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KẾ HOẠCH
Đảm bảo an toàn, an ninh trật tự
Trên toàn bộ địa bàn Trường trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2019
- Căn cứ vào Nghị định số 06 ngày 09/1/2013/NĐ - CP của Chính phủ quy định
về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng Bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp.
- Căn cứ vào Thông tư số 46 ngày 16/10/2014/TT - BCA hướng dẫn thực hiện
Nghị định số 06/2013 của Chính phủ về hoạt động và tổ chức lực lượng Bảo vệ cơ
quan, doanh nghiệp.
- Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ đã được Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế
Quốc dân quy định.
- Căn cứ vào tình hình công tác an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại Thủ
đô và Nhà trường thời gian gần đây.
- Theo sự hướng dẫn chỉ đạo của Ban Giám hiệu và cơ quan Công an các cấp.
- Phòng Bảo vệ xây dựng kế hoạch bảo đảm an toàn an ninh chính trị và trật tự
an toàn xã hội trên địa bàn khu vực Nhà trường trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương
năm 2019.
I.Mục đích yêu cầu:
Đảm bảo tuyệt đối an toàn về người và tài sản trong khu vực trường. Giữ vững
an ninh trật tự, an toàn xã hội, phục vụ cho mọi hoạt động của Nhà trường diễn ra
trong suốt thời gian trước, trong và sau ngày nghỉ lễ. Góp phần ổn định và phát triển
của trường Đại học Kinh tế Quốc dân.
II.Nội dung kế hoạch:
1.Thành lập Ban chỉ đạo:
TT

1
2
3
4
5
6
7

HỌ VÀ TÊN

PGS.TS. Hoàng Văn Cường
CN. Đoàn Đức Cường
PGS.TS. Bùi Đức Thọ
ThS. Bùi Đức Dũng
TS. Nguyễn Đình Trung
ThS. Nguyễn Hoàng Hà
PGS.TS. Phạm T Bích Chi

CHỨC VỤ

THÀNH
PHẦN

SỐ ĐIỆN
THOẠI

P.Hiệu trưởng
Phụ trách P. Bảo vệ
TP. TCCB
TP. Tổng hợp
TP. QTTB
TP.CTCT&QLSV
TP. TC-KT

Trưỏng ban
UVTT
Uỷ viên
Uỷ viên
Uỷ viên
Uỷ viên
Uỷ viên

0903487487
0987641668
0986426633
0912016788
0913575757
0989505050
0988834889
1

8 TS. Cấn Anh Tuấn
GĐ. TTDV
Uỷ viên
9 TS. Vũ Trọng Nghĩa
TP. Truyền thông
Uỷ viên
10 ThS. Nguyễn Nhất Linh
Bí thư ĐTN
Uỷ viên
2. Trường mời các đồng chí Công an tham gia Ban chỉ đạo:
TT

HỌ VÀ TÊN

1

Đ/c Nguyễn Khánh Ly

2

Đ/c Nguyễn Việt Anh

CHỨC VỤ

Đội Giáo dục -PA.03
CATP Hà Nội
Đội ANND
CAQ Hai Bà Trưng
Trưởng CAP Đ.Tâm

0913366736
0983603789
0987554785

THÀNH
PHẦN

SỐ ĐIỆN
THOẠI

Uỷ viên

0913532901

Uỷ viên

0976551991

Đ.c Trịnh Hoài Nam
Uỷ viên
0982212048
3.Nội dung công tác:
- Tuần tra, canh gác, kiểm soát người và phương tiện ra vào trường.
- Nắm tình hình, chủ động phát hiện, phối hợp ngăn chặn sử lý.
- Phòng ngừa trộmcắp tài sản, phòng chống cháy nổ, phát tờ rơi, khẩu hiệu có nội
dung xấu…
3.Tổ chức thực hiện:
Thời gian thực hiện từ 0h thứ Chủ nhật ngày 14 tháng 4 năm 2019 đến hết thứ
Hai ngày 15 tháng 5 năm 2019.
4.Phân công nhiệm vụ:
4.1 Phòng Bảo vệ:
- Chủ động lên kế hoạch, phương án tăng cường tuần tra canh gác. Là đầu mối
phối hợp giữa lực lượng của Nhà trường với cơ quan Công an các cấp.
- Chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, kịp thời phát hiện tờ rơi, băng zôn, khẩu
hiệu có nội dung xấu. Chủ động trấn áp các đối tượng phạm pháp hình sự, gây rối trật
tự trên địa bàn, đặc biệt chú ý các đối tượng phần tử lôi kéo kích động sinh viên đi biểu
tình.
4.2 Phòng Tổng hợp:
Theo dõi, tổng hợp tình hình báo cáo Hiệu trưởng.
4.3 Phòng Tổ chức cán bộ:
Chủ động có kế hoạch điều động Cán bộ khi có tình huống xảy ra.
4.4 Phòng Tài chính kế toán:
Chủ động kinh phí khi có tình huống xảy ra.
4.5 Phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên:
Quản lý chặt chẽ sinh viên nhất là sinh viên dễ bị kích động lôi kéo như sinh
viên theo đạo, sinh viên dân tộc ít người, sinh viên ngoại quốc...
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4.6 Phòng Truyền thông:
Tuyên truyền vận động, giáo dục chính trị tư tưởng cho sinh viên.Vận động
phòng trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc.
4.6 Phòng Quản trị thiết bị:
- Chủ động đảm bảo điện nước phục vụ những ngày nghỉ lễ.
- Chủ động phương tiện, dụng cụ phòng chống cháy nổ.
4.7 Trung tâm Dịch vụ:
- Tăng cường lực lượng quản lý an ninh trật tự khu nội trú.
- Tổ chức kiểm soát chất cháy, chất nổ, vũ khí trái phép và các công cụ hỗ trợ
khác.
4.8 Đoàn thanh niên trường:
Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục ý thức rèn luyện cho Đoàn viên
thanh niên.
Công tác bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội là công tác thường
xuyên, liên tục đặc biệt là trong dịp nghỉ lễ do vậy yêu cầu tập thể cán bộ, giáo viên,
học viên và sinh viên Nhà trường, các đơn vị phòng ban chức năng, các khoa, viện
,trung tâm cần phải chủ động có phương án cụ thể khi có tình huống xảy ra. Phải kết
hợp giải quyết nhanh gọn và hiệu quả.

Nơi nhận :
- Các cấp CATP HN (để báo cáo);
- Hiệu trưởng (để báo cáo);
- Thành viên Ban chỉ đạo (để thực hiện);
- Các đơn vị liên quan (để thực hiện);
- Lưu: P.TH,P.BV.

KT.HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

( Đã ký)

PGS.TS. Hoàng Văn Cường
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