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KẾ HOẠCH
Đảm bảo an ninh trật tự năm học 2015-2016
Căn cứ Quyết định số 46/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20 tháng 8 năm 2007 của Bộ Giáo
dục va Đào tạo về việc ban hành Quy định công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an
toàn xã hội trong cơ quan giáo dục thuộc hệ thống quốc dân;
Căn cứ thông tư liên tịch số 34/2009/TTLT-BGDĐT-BCA ngày 20 tháng 11 năm
2009 của Bộ Giáo dục Đào tạo - Bộ Công an về việc hướng dẫn phối hợp thực hiện công tác
đảm bảo an ninh, trật tự các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;
Căn cứ vào điều kiện và tình hình thực tế của Trường Đại học Kinh tế và QTKD
nhằm duy trì, đảm bảo công tác bảo vệ tài sản trang thiết bị và giữ gìn an ninh trật tự năm
học 2015-2016 với nội dung như sau:
I. Mục tiêu
- Tổ chức phổ biến, quán triệt trong cán bộ giảng viên (CBGV) , sinh viên sinh viên
(HSSV) về các Luật, pháp lệnh, Nghị định, Thông tư, Chỉ thị và các công văn hướng dẫn
thực hiện công tác bảo vệ an ninh trong trường học nhằm tiếp tục tăng cường nhận thức về
công tác an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trong trường học cho CB,GV và SV của
nhà trường.
- Thông qua các hoạt động giáo dục chính khoá và ngoại khoá nhằm giúp CBGV,
SV có những kiến thức cơ bản và thiết thực, có thái độ đúng mực, có niềm tin và có hành vi,
hoạt động chủ động nhằm bảo vệ an ninh trật tự trường học, phòng chống tệ nạn xã hội và
ma tuý, bảo đảm sự ổn định về an ninh trật tự, tạo điều kiện để nâng cao chất lượng dạy và
học văn hoá, góp phần quan trọng củng cố nền quốc phòng toàn dân và giữ vững ổn định
chính trị - xã hội.
II. Một số nhiệm vụ và giải pháp
1. Công tác giáo dục, tuyên truyền
- Tổ chức tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật SV. Tăng cường
công tác phối hợp quản lý, không để sinh viên tham gia tụ tập đông người, gây rối trật tự
công cộng.
- Quán triệt, thực hiện nghiêm quy định của Chính phủ về việc cấm sản xuất, vận
chuyển, buôn bán và sử dụng pháo nổ. Giáo dục, tuyên truyền mạnh mẽ trong sinh viên về

việc thực hiện Luật Giao thông đường bộ; phối hợp ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường
hợp SVvi phạm (điều khiển xe máy không có giấy phép lái xe, chở quá số người quy định,
uống rượu, bia trước khi lái xe, không đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe máy tham gia giao
thông, tham gia hoặc cổ vũ đua xe trái phép,…).
- Đẩy mạnh và đổi mới công tác giáo dục đạo đức, lối sống, nắm bắt và định hướng
tư tưởng chính trị của CBVC, HSSV; đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội. Phát huy vai
trò của Đội thiếu niên trong các hoạt động ngoại khóa, tạo sân chơi lành mạnh để giáo dục
lý tưởng, truyền thống đạo đức cho sinh viên. Tăng cường tuyên truyền định hướng cho sinh
viên nhận thức được mặt trái của trò chơi điện tử trực tuyến (game online) và các loại phim
ảnh có nội dung xấu.
- Giáo dục, tuyên truyền nâng cao ý thức về tác hại, sự ảnh hưởng tiêu cực đến đời
sống xã hội của tệ nạn xã hội như: ma túy, mại dâm, cờ bạc,…
- Tổ chức tốt công tác trực ban, bảo vệ nhằm đảm bảo an ninh, trật tự trường học và
sẵn sàng phối hợp xử lý khi có vụ việc xảy ra liên quan đến nhà trường.
2. Công tác phối hợp
- Tăng cường các biện pháp phối hợp với chính quyền, đoàn thể tại địa phương và gia
đình sinh viên nhằm ngăn chặn tình trạng sinh viên đánh nhau ở trong và ngoài trường học
đặc biệt là các vụ việc sinh viên dùng hung khí đánh nhau, sinh viên nữ đánh nhau hội đồng,
quay phim, đưa lên mạng internet.
- Phối hợp, tổ chức để sinh viên được tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao lành
mạnh; tổ chức thăm hỏi, động viên, chúc tết gia đình thương binh, liệt sỹ, người có công; có
hình thức hỗ trợ, động viên cán bộ, nhà giáo, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khăn nhân dịp
tết âm lịch.
- Phối hợp chặt chẽ với công an trong công tác bảo đảm ANTT, phòng chống tội
phạm, tệ nạn xã hội: Nhà trường cần chủ động phối hợp với công an địa phương xây dựng
kế hoạch, nắm bắt thông tin, xử lý tình huống ANTT liên quan, kiến nghị với chính quyền
địa phương giải quyết các vấn đề phức tạp về ANTT khu vực xung quanh trường học.
- Phối hợp, phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể trong nhà trường. Căn cứ chức
năng nhiệm vụ của mỗi đoàn thể, nhà trường chủ động phối hợp, tạo điều kiện (cả về vật
chất, cơ chế,…)để tổ chức đoàn thể thực hiện tốt công tác vận động, tuyên truyền, giáo dục.
- Thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở, kịp thời nắm bắt và giải quyết những khó
khăn, vướng mắc trong đội ngũ, tạo lòng tin, kích thích đội ngũ mạnh dạn đóng góp hình
thành nhận thức mới, từ đó có tinh thần trách nhiệm đối với nhiệm vụ được giao, chấp hành
tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, nội qui cơ quan, qui chế
chuyên môn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của đơn vị, của ngành.

III. Tổ chức thực hiện
1. Đối với lãnh đạo Nhà trường
- Xây dựng kế hoạch hoạt động và triển khai thực hiện đến tất cả cán bộ, giáo viên,
nhân viên và sinh viên.
- Xây dựng kế hoạch bổ sung kinh phí mua sắm, xây dựng tủ sách pháp luật cung
ứng đầy đủ các loại sách, văn bản cần thiết cho việc tìm hiểu pháp luật của báo cáo viên và
CBGV, sinh viên có nhu cầu tìm hiểu.
- Tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho CBGV trong các buổi họp
hội đồng, họp chuyên môn, lồng ghép với các hoạt động của tổ chức Công đoàn, Đoàn
thanh niên trong những dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn.
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao hiểu biết và ý thức trách
nhiệm của cán bộ giáo viên và sinh viên tự giác , tích cực tham gia vào phong trào quần
chúng bảo vệ an ninh tổ quốc.
- Thường xuyên kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện thông tư liên tịch số
34/2009/TTLT-BGDĐT-BCA giữa Bộ GD&ĐT và Bộ Công an về việc hướng dẫn phối
hợp thực hiện công tác bảo đảm ANNT trong cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc
dân.
2. Đối với cán bộ, giáo viên
- Tổ chức thực hiện có hiệu quả đối với công tác ANTT trường học và xử lý
nghiêm các vụ việc sinh viên dùng hung khí đánh nhau, sinh viên nữ đánh nhau hội đồng,
quay phim, đưa lên mạng internet.
- Tăng cường công tác vận động CBGV tham gia có hiệu quả các hoạt động phòng
ngừa và trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự trong trường học gắn với việc thực hiện
cuộc vận động: “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” kết hợp với các cuộc
vận động: “Mỗi thầy, cô giáo là tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo”, cuộc vận động:
“Hai không” và cuộc vận động: “Xây dựng trường học thân thiện, sinh viên tích cực” trong toàn
CBGV và sinh viên.
3. Đối với sinh viên
Tổ chức cho Cố vấn học tập phối hợp với Đoàn Thanh niên nhà trường xây dựng Chi
đoàn vững mạnh, tự quản tốt, lớp học thân thiện sinh viên tích cực, tập trung thực hiện các
nội dung sau đây:
- Phổ biến, tuyên truyền đến tận sinh viên về: Qui định xử lí sinh viên, sử dụng các
chất gây nghiện, qui định xử lí sinh viên vi phạm ma tuý, an toàn giao thông của Ban chỉ
đạo Quốc gia về giáo dục phòng chống AIDS-Ma túy, về an toàn giao thông.

- Tổ chức các hoạt động cho sinh viên tham gia tuyên truyền, cổ động về bảo vệ an
ninh, trật tự, an toàn xã hội, phòng chống tội phạm và ma tuý trong các ngày lễ lớn, trong
các tháng trọng điểm theo chỉ đạo của các cấp.
- Tổ chức các hoạt động thông tin, truyền thông, giáo dục về đạo đức, lối sống trong
sinh viên theo các hình thức thực hành nội khoá, ngoại khoá.
- Phối hợp với các tổ chức, đoàn thể trong và ngoài nhà trường thực hiện công tác
truyền thông, tổ chức các hoạt động : “Hãy nói không với ma túy”,“ Cho ngôi trường em không
có tệ nạn xã hội ”...
- Nâng cao ý thức đề cao cảnh giác trong sinh viên, không để bọn xấu lôi kéo, lợi
dụng. Kịp thời báo cáo cho thầy cô giáo, người lớn biết những người lạ mặt vào trường mà
có hành vi, thái độ không rõ ràng, minh bạch. Tuyệt đối không xem, lưu truyền văn hóa
phẩm đồi trụy, không vào những trang web có nội dung xấu, không lành mạnh.
- Có thái độ, hành vi ứng xử văn hoá, tôn trọng, lễ phép với thầy cô, nhân viên nhà
trường và người lớn tuổi. Có ý thức tự giác chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật của Nhà
nước; Quy chế, nội quy của trường học, không dùng chất kích thích như chích hút ma tuý,
thuốc lá, uống rượu bia, không gây gổ đánh nhau, không la hét làm mất trật tự trong trường
học, lớp học; không trộm cắp, không vi phạm pháp luật làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự
nhà trường.
Trên đây là Kế hoạch đảm bảo an ninh, trật tự trường học năm học 2015- 2016 của
Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh.

Nơi nhận:
- Ban Công tác HSSV - ĐHTN;
-BGH (để báo cáo);
- Lưu VT, CTHSSV.
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