưu cho Cấp ủy 
và Hiệu trưởng về công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ giáo dục 
quốc phòng và an ninh, công tác tự vệ. 

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 

1. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về công tác quốc phòng và an ninh 

- Tăng cường đa dạng hóa các phương thức tuyên truyền quan điểm, chủ 
trương, đường lối, chiến lược của Đảng, Nhà nước về công tác quốc phòng và an 
ninh trong viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên; trong đó tập trung 
quán triệt:  

+ Tiếp tục triển khai tuyên truyền, phổ biến Luật Giáo dục Quốc phòng và An 
ninh ngày 19/6/2013 của Quốc hội; Nghị định số 13/2014/NĐ-CP ngày 25/02/2014 
của Chính phủ quy định chi tiết,biện pháp thi hành Luật GDQP&AN và các thông 
tư hướng dẫn thực hiện Luật;  

+ 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; 

+ Nghị quyết số 55/NQ-CP ngày 03/8/2015 của Chính phủ về việc ban hành 
chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 28/NQ-TW Hội nghị lần thứ 8 
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Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong 
tình hình mới; 

+ Thông tư liên tịch số 18/2015/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH ngày 08/9/2015 
của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và 
Xã hội về việc Quy định tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn học 
Giáo dục quốc phòng và an ninh trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo 
dục đại học. 

+ Nghị định số 03/2016/NĐ-CP ngày 05/01/2016 của Chính phủ và Thông tư 
số 33/TT-BQP ngày 29/3/2016 của Bộ Quốc phòng quy định chi tiết và biện pháp 
thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ;  

+ Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 15/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về công 
tác Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2017. 

2. Tổ chức giảng dạy, bồi dưỡng GDQP&AN và quản lý viên chức, người 
lao động, học sinh, sinh viên trong độ tuổi nghĩa vụ quân sự 

- Tiếp tục thực hiện Thông tư liên tịch số 18/2015/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH 
của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Lao động-Thương binh và Xã hội Quy định tổ 
chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn Giáo dục quốc phòng và an ninh 
trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học (xây dựng kế hoạch 
phối hợp với Trường Quân sự tỉnh giảng dạy cho học sinh, sinh viên). 

- Tiếp tục rà soát, cử viên chức, người lao động tham gia bồi dưỡng kiến thức 
quốc phòng và an ninh dành cho đối tượng 3, 4 theo kế hoạch của Bộ Chỉ huy quân 
sự tỉnh; cập nhật danh sách viên chức, người lao động nam trong độ tuổi nghĩa vụ 
quân sự. 

- Cập nhật kịp thời Giấy xác nhận đăng ký vắng mặt và Giấy chứng nhận đăng 
ký nghĩa vụ quân sự của học sinh, sinh viên do Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã 
(phường, thị trấn) và huyện (thị xã, thành phố) nơi công dân nam cư trú cấp theo 
Thông tư liên tịch số 175/2011/TTLT-BQP-BGDĐT và Thông tư liên tịch số 
13/2013/TTLT-BQPBGDĐT của Bộ Quốc phòng, Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

3. Tổ chức xây dựng lực lượng tự vệ 

- Nâng cao chất lượng hoạt động, giáo dục chính trị tư tưởng cho viên chức, 
người lao động trong độ tuổi tham gia lực lượng tự vệ. Tăng cường công tác tuyển 
chọn, đưa ra khỏi danh sách tự vệ đối với những viên chức, người lao động trong 
và ngoài độ tuổi tham gia theo quy định. Đảm bảo duy trì lực lượng tự vệ nòng cốt 
ít nhất 20% trong tổng số lực lượng viên chức, người lao động. 

- Tham gia công tác bồi dưỡng, huấn luyện; trực sẵn sàng chiến đấu và các 
hoạt động về quốc phòng và an ninh theo kế hoạch của Bộ CHQS tỉnh và Ban 
CHQS thành phố.  

- Tham gia phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; công 
tác phòng chống cháy nổ tại cơ quan.  

- Tiếp tục quan tâm công tác phát triển đảng viên mới trong lực lượng tự vệ; 
trong đó tiếp tục duy trì lực lượng Trung đội trưởng và các tiểu đội trưởng phải là 
đảng viên. 
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- Đảm bảo chế độ chính sách và kinh phí hoạt động cho Ban CHQS, trung đội 
tự vệ theo quy định hiện hành. 

4. Công tác đảm bảo an ninh trật tự 

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả nghị quyết, kế hoạch chuyên đề về tăng cường 
sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền đối với 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. Trong đó, tập trung các nhiệm vụ: 

+ Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt 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” 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. 

+ Tổ chức lễ phát động Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, ký cam kết thực 
hiện các tiêu chí xây dựng đạt chuẩn an toàn về an ninh trật tự. Duy trì có hiệu quả 
Quy chế phối hợp với Công an phường Phú Tài, sự giúp đỡ của các phòng nghiệp 
vụ Công an tỉnh (PV 28, PA 83) triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh, trật tự 
xã hội; 

- Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động văn hóa-văn nghệ, thông tin tuyên truyền để 
giới thiệu, phổ biến những điển hình trong phong trào quần chúng bảo vệ an ninh 
tổ quốc.  

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Căn cứ kế hoạch này (kèm theo phụ lục nội dung và tiến độ thực hiện), các 
đơn vị có liên quan chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả. 

2. Định kỳ ngày 05/6 và ngày 05/12/2017, các đơn vị thực hiện báo cáo sơ kết, 
tổng kết đánh giá kết quả thực hiện và đề xuất biểu dương, khen thưởng kịp thời 
những cá nhân có thành tích xuất sắc trong phối hợp thực hiện công tác Quốc 
phòng và an ninh, tự vệ cơ quan. 

3. Phòng Tổ chức-Tổng hợp tổng hợp và tham mưu báo cáo cho Ban Giám 
hiệu theo quy định chế độ báo cáo của cấp trên./. 

 

Nơi nhận:                    HIỆU TRƯỞNG 
- Bộ CHQS tỉnh;  
- Ban CHQS Tp Phan Thiết;                                                                        
- Ban giám hiệu;                                                                                           
- Ban CHQS Trường;                         
- Các đoàn thể; 
- Các đơn vị thuộc trường;  

- Lưu:VT, TC-TH (Q.Tuấn).                 Nguyễn Thanh Tâm 
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Phụ lục 
NỘI DUNG VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN 

 

TT NỘI DUNG ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ 
THỜI GIAN ( quý) 

I II III IV 

1 

Tuyên truyền, phổ biến Luật Giáo dục 
Quốc phòng và An ninh và các văn bản 
quy phạm pháp luật về Giáo dục Quốc 
phòng và An ninh; về chủ quyền biển, 
đảo; ý thức và trách nhiệm công dân 
đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong  
điều kiện mở cửa và hội nhập quốc tế   

Ban CHQS, Phòng 
Công tác HS-SV 

 X X X 

2 Xây dựng hệ thống văn bản về GDQP&AN 

a 
Triển khai kế hoạch công tác QP&AN 
năm 2017 

Ban CHQS X    

b 

Tham mưu Cấp ủy Chi bộ ban hành 
nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ công tác 
GDQP&AN, công tác tự vệ  năm. 

Ban CHQS X    

c 
Xây dựng kế hoạch trực sẵn sàng chiến 
đấu, bảo vệ các ngày lễ, tết. 

Ban CHQS X X X X 

3 Công tác xây dựng lực lượng 

a 
Rà soát và tổng hợp số liệu, báo cáo kết 
quả đăng ký công dân trong độ tuổi 
tham gia lực lượng tự vệ. 

Phòng Công tác HS-
SV, Phòng TC-THC 

X X X X 

b 
Rà soát, củng cố, tổ chức xây dựng lực 
lượng tự vệ đảm bảo số lượng. 

Ban CHQS, Trung đội 
tự vệ 

X X X X 

c 
Đề nghị Ban CHQS thành phố quyết 
định bổ sung nhân sự kiện toàn lực 
lượng Trung đội tự vệ. 

Ban CHQS X    

4 Huấn luyện sẵn sàng chiến đấu 

a 

Tham gia các lớp tập huấn Ban CHQS 
do Bộ CHQS tỉnh và Ban CHQS thành 
phố tổ chức. 

Ban CHQS 

Theo Kế  hoạch của 
Bộ CHQS tỉnh và 
Ban CHQS thành 
phố tổ chức. 

b 
Tham gia các lớp tập huấn, huấn luyện 
do Ban CHQS thành phố tổ chức. Ban CHQS 

Theo Kế  hoạch của 
Ban CHQS thành 
phố tổ chức. 

c 

Chỉ đạo lực lượng tự vệ phối hợp với 
lực lượng bảo vệ Trường tham gia 
phòng chống thiên tai, lũ lụt, cứu hộ, 
cứu nạn, khắc phục hậu quả; phòng, 
chống cháy nổ. 

Ban CHQS X X X X 
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TT NỘI DUNG ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ 
THỜI GIAN ( quý) 

I II III IV 

5 Xây dựng cơ sở vật chất và thực hiện chế độ chính sách 

a 
Đảm bảo đầy đủ chế độ chính sách cho 
Ban CHQS và cán bộ, chiến sỹ tự vệ. 

Ban CHQS, Trung đội 
tự vệ, Phòng Kế 
hoạch-Tài chính 

X X X X 

b 
Thực hiện nghiêm các quy định về 
quản lý, sử dụng công cụ hỗ trợ của lực 
lượng bảo vệ, tự vệ. 

Ban CHQS, BQL KTX 
&BV, Trung đội tự vệ 

X X X X 

6 Công tác GDQP&AN 

a 

Cử viên chức, người lao động tham gia 
các lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN 
đối tượng 3,4 do Bộ CHQS tỉnh tổ chức 
và Ban CHQS thành phố (theo chỉ tiêu 
được giao) 

Ban CHQS  X X  

b 
Phối hợp với trường Quân sự tỉnh tổ 
chức giảng dạy các lớp GDQP&AN 
cho HS-SV năm 2017. 

Ban CHQS, Phòng 
Đào tạo và Khoa 

CNTT&CB 
X    

c 

Sẵn sàng phối hợp với các cơ quan báo 
đài và các phường tổ chức các hoạt 
động GDQP&AN toàn dân trên các 
phương tiện thông tin đại chúng tại địa 
phương và các hoạt động lễ hội. 

Ban CHQS, BQL KTX 
& BV; Trung đội tự vệ 

X X X X 

7 Công tác thanh tra, kiểm tra 

a 
Kiểm tra công tác GDQP&AN, xây 
dựng lực lượng tự vệ 06 tháng và năm. 

Ban CHQS  X  X 

b 
Chuẩn bị công tác tiếp đoàn kiểm tra về 
công tác quốc phòng ở các sở, ban, 
ngành, cơ quan, tổ chức (nếu có). 

Ban CHQS 
Theo kế hoạch của 
cơ quan cấp trên 

8 Báo cáo sơ kết, tổng kết công tác 
GDQP&AN, xây dựng lực lượng tự vệ 
6 tháng đầu năm và cuối năm. 

Ban CHQS  X  X 
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