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KẾ HOẠCH 
Về việc đảm bảo an ninh, trật tự trong dịp kỷ niệm  

Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước 30/4, Ngày 
Chiến thắng Điện Biên Phủ và bảo vệ bầu cử Quốc hội khóa XIV, 

HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 
 

Thực hiện các văn kiện của cơ quan quân sự thành phố và tỉnh về sẵn sàng 
chiến đấu bảo vệ Cao điểm II năm 2016; Thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh 
ủy về một số vấn đề liên quan đến tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh;  

Trường Cao đẳng nghề tỉnh Bình Thuận xây dựng kế hoạch tổ chức thực 
hiện cụ thể như sau: 

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU 

1. Mục tiêu  

- Nâng cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu; đảm bảo an toàn và chủ 
động đối phó với mọi tình huống, giữ vững sự ổn định chính trị, trật tự xã hội của 
nhà trường.  

- Quán triệt sâu sắc nhiệm vụ chính trị cho toàn thể viên chức, người lao 
động và học sinh, sinh viên của Trường tích cực tham gia công tác tuyên truyền và 
nghiêm túc thực hiện quyền công dân trong việc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa 
XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2020. 

2. Yêu cầu 

- Xác định những mục tiêu quan trọng, khu vực cần bảo vệ; tổ chức tốt 
phương án phối hợp với các lực lượng trong Trường và công an, quân sự các địa 
phương nơi Trường đóng chân để có phương án đối phó kịp thời các tình huống bất 
ngờ có thể xảy ra. 

- Tăng cường nắm bắt thông tin dư luận, tình hình an ninh trật tự và diễn 
biến tư tưởng trong viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên. 

- Duy trì công tác bảo vệ tuần tra, thực hiện nghiêm công tác trực sẵn sàng 
chiến đấu theo kế hoạch và hướng dẫn của cơ quan cấp trên.  

II. NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 

1. Tổ chức tốt công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao 
nhận thức cho viên chức, người lao động về âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa 
bình”, bạo loạn lật đổ chống phá của các thế lực thù địch để viên chức, người lao 
động, học sinh, sinh viên nhận diện, cảnh giác, tẩy chay các luận điệu xuyên tạc, 
phản động. Đặc biệt chú trọng vai trò của các đoàn thể trong công tác tuyên truyền 
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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. 

2. Tiếp tục thực hiện tốt các quy định về tiếp công dân, giải quyết đơn, thư 
khiếu nại, tố cáo (nếu có). 

3. Các lực lượng bảo vệ, tự vệ, Tổ nắm bắt thông tin dư luận xã hội, Tổ “Ký 
túc xá an toàn” tiếp tục tăng cường công tác phối hợp, trao đổi thông tin nắm chắc 
diễn biến tình hình, báo cáo kịp thời cho Cấp ủy, Ban Giám hiệu, Ban Chỉ huy quân 
sự Trường để kịp thời chỉ đạo, điều hành công tác đảm bảo sẵn sàng chiến đấu;  
phối hợp kịp thời với các lực lượng Công an, quân sự xã Phong Nẫm, phường Phú 
Tài và Xuân An để xử lý các tình huống bất ngờ có thể xảy ra. 

4. Tiếp tục tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng, chống các loại tội 
phạm. Tổ chức thực hiện tốt chế độ trực chỉ huy, trực phân đội bảo vệ sẵn sàng 
chiến đấu theo các trọng điểm đã được phân công. 

5. Viên chức, người lao động trong độ tuổi tham gia tự vệ, đoàn viên Đoàn 
TNCS Hồ Chí Minh sẵn sàng cơ động tham gia xử lý nhanh có hiệu quả các tình 
huống khi có sự điều động của Ban Giám hiệu, Ban Chỉ huy quân sự Trường trong 
trường hợp cấp thiết xảy ra. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ban Giám hiệu cùng với Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lãnh 
đạo viên chức, người lao động, đoàn viên thực hiện có hiệu quả việc tuyên truyền 
giáo dục chính trị tư tưởng; nhất là tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc 
hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.  

2. Phòng Tổ chức-Hành chính-Quản trị thực hiện tốt công tác tham mưu 
cho Ban Giám hiệu các nội dung sau: 

 - 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 về bảo 
vệ an ninh Tổ quốc, đảm bảo an ninh nội bộ, an toàn cơ quan và đấu tranh, phòng 
chống tội phạm.  

 - Tăng cường quản trị bảo mật thông tin trên môi trường hệ thống mạng 
internet của Trường; phát hiện và có biện pháp xử lý kịp thời đối với các trang 
mạng xã hội, các diễn đàn xâm nhập máy chủ của Trường có nội dung phát tán 
thông tin, tài liệu xuyên tạc sai sự thật lịch sử và chống phá cuộc bầu cử. 

- Báo cáo cho Ban Giám hiệu để trao đổi thông tin kịp thời với các Phòng 
PA83, PV28 Công an tỉnh Bình Thuận về những 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.  

- Tham mưu Ban Chỉ huy quân sự Trường báo cáo cho Ban Chỉ huy Quân sự 
thành phố Phan Thiết về tình hình trực sẵn sàng chiến đấu bảo vệ cao điểm. 
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3. Phòng Công tác Học sinh-Sinh viên  

- Thực hiện tốt công tác phối hợp với các khoa chuyên môn, Ban Quản lý Ký 
túc xá và Bảo vệ trong  công tác quản lý, giáo dục học sinh, sinh viên. Nhất là 
tuyên truyền trong lực lượng học sinh, sinh viên về ý nghĩa lịch sử Ngày giải 
phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước 30/4, Ngày Chiến thắng Điện Biên 
Phủ và bảo vệ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp 
nhiệm kỳ 2016-2021. 

- Định hướng tổ chức các hoạt động phối hợp của Tổ “Ký túc xá an toàn” và 
Tổ “Nắm bắt dư luận xã hội trong công chức, viên chức, người lao động và học 
sinh, sinh viên”.  

4. Viên chức, người lao động khi được phân công nhiệm vụ trực sẵn sàng 
chiến đấu bảo vệ các trọng điểm phải tuyệt đối chấp hành kỷ luật và sự phân công 
nhiệm vụ của người trực chỉ huy hoặc trưởng nhóm trực. 

Trên đây là Kế hoạch Về việc đảm bảo an ninh, trật tự trong dịp kỷ niệm 
Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước 30/4, Ngày Chiến thắng 
Điện Biên Phủ và bảo vệ bầu cử Quốc hội khóa XIV, HĐND các cấp nhiệm kỳ 
2016-2021, đề nghị các đoàn thể, đơn vị chủ động triển khai thực hiện tốt kế hoạch 
này./. 
 

Nơi nhận:                                                                      HIỆU TRƯỞNG           
- BCH QS thành phố;                
- Phòng PA 83 Công an tỉnh; 
- Phòng PV 28 Công an tỉnh;             
- Các Phó Hiệu trưởng;                           
- BTV Công đoàn trường; 

- BTV Đoàn trường;            Nguyễn Thanh Tâm         
- Trưởng các đơn vị; 
- Lưu:VT,TC-HC-QT (QT 18b).      
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