
1 
 

    UBND TỈNH BÌNH THUẬN              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

           Số: 02/CTr-TCĐN                                Bình Thuận, ngày 13 tháng 5 năm 2016 
 

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG 
CỦA TRƯỜNG CAO ĐĂNG NGHỀ TỈNH BÌNH THUẬN 

Về triển khai thực hiện Chương trình hành động số 38-NQ/TU của Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy (khóa XII) về thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW, ngày 22/6/2015         

của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với                                  
công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới 

 

Căn cứ Chương trình hành động số 38-NQ/TU ngày 07/8/2015 của Tỉnh ủy Bình 
Thuận thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW, ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị về tăng 
cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình 
mới, Trường Cao đẳng nghề tỉnh Bình Thuận xây dựng Chương trình hành động cụ 
thể như sau:  

I. Mục đích, yêu cầu 

1. Mục đích  

- Tăng cường sự lãnh đạo của chính quyền đối với công tác xây dựng vững mạnh 
phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc nhằm góp phần tiếp tục giữ vững ổn định 
chính trị-xã hội gắn với việc tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả 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. 

- Tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, tư tưởng và hành động của viên chức, 
người lao động và học sinh, sinh viên trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong 
nhà trường. 

2. Yêu cầu 

- Nâng cao năng lực quản lý và tổ chức thực hiện của chính quyền và các đoàn 
thể trong việc huy động sức mạnh tổng hợp của viên chức, người lao động và học 
sinh, sinh viên tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc; đấu tranh phòng, chống 
các loại tội phạm, các tệ nạn xã hội (TNXH). 

- Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả giữa nhà trường và gia đình làm tốt 
công tác quản lý, giáo dục học sinh, sinh viên. 

II. Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện 

1. Tiếp tục quán triệt cho viên chức, người lao động thực hiện nhất quán chủ 
trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế-
xã hội theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt các chương 
trình quốc gia về phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy; Chỉ thị số 46-CT/TW, 
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ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với                                  
công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới. Trong đó, mỗi viên chức, người 
lao động cần phải nâng cao ý thức cảnh giác, chấp hành nghiêm các chủ trương, 
đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt Quy chế dân 
chủ ở cơ sở và các nội quy, quy chế của Trường, của địa phương nơi cư trú về bảo vệ 
an ninh trật tự gắn với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.  

2. Chú trọng giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng, tăng cường công tác tham 
gia xây dựng Đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh với các giải pháp: 

- Tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí 
Minh”. 

- Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho viên chức, người lao động 
và học sinh, sinh viên; nhất là các văn bản pháp luật liên quan đến công tác phòng 
chống tội phạm và các tệ nạn xã hội và triển khai những giải pháp nhằm nâng cao 
hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm. Trong đó, tiếp tục quan tâm chỉ đạo triển 
khai việc thực hiện các văn bản chỉ đạo của các cấp như:  

+ Quyết định số 1885/QĐ-UBND ngày 06/9/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh về 
ban hành Chương trình hành động thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống và 
kiểm soát ma túy đến năm 2020 và định hướng năm 2030 ở địa bàn Bình Thuận và 
Chương trình mục tiêu quốc gia về PCMT giai đoạn 2012-2015; 

+ 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”; 

+ Nghị quyết số 63/2013/QH13 ngày 27/11/2013 của Quốc hội khóa XIII về 
“Tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm”; Nghị quyết số 37 của 
Quốc hội khóa XIII về công tác phòng, chống tội phạm giai đoạn 2015-2025 định 
hướng đến 2030; 

+ 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 Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình 
mới. 

- Tiếp tục triển khai đồng bộ công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Giáo dục 
Quốc phòng và An ninh (Luật số 30/2013/QH13 ngày 19/6/2013 của Quốc hội) 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  cho viên chức, người lao động và học sinh, 
sinh viên. 

3. Phối hợp với Công an phường Phú Tài xây dựng quy chế phối hợp đảm bảo an 
ninh trật tự. Hàng năm xây dựng, tổ chức thực hiện, sơ kết, tổng kết kế hoạch thực 
hiện đấu tranh phòng, chống tội phạm và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 
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gắn với thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở 
khu dân cư”, xây dựng Trường đạt chuẩn văn hóa, an toàn về an ninh trật tự.  

4. Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, tập trung rà soát để xử lý kịp thời 
những phức tạp, những nhân tố có nguy cơ làm mất sự ổn định về an ninh, trật tự nảy 
sinh tại Trường 

- Thường xuyên tổ chức thực hiện việc kiểm tra, đôn đốc, tăng cường công tác 
bảo vệ chính trị nội bộ, tập trung rà soát để xử lý kịp thời những phức tạp, những 
nhân tố có nguy cơ làm mất sự ổn định về an ninh, trật tự; tuyệt đối không để xảy ra 
điểm nóng tại Trường.  

- Xử lý nghiêm theo quy định đối với những trường hợp phát ngôn vô nguyên 
tắc, tuyên truyền những nội dung, kiến nghị, quan điểm trái với Cương lĩnh, đường 
lối, nghị quyết, Điều lệ Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước; để lộ, lọt thông tin 
có độ mật cao; tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ. 

5. Phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng bảo vệ, Tổ Ký túc xá an toàn, Tổ 
Nắm bắt dư luận xã hội với Trung đội tự vệ trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc. 
Đặc biệt chú trọng vai trò của các đoàn thể trong công tác tuyên truyền về ý nghĩa 
chính trị của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp 
nhiệm kỳ 2016-2021. 

III. Tổ chức thực hiện 

1. Chính quyền cùng với Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp trong 
việc lãnh đạo viên chức, người lao động và đoàn viên thực hiện có hiệu quả Chương 
trình hành động này. 

2. Tổ kiểm tra, giám sát nội bộ Trường đưa việc thực hiện Chương trình hành 
động này vào kế hoạch kiểm tra, giám sát hàng năm. 

3. Trưởng các đơn vị tổ chức quán triệt cho viên chức và người lao động thuộc 
đơn vị mình và nghiêm túc tổ chức thực hiện theo các nội dung của Chương trình 
hành động này; định kỳ 6 tháng, 1 năm (hoặc đột xuất) báo cáo kết quả thực hiện cho 
Trường để tổng hợp báo cáo cho Công an tỉnh và Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Nội chính 
Tỉnh ủy theo đúng quy định./. 
 

Nơi nhận:                                                                       
- Công an tỉnh;         
- Văn phòng Tỉnh ủy; 
- Ban Nội chính Tỉnh ủy; 
- Cấp ủy chi bộ; 
- Các Phó Hiệu Trưởng;                                 
- Công đoàn Trường; 
- Đoàn Thanh niên;            
- Trưởng các đơn vị; 
- Lưu:VT,TCHCQT (Nhung).  

HIỆU TRƯỞNG 
 
 
 
 
 
 

Nguyễn Thanh Tâm 
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