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KẾ HOACH
Thực hiện công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong
ngành Giáo dục và Đào tạo Thông Nông năm 2019
Căn cứ Thông tư số 23/2012/TT-BCA, ngày 27/4/2012 của Bộ Công an
Quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường
đạt tiêu chuẩn “An toàn về An ninh trật tự”;
Căn cứ Chỉ thị số 26-CT/TU ngày 09/01/2019 của Tỉnh ủy Cao Bằng Về
lãnh đạo bảo đảm an ninh, trật tự năm 2019.
Căn cứ Kế hoạch số 73/KH-BCĐ ngày 26/3/2019 của Ban chỉ đạo phòng
chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc huyện Thông
Nông;
Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) xây dựng kế hoạch thực hiện công
tác bảo đảm an ninh, trật tự ngành GD&ĐT năm 2019, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, thủ trưởng đơn vị đối
với công tác đảm bảo an ninh, trật tự (ANTT). Góp phần đảm bảo an ninh, an
toàn cơ quan, trường học, địa phương.
2. Nâng cao trách nhiệm và hiệu quả công tác phối hợp với chính quyền
các xã, thị trấn và các đoàn thể chính trị trong công tác đảm bảo an toàn về
ANTT.
3. Nâng cao tinh thần cảnh giác, ý thức chấp hành pháp luật trong đội ngũ
cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, giáo viên, nhân viên, người lao động,
học sinh làm cơ sở nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ
quốc và giữ gìn ANTT tại cơ quan, đơn vị, địa phương.
II. NỘI DUNG
1. Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các văn bản về công tác đảm bảo
ANTT và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc (ANTQ).
- Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ
trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về nghiệm vụ bảo vệ
ANTQ, bảo đảm trật tự an toàn xã hội theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan,
đơn vị, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại
hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Đảng bộ huyện lần thưs XIW; Chỉ thị số 48CT/TW, ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị (Khóa X) về “Tăng cường sự lãnh
đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”; Nghị
quyết số 28-NQ/TW, ngày 25/10/2013 của Ban Chấp hành Trung ương (Khóa
1

XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Chỉ thị số 46-CT/TW,
ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị (Khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của
Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới”; chiến lược
quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016-2025, định hướng đến năm 2030;
Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối
với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới”; Thông tư
23/2012/TT-BCA ngày 27/04/2012 của Bộ Công an quy định về khu dân cư, xã,
phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn an toàn về
ANTT; Thông tư liên tịch số 34/2009/TTLT- BGDĐT- BCA ngày 20/11/2009
của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Công an về việc hướng dẫn phối hợp thực
hiện công tác đảm bảo an ninh, trật tự tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo
dục quốc dân.
Xác định rõ công tác đảm bảo ANTT là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên
và đảm bảo sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện về mọi mặt của cấp ủy, lãnh đạo đơn
vị. Người đứng đầu cấp ủy, Hiệu trưởng các đơn vị phải trịu trách nhiệm về tình
hình ANTT tại đơn vị do mình quản lý; phân công rõ trách nhiệm của cán bộ phụ
trách công tác an ninh, trật tự của đơn vị; tăng cường kiểm tra, giám sát, phối hợp
xử lý kịp thời những vấn đề phức tạp nảy sinh từ cơ sở, địa bàn; đề ra nhiệm vụ,
giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp, hiệu quả, xác định đây là nhiệm vụ trọng
tâm, thường xuyên, là tiêu chí quan trọng khi đánh giá năng lực của cán bộ lãnh
đạo quản lý.
- Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền, phổ biến,
giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho cán
bộ, đảng viên, công nhân viên chức, học sinh và người lao động trong Ngành
GD&ĐT để nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các hoạt
động chống phá của các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm, từ đó
chủ động có biện pháp tự phòng ngừa, tự bảo vệ, đồng thời tích cực đấu tranh
phản bác lại các luận điệu sai trái, tham gia các hoạt động phòng chống tội phạm
và tệ nạn xã hội tại đơn vị bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực, phù hợp, đạt
hiệu quả. Chú trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ, nhất là quản lý chặt chẽ cán
bộ, đảng viên, công chức đi công tác nước ngoài; tiếp xúc, làm việc với người
nước ngoài.
Quán triệt toàn ngành đề cao cảnh giác, không để kẻ xấu lợi dụng, lôi kéo
tham gia tụ tập đông người, biểu tình, chống phá, vi phạm pháp luật, gây mất an
ninh, trật tự, an toàn trong cơ quan, đơn vị và địa phương (không đăng tải; không
tham gia liên kết, ủng hộ, bình luận hoặc chia sẻ các bài viết, hình ảnh có nội
dung xuyên tạc, chống đối; tuyên truyền, kích động tổ chức tuần hành, biểu tình
gây mất trật tự, an ninh qua mạng xã hộ và internet). Thường xuyên rà soát, phát
hiện, khắc phục lỗ hổng bảo mật và phòng ngừa, ngăn chặn, vô hiệu hóa hoạt
động xâm nhập hệ thống mạng thông tin của cơ quan, đơn vị.
Thông qua hoạt động tuyên truyền giúp toàn ngành GD&ĐT nhận thức
đúng đắn, có trách nhiệm trong công tác đảm bảo ANTT tại cơ quan, đơn vị. Tích
cực đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, góp phần giữ vững ổn định
chính trị xã hội tại địa phương.
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2. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ
- Thường xuyên thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ, nắm chắc diễn
biến tư tưởng, đạo đức, lối sống, việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính
sách, pháp luật của Nhà nước cũng như việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được
giao của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị.
- Tăng cường quản lý đội ngũ cán bộ đảng viên. Đối với đảng viên đi nước
ngoài công tác, học tập, du lịch, thăm thân, việc riêng đều phải báo cáo, được sự
đồng ý của cấp ủy có thẩm quyền và thực hiện theo quy định của pháp luật.
- Chủ động nắm tình hình đội ngũ cán bộ,công chức, viên chức, giáo viên,
nhân viên, người lao động, học sinh, kịp thời phát hiện, ngăn chặn những biểu
hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.
- Thường xuyên giáo dục cán bộ đảng viên, công chức, viên chức, giáo
viên, nhân viên, người lao động, học sinh nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động
phòng ngừa, đấu tranh với âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình”, các luận
điệu tuyên truyền xuyên tạc của các thế lực thù địch, phần tử xấu.
3. Công tác phòng chống tội phạm
- Tiếp tục thực hiện công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới;
thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 20/10/2010 của Bộ Chính trị về
“Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tội phạm trong
tình hình mới”; tham gia thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống
tội phạm; tích cực phát hiện, tố giác tội phạm, phòng chống tệ nạn xã hội và các
hành vi vi phạm pháp luật khác.
- Tích cực phối hợp giáo dục, cảm hóa những người lỗi lầm, vi phạm pháp
luật tại gia đình, khu dân cư (nếu có), góp phần thực hiện có hiệu quả phong trào
toàn dân phòng chống tội phạm theo hướng tự quản, tự phòng, tự vệ từ cơ sở.
4. Công tác bảo vệ an toàn tài sản, phòng cháy, chữa cháy
- Xây dựng, hoàn thiện hệ thống các quy định, quy chế, nội quy công tác
bảo vệ an toàn tài sản, phòng chống cháy nổ tại cơ quan, đơn vị; có giải pháp ứng
phó kịp thời việc cứu nạn, cứu hộ khi có sự cố cháy, nổ, tai nạn xảy ra.
- Tích cực, chủ động phối hợp với cơ quan công an, chính quyền địa
phương trong đảm bảo ANTT tại cơ quan, đơn vị.
5. Công tác bảo vệ bí mật Nhà nước
Tất cả tài liệu, vật có nội dung thuộc phạm vi bí mật Nhà nước trong qua
trình giao, nhận, vận chuyển, bảo quản, lưu giữ, tiêu hủy đều phải thực hiện
nghiêm túc theo quy định về bảo vệ bí mật Nhà nước (Pháp lệnh số 30/2000/PLUBTVQH của Ủy ban thường vụ Quốc hội về bảo vệ bí mật nhà nước, nghị định
số 33/2002/NĐ-CP ngày 28 tháng 3 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi
hành pháp lệnh bảo vệ bí mật nhà nước, Thông tư 33/2015/TT-BCA ngày
20/7/2015 hướng dẫn một số điều nghị định 33/2002/NĐ-CP...).’
6. Đăng ký thi đua hằng năm
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- Xác định phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, xây dựng cơ quan đạt chuẩn
“an toàn về ANTT” hằng năm là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên.
- Hằng năm, tổ chức cho tập thể, cá nhân ký cam kết thực hiện các quy
định về đảm bảo an ninh, trật tự tại cơ quan, đơn vị; định kỳ đăng ký với cơ quan
chức năng liên quan phấn đấu đạt chuẩn cơ quan, đơn vị đạt chuẩn “an toàn về
ANTT”.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Gioas dục và Đào tạo huyện
Triển khai, thực hiện các nội dung của Kế hoạch, ký cam kết thực hiện các
quy định, nội dung bảo đảm ANTT tại cơ quan, đơn vị.
Xây dựng kế hoạch và chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra các đơn vị
trực thuộc triển khai thực hiện các nội dung về đảm bảo, ANTT tại cơ quan, đơn
vị; xây dựng kế hoạch phối hợp thực hiện công tác bảo đảm ANTT với công an
huyện; việc lập hồ sơ đề nghị công nhận cơ quan, đơn vị đạt chuẩn về ANTT.
2. Đối với các đơn vị trường học trực thuộc Phòng
Xây dựng kế hoạch thực hiện công tác bảo đảm ANTT tại cơ quan đơn vị;
kế hoạch phối hợp thực hiện công tác này với công an địa phương; hằng năm chủ
động hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền công nhận cơ quan, đơn vị đạt
chuẩn về ANTT.
Trên đây là kế hoạch đảm bảo ANTT của Phòng GD&ĐT Thông Nông
năm 2019. Đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- UBND huyện (b/c);
- Sở GD&ĐT Cao Bằng (b/c);
- Các Đ/c đơn vị trường học;
- Lãnh đạo Phòng;
- Lưu: VT.

TRƯỞNG PHÒNG

Nguyễn Quốc Hưng
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