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KẾ HOẠCH 

Về việc triển khai thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ  
an ninh Tổ quốc năm 2017 

 

Tiếp tục 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 ANTQ trong tình hình 

mới”; Chương trình hành động số 26-NQ/TU ngày 11/12/2013 của Tỉnh ủy về thực hiện 

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình 

hình mới và Nghị quyết số 02/NQ-CB ngày 19/01/2017 của Chi bộ Trường Cao đẳng 

nghề tỉnh Bình Thuận về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng 

phong trào toàn dân bảo vệ  an ninh Tổ quốc năm 2017;  

Trường xây dựng kế hoạch thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 
năm 2017 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Tập trung củng cố, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc nhằm 
góp phần giữ vững ổn định chính trị và an toàn về an ninh, trật tự trong trường. 

- Ngăn chặn các hành vi bạo lực và các hành động tự phát của công chức, viên 
chức, người lao động, học sinh, sinh viên làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã 
hội và địa bàn nơi Trường đóng chân. 

- Nâng cao hiệu lực quản lý, điều hành của Ban giám hiệu nhằm phát huy sức 
mạnh tổng hợp truyền thống yêu nước, ý thức trách nhiệm, tinh thần cảnh giác của các tổ 
chức đoàn thể, công chức, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên tích cực tham 
gia giữ gìn trật tự, phòng chống tội phạm, các tệ nạn xã hội xâm nhập trường học; đặc 
biệt xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2017.  

- Đẩy mạnh phối hợp hoạt động Tổ Ký túc xá an toàn – Bảo vệ tài sản nhà trường, 
và Tổ Nắm bắt dư luận xã hội trong công chức, viên chức, người lao động và học sinh, 
sinh viên; phát huy vai trò của lực lượng bảo vệ chuyên trách, trung đội tự vệ một cách có 
hiệu quả. Chú ý phát triển đảng trong học sinh, sinh viên và trong lực lượng tự vệ. 

- Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường và gia đình trong công tác quản 
lý, giáo dục học sinh, sinh viên. Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, Phòng 
PA83, PV28 Công an tỉnh trong công tác giữ gìn an ninh, trật tự, phòng, chống tội phạm 
và các tệ nạn xã hội xâm nhập nhà trường. 

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 

1. Nội dung tuyên truyền, giáo dục 

Tổ chức tuyên truyền, quán triệt nội dung các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên như: 



- 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 tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”. 

- Chương trình hành động số 26-NQ/TU ngày 11/12/2013 của Tỉnh ủy về thực hiện 
Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình 
hình mới. 

- Kế hoạch số 129/KH-BCĐ ngày 12/01/2016 về công tác xây dựng phong trào 
toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc khối cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường của Ban Chỉ 
đạo tỉnh về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và PCTP tỉnh Bình Thuận. 

- Kế hoạch số 1329/KH-UBND, ngày 16/4/2012 của UBND tỉnh Bình Thuận về  

thực hiện Chỉ thị Số 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư “tăng cường sự lãnh 

đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới”. 

- Kế hoạch công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 

2017, ngày 09/01/2017 của Ban Chỉ đạo tỉnh về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và 

PCTP, TNXH. 

- Nghị quyết số 02/NQ-CB ngày 19/01/2017 của Chi bộ Trường Cao đẳng nghề 
tỉnh Bình Thuận 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 năm 2017. 

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

- Kiện toàn nhân sự tổ chức lực lượng tự vệ trong công tác xây dựng phong trào 
toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với thành phần gồm viên chức, người lao động trong độ 
tuổi tham gia lực lượng tự vệ và tổ chức hoạt động thường xuyên, có hiệu quả dưới sự 
lãnh đạo của Ban Chỉ huy quân sự Trường. 

- Xây dựng lực lượng trung đội tự vệ, đảm bảo đủ về số lượng, biên chế trong lực 
lượng viên chức, người lao động. Nâng cao chất lượng chính trị của lực lượng tự vệ đủ 
sức giữ vững an ninh chính trị, trật tự trị an nhà trường trong mọi tình huống không để bị 
động, bất ngờ: Tuyển chọn, kết nạp bổ sung lực lượng trung đội tự vệ đúng quy định, bảo 
đảm tiêu chuẩn chính trị và độ tin cậy. Tham gia công tác phòng chống cháy nổ tại 
trường. Duy trì thực hiện nghiêm túc chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ cao điểm và 
an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, kịp thời xử lý khi tình huống xảy ra. 

3. Xây dựng kế hoạch, nội dung Lễ phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh 
Tổ quốc theo chương trình hành động của chi bộ. 

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

1. Biện pháp tuyên truyền, giáo dục 

a. Tăng cường công tác phối hợp với các đoàn thể, thường xuyên làm tốt công tác 
tuyên truyền, vận động viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên nâng cao tinh 
thần cảnh giác và tích cực tham gia xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ 
quốc, cụ thể: 



- Tổ chức tuyên truyền, quán triệt nội dung các chỉ thị, nghị quyết, thông tư của 
cấp trên và kế hoạch của Trường được triển khai bằng nhiều hình thức như: Thông qua 
trang website; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, ngoại khóa; thi các tiểu phẩm phòng 
chống tệ nạn xã hội để tuyên truyền pháp luật. 

- Tổ chức phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong viên chức, 
người lao động và học sinh, sinh viên; đồng thời triển khai cho cá nhân và đại diện các 
đoàn thể, đơn vị ký cam kết thực hiện đơn vị đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự. 

- Tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị theo chủ đề hàng tháng; tổ chức “Tuần sinh 
hoạt Công dân” đầu năm học và các đợt sinh hoạt chuyên đề về phòng chống ma túy và 
các tệ nạn xã hội đối với học sinh, sinh viên. 

b. Công tác phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật 

- Phổ biến pháp luật về công tác quốc phòng, an ninh, trật tự; âm mưu, hoạt động 
“diễn biến hòa bình”, bạo loạn, lật đổ của các thế lực thù địch; phương thức, thủ đoạn 
hoạt động của các loại tội phạm, các tệ nạn xã hội; tình hình và hậu quả của các hành vi 
vi phạm pháp luật; xây dựng ý thức sống và làm việc theo pháp luật.  

- Phối hợp với Công an Phường Phú Tài, Phòng PA83 và PV 28 Công an tỉnh phát 
hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật. 

- Thực hiện nghiêm túc công tác tiếp phụ huynh học sinh, sinh viên và tăng cường 
các hòm thư tố giác tội phạm. 

- Xây dựng quy chế quản lý chặt chẽ việc sử dụng Internet trong trường. 

2. Nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong công tác xây dựng phong trào 
toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 

Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể trong công tác lãnh 
đạo, chỉ đạo, đôn đốc triển khai phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và an ninh, 
trật tự của Trường; thường xuyên bám sát tình hình thực tiễn để kịp thời có các chủ 
trương vận động đội ngũ tham gia giải quyết những vấn đề phức tạp nổi trội về an ninh, 
trật tự. 

3. Công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng, hiệu quả phong trào 

a. Tập trung triển khai thực hiện 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 về khu 
dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn 
về an ninh, trật tự” trên địa bàn tỉnh, gắn với xây dựng nhà trường không có tệ nạn, 
không có tội phạm.  

b. Trưởng các đơn vị tiến hành kiểm tra, đánh giá đúng thực chất phong trào toàn 
dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở đơn vị mình; kịp thời đề xuất giải pháp để tập trung khắc 
phục những hạn chế, yếu kém.  

4. Tăng cường xã hội hóa công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an 
ninh Tổ quốc 



Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện và đánh 
giá hiệu quả hoạt động mô hình Ban quản lý Ký túc xá an toàn – Bảo vệ tài sản nhà 
trường. Đồng thời nghiên cứu xây dựng mô hình mới để công chức, viên chức, người lao 
động và học sinh, sinh viên tham gia giữ gìn an ninh, trật tự ở trường.  

5. Tăng cường công tác phối hợp giữa các lực lượng trong công tác xây dựng 
phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 

a. Phối hợp với Công an Phường Phú Tài thường xuyên gắn kết phong trào toàn 
dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với phong trào Thi đua yêu nước, phong trào Toàn dân đoàn 
kết xây dựng đời sống văn hóa, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở và các phong trào, các 
cuộc vận động khác để viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên tham gia phòng 
ngừa, phát hiện, tố giác, đấu tranh chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, chấp hành pháp 
luật về an ninh trật tự. 

b. Tăng cường phối hợp với Công an địa phương hướng dẫn, tuyên truyền, vận 
động, kiểm tra, chỉ đạo, sơ tổng kết rút kinh nghiệm để triển khai thực hiện tốt các 
chương trình, kế hoạch liên tịch; thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy, xây dựng 
lực lượng bảo vệ đáp ứng yêu cầu bảo vệ nội bộ, giữ gìn trật tự an toàn tại trường. 

6. Thường xuyên chú trọng công tác thi đua, khen thưởng và đảm bảo kinh 
phí, cơ sở vật chất, phương tiện phục vụ công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo 
vệ bảo vệ an ninh Tổ quốc 

a. Thường xuyên chú trọng bồi dưỡng gương người tốt, việc tốt và các tập thể điển 
hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; nghiên cứu, đúc kết các 
điển hình để phổ biến nhân rộng trong viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên.  

b. Chú trọng công tác thi đua, khen thưởng để động viên, cổ vũ phong trào toàn 
dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Làm tốt công tác thi đua, khen thưởng hàng năm theo quy 
định.  

c. Quan tâm công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; trang 
bị phương tiện, công cụ hỗ trợ, cơ sở vật chất và các điều kiện khác đảm bảo cho lực 
lượng tự vệ, bảo vệ hoạt động, đáp ứng yêu cầu giữ gìn an ninh, trật tự của trường. 

IV. PHÂN CÔNG TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Chính quyền cùng với Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường lãnh đạo 
viên chức, người lao động, đoàn viên thanh niên tổ chức thực hiện phong trào toàn dân 
bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2017 theo Nghị quyết của Chi bộ, kế hoạch của Trường và 
các văn bản chỉ đạo của cấp trên.  

 2. Phòng Tổ chức-Tổng hợp thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Ban Giám hiệu 
các nội dung sau: 

a. Tiếp tục tăng cường công tác quán triệt, tuyên truyền, giáo dục tư tưởng chính 
trị, ý thức chấp hành pháp luật, các chỉ thị, nghị quyết có liên quan đến công tác bảo vệ 
an ninh Tổ quốc, an ninh nội bộ, an toàn cơ quan và đấu tranh, phòng chống tội phạm.  



b. Tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin kịp thời với Phòng PA83, PV28 Công 
an tỉnh về những các vấn đề có liên quan đến công tác bảo vệ nội bộ, an ninh trật tự 
trường học để được hướng dẫn triển khai, thực hiện.  

c. Rà soát các nội dung liên quan đến việc tổ chức phong trào bảo vệ an ninh Tổ 
quốc; phòng chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Thường xuyên theo dõi tình 
hình, kết quả thực hiện nội dung “Bản đăng ký nhà trường đạt tiêu chuẩn An toàn về an 
ninh, trật tự” đã được Hiệu trưởng đăng ký với Công an tỉnh để làm cơ sở đánh giá, phân 
loại trong năm 2017.   

Tham mưu Hiệu trưởng tổ chức sơ kết, tổng kết, thực hiện các loại hồ sơ, báo cáo 
có liên quan theo quy định; khen thưởng những gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc 
tốt trong phong trào. 

d. Tổng họp báo cáo cho Ban Giám hiệu theo định kỳ hàng quý, 6 tháng, 9 tháng 
trong năm: Trước ngày 25 của tháng cuối quý.  

Riêng việc báo cáo đánh giá kết quả thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTT 
năm 2017 và Biểu điểm đánh giá, phân loại đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” 
gửi cho Công an tỉnh theo quy định chậm nhất vào ngày 30/10/2017.  

3. Phòng Hành chính-Quản trị cùng với Ban Quản lý Ký túc xá và Bảo vệ tham 
mưu thực hiện tốt: 

- Quy chế phối hợp công tác đảm bảo an ninh trật tự giữa Trường với Công an 
Phường Phú Tài đã được ký kết.  

- Thường xuyên kiểm tra hệ thống phòng cháy, chữa cháy; từng bước trang bị bổ 
sung các phương tiện phòng cháy chữa cháy, công cụ hỗ trợ khác.  

- Xây dựng và tổ chức diễn tập chuyên đề về: Phòng, chống cháy nổ; phòng, chống 
gây rối, trộm cắp làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự.  

4. Phòng Công tác Học sinh-Sinh viên  

a. Thực hiện tốt công tác tham mưu Ban Giám hiệu công tác phối hợp giữa nhà 
trường và gia đình trong công tác quản lý, giáo dục học sinh, sinh viên. 

b. Triển khai thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; tuyên 
truyền giáo dục pháp luật; giáo dục kỹ năng sống cho học sinh,sinh viên. Tổ chức các đợt 
sinh hoạt chính trị theo chủ đề hàng tháng; tổ chức “Tuần sinh hoạt Công dân” vào đầu 
năm học và các đợt sinh hoạt chuyên đề về phòng chống ma túy và các tệ nạn xã hội đối 
với học sinh, sinh viên. 

c. Định hướng, tổ chức các hoạt động phối hợp Tổ Ký túc xá an toàn – Bảo vệ tài 
sản nhà trường và Tổ “Nắm bắt dư luận xã hội trong công chức, viên chức, người lao 
động và học sinh, sinh viên”. Chú ý công tác bồi dưỡng, giới thiệu cho Đảng xem xét 
phát triển đảng trong lực lượng học sinh, sinh viên.  

d. Tham mưu Kế hoạch Lễ phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 
năm 2017 trình Ban giám hiệu xem xét vào ngày 20/01/2017 và tổ chức cho các đoàn thể, 
đơn vị, công chức, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên ký cam kết giao ước 



thi đua thực hiện tốt các tiêu chí xây dựng trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật 
tự” theo kế hoạch Hiệu trưởng ký ban hành. 

4. Các đơn vị thuộc trường căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình để tổ chức thực 
hiện công tác phối hợp và chủ động tuyên truyền vận động đoàn viên, viên chức, người 
lao động và học sinh, sinh viên tích cực hưởng ứng, tham gia phong trào theo kế hoạch. 
Đặc biệt quan tâm thực hiện tốt nội dung “Bản đăng ký nhà trường đạt chuẩn An toàn về 
an ninh, trật tự” đã được Hiệu trưởng ký kết với Công an tỉnh. Thực hiện tốt kế hoạch 
giảng dạy các lớp quốc phòng-an ninh cho học sinh, sinh viên của Trường (Trường phối 
hợp với Trường Quân sự tỉnh tổ chức). 

Trên đây là Kế hoạch về việc triển khai thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an 
ninh Tổ quốc năm 2017, Trường đề nghị các tổ chức đoàn thể, đơn vị chủ động triển khai 
thực hiện tốt kế hoạch này./. 

Nơi nhận:                                                                   HIỆU TRƯỞNG           
- Văn phòng UBND tỉnh; 
- Ban TĐ-KT tỉnh;                
- Phòng PA 83 Công an tỉnh; 
- Phòng PV 28 Công an tỉnh; 
- Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh; 
- BTV Công đoàn Viên chức tỉnh;  

- Các Phó Hiệu trưởng;                   Nguyễn Thanh Tâm         
- BTV Công đoàn trường; 
- BTV Đoàn trường;             
- Trưởng các đơn vị; 
- Lưu:VT,CTHSSV.      
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