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KẾ HOẠCH 

Đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tội phạm  
và phòng chống ma túy Năm học 2016 - 2017 

 
Thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 - 2017, trường Cao đẳng nghề tỉnh Bình 

Thuận xây dựng Kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tội phạm và phòng 

chống ma túy như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Nâng cao ý thức của học sinh, sinh viên (HSSV) trong công tác đảm bảo an 
ninh trật tự, phòng chống tội phạm và phòng chống ma túy. 

- Đảm bảo tình hình an ninh trật tự, không để các tệ nạn xã hội, bạo lực học 
đường xâm nhập vào Trường, tạo môi trường lành mạnh, thân thiện. 

- Phải triển khai sâu rộng trong toàn thể HSSV trường bằng những nội dung 
thiết thực mang lại hiệu quả cao với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng 

- Tuyên truyền sâu rộng trong HSSV về tầm quan trọng của công tác đảm bảo 
an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, bảo vệ an toàn trong 
trường và tại nơi cư trú, nâng cao ý thức của HSSV trong việc giữ gìn an ninh chính 
trị, trật tự an toàn xã hội, cảnh giác đấu tranh phòng ngừa, tấn công trấn áp tội phạm, 
tệ nạn xã hội trong Trường. 

- Tuyên truyền thường xuyên Luật Phòng chống Ma túy, Luật Phòng chống 
HIV/AIDS, Luật Giao thông Đường bộ, Luật Phòng chống Cháy nổ, tình trạng bạo 
lực học đường và các nội quy, quy định của Nhà trường trong HSSV; cập nhật liên tục 
tình hình an ninh trật tự, tội phạm ma túy và an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Bình 
Thuận để phổ biến nhằm nâng cao ý thức của HSSV Trường. 

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

- Tăng cường công tác bảo vệ, phòng ngừa tội phạm gây rối trật tự, trộm cắp tài 
sản trong Trường và Ký túc xá (KTX); thực hiện tốt công tác phòng chống cháy nổ. 

- Thường xuyên nắm bắt, phản ánh kịp thời tình hình an ninh trật tự trong 
Trường, tình hình tội phạm để lực lượng công an xác minh, điều tra, xử lý, không để 
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ảnh hưởng tới hoạt động dạy và học khi phát hiện vụ việc xảy ra liên quan đến an ninh 
trật tự, tội phạm, ma túy trong trường học. 

- Chủ động nắm bắt diễn biến tư tưởng của HSSV, kịp thời phản ánh những 
HSSV có hành vi vi phạm pháp luật, có biểu hiện nghi vấn sử dụng ma túy. 

- Chủ động nắm bắt tình hình HSSV ngoại trú và phối hợp chính quyền địa 
phương quản lý HSSV ngoại trú. 

3. Công tác phối hợp 

- Phối hợp Phòng PA83 Công an tỉnh tổ chức tuyên truyền tình hình an ninh trật 
tự, bạo lực học đường, tội phạm ma túy trên địa bàn tỉnh; tổ chức kiểm tra, khám sức 
khỏe đối với những HSSV có biểu hiện nghi vấn. 

- Phối hợp cùng Công an phường Phú Tài nắm bắt tình hình an ninh trật tự, tội 
phạm, ma túy trên địa bàn để kịp thời phòng ngừa, tấn công, trấn áp tội phạm, tệ nạn 
xã hội. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Công tác Học Sinh - Sinh viên 

- Thường xuyên kiểm tra nắm bắt tình hình HSSV chấp hành nội quy, quy định 
Trường; chủ động phối hợp với các Khoa chuyên môn nắm bắt diễn biến tư tưởng 
HSSV đặc biệt là trong các dịp Lễ, Tết, các sự kiện quan trọng của đất nước, phát hiện 
những HSSV có hành vi vi phạm pháp luật báo cáo Ban Giám hiệu và phối hợp với cơ 
quan công an có biện pháp xử lý kịp thời. 

- Thường xuyên phối hợp với Ban Quản lý Ký túc xá và Bảo vệ kiểm tra tình 
hình sinh hoạt, ăn ở tại KTX; kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng HSSV, tránh để xảy 
ra mất trật tự; bạo lực, mất cắp tài sản trong HSSV đặc biệt là HSSV dân tộc thiểu số. 

- Xây dựng nội dung sinh hoạt chủ nhiệm hàng tháng tuyên truyền về Luật 
Phòng chống Ma túy, Luật Phòng chống Cháy nổ, tình trạng bạo lực học đường và các 
nội quy, quy định của Nhà trường. Thời gian thực hiện bắt đầu từ tháng 11/2016. 

- Tổ chức cho HSSV ký cam kết không vi phạm pháp luật; không sản xuất, tàng 
trữ, vận chuyển, mua bán, sử dụng pháo và các chất gây cháy nổ. Thời gian thực hiện 
vào tháng 01/2017. 

- Xây dựng Kế hoạch thu thập thông tin, quản lý HSSV ngoại trú. Thời gian 
thực hiện vào tháng 12/2016. 

- Phối hợp Đoàn Trường tổ chức các Hội thi tìm hiểu về Luật Giao thông 
Đường bộ, Luật Phòng chống Ma túy, Luật Phòng chống HIV/AIDS và các tệ nạn xã 
hội. Thời gian thực hiện vào tháng 3-4/2017. 
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- Phối hợp Phòng PA83 Công an tỉnh tổ chức tuyên truyền tình hình an ninh trật 
tự, bạo lực học đường, tội phạm ma túy trên bàn tỉnh; tổ chức kiểm tra sức khỏe đối 
với những HSSV có biểu hiện nghi vấn. Thời gian thực hiện vào tháng 3/2017. 

2. Phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị 

- Tiến hành rà soát, kiểm tra trang thiết bị phòng cháy chữa cháy, các thiết bị 
điện tại các phòng học lý thuyết, thực hành, nhà nghỉ giáo viên để kịp thời đề xuất sửa 
chữa; thường xuyên phối hợp cùng các Khoa chuyên môn kiểm tra, vệ sinh trang thiết 
bị, vật tư thực hành tại các xưởng thực hành đảm bảo theo quy định vệ sinh an toàn 
lao động, phòng chống cháy nổ. 

- Tổ chức diễn tập phòng chống cháy nổ cho Viên chức, Người lao động và 
HSSV. Thời gian thực hiện vào tháng 4/2017. 

- Bố trí Viên chức, Người lao động phối hợp Ban quản lý Ký túc xá và Bảo vệ 
trực tăng cường trong các dịp Lễ lớn. 

- Phối hợp cùng Công an phường Phú Tài nắm bắt tình hình an ninh trật tự, tội 
phạm, ma túy trên địa bàn để kịp thời phòng ngừa, tấn công, trấn áp tội phạm, tệ nạn 
xã hội. 

- Kịp thời đề xuất biểu dương, khen thưởng những cá nhân, tập thể có thành 
tích xuất sắc trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tội phạm và phòng 
chống ma túy. 

3. Ban Quản lý Ký túc xá và Bảo vệ 

- Thường xuyên kiểm tra tình hình sinh hoạt, ăn ở tại KTX; kịp thời nắm bắt 
tình hình tư tưởng HSSV, tránh để xảy ra mất trật tự, bạo lực, mất cắp tài sản trong 
HSSV đặc biệt là HSSV dân tộc thiểu số; định kỳ hàng tháng tổ chức sinh hoạt HSSV 
tại KTX. 

- Phân công bộ phận bảo vệ chuyên trách trực tại các vị trí trọng yếu trong 
Trường và KTX; nêu cao tinh thần cảnh giác, phòng chống tội phạm không để xảy ra 
mất tài sản Trường và KTX đặc biệt vào ban đêm và các dịp Lễ, Tết. 

- Tổ chức diễn tập phòng chống trộm đột nhập KTX. Thời gian thực hiện vào 
tháng 4/2017. 

4. Các Khoa chuyên môn 

- Chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm các lớp tuyên truyền về Luật Giao thông Đường 
bộ, Luật Phòng chống Ma túy, Luật Phòng chống HIV/AIDS, Luật Phòng chống Cháy 
nổ, tình trạng bạo lực học đường và các tệ nạn xã hội trong các giờ sinh hoạt chủ 
nhiệm theo chủ đề của Phòng Công tác HS-SV. 
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- Kiểm tra nắm bắt tình hình HSSV chấp hành nội quy, quy định Trường; chủ 
động phối hợp với các Khoa chuyên môn nắm bắt diễn biến tư tưởng HSSV. Những 
HSSV có hành vi vi phạm pháp luật báo cáo Phòng Công tác HS-SV để kịp thời xử lý. 

- Phối hợp Phòng Công tác HS-SV tổ chức cho HSSV ký cam kết không vi 
phạm pháp luật; không sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán, sử dụng chất ma túy; 
không sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán, sử dụng pháo và các chất gây nổ. 

5. Đoàn Trường  

- Tuyên truyền về Luật Giao thông Đường bộ, Luật Phòng chống Ma túy, Luật 
Phòng chống HIV/AIDS, Luật Phòng chống Cháy nổ, tình trạng bạo lực học đường và 
các tệ nạn xã hội trong các buổi sinh hoạt Chi đoàn, các buổi sinh hoạt truyền thống 
của Đoàn; nắm bắt tình hình tư tưởng Đoàn viên, thanh niên, tránh để xảy ra mất trật 
tự, bạo lực, không để kẻ xấu lợi dụng, xúi giục, lôi kéo vào các hoạt động biểu tình đi 
ngược lại chủ trương của Đảng và chính sách của Nhà nước; kịp thời báo cáo Cấp ủy, 
chi bộ có hướng chỉ đạo, xử lý. 

- Phối hợp Phòng Công tác HS-SV tổ chức Hội thi tìm hiểu về Luật Giao thông 
Đường bộ, Luật Phòng chống Ma túy, Luật Phòng chống HIV/AIDS và các tệ nạn xã 
hội. Thời gian thực hiện vào tháng 3-4/2017. 

Trên đây là Kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tội phạm và phòng 
chống ma túy Năm học 2016 - 2017, đề nghị các đơn vị thuộc Trường phối hợp triển 
khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Phòng PA83 Công an tỉnh; 
- Hiệu trưởng (chỉ đạo); 
- P. Hiệu trưởng Ích (phối hợp); 
- Các đơn vị thuộc Trường (thực hiện); 
- Lưu: VT, CTHSSV. 

KT. HIỆU TRƯỞNG 
PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 
 
 
 

Đỗ Thị Mỹ Hạnh 
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