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BÁO CÁO
Kết quả xây dựng cơ quan Trường Chính trị tỉnh đạt tiêu chuẩn
“An toàn về an ninh trật tự” năm 2019
----Thực hiện Quyết định số 39/2013/QĐ-UBND ngày 08/10/2013 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Quy định về tiêu chí, trình tự, thủ tục xét và công nhận khu dân cư,
xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về
an ninh, trật tự” trên địa bàn tỉnh Bình Phước, Trường Chính trị tỉnh Báo cáo kết
quả xây dựng cơ quan đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT” năm 2019, như sau:
I. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN
1. Đảng ủy, Ban Giám hiệu đã nghiêm túc triển khai các Văn bản, kế hoạch
của các cấp về thực hiện bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ), “An toàn về ANTT”
trong Nhà trường; quán triệt sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tham gia xây
dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.
2. Ngay từ đầu, tại Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2019, Đảng
ủy, Ban Giám hiệu đã lãnh đạo, chỉ đạo đưa nội dung đảm bảo về “An toàn về
ANTT” vào Nghị quyết Hội nghị để triển khai thực hiện. Ban hành Giao ước thi
đua, trong đó 100% cán bộ, công chức, viên chức ký cam kết thực hiện tốt các nội
quy, quy chế, xây dựng cơ quan đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”.
3. Đảng ủy, Ban Giám hiệu đã lãnh đạo, chỉ đạo ban hành Bản đăng ký
phấn đấu đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT” năm 2019 và yêu cầu mỗi cán bộ,
giảng viên, nhân viên nêu cao tinh thần trách nhiệm trong phòng ngừa, đấu tranh
nhằm đảm bảo an toàn về an ninh, trật tự.
4. Quán triệt cho cán bộ, công chức, viên chức Nhà trường hiểu rõ về nội
dung, vị trí, tầm quan trọng của việc xây dựng cơ quan đạt tiêu chuẩn “An toàn về
ANTT”; trong công tác phòng, chống cháy nổ…
5. Lãnh đạo, chỉ đạo kiện toàn Ban Chỉ huy quân sự, Tiểu đội tự vệ cơ quan
và chỉ đạo tăng cường nhân sự trực cơ quan cùng với Tổ bảo vệ trong các dịp nghỉ
lễ, tết, nghỉ hè …; quy định chế độ làm việc cụ thể cho Tổ bảo vệ Nhà trường.
II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
1. Thực hiện đảm bảo an ninh, trật tự trong Nhà trường:
- Cán bộ, giảng viên, nhân viên Trường đã thực hiện tốt Thông tư số
23/2012/TT-BCA ngày 27/4/2012 của Bộ Công an Quy định về khu dân cư, xã,
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phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an
ninh trật tự” gắn với thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí
thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào
“Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.
- Phân công bảo vệ cơ quan theo dõi, ghi chép vào sổ trực về việc cá nhân,
tổ chức đến liên hệ công tác; Ban Chỉ huy quân sự, Tiểu đội tự vệ, Đội phòng cháy
chữa cháy cơ quan thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, kiểm tra định kỳ và báo cáo
công tác thực hiện theo quy định, qua đó góp phần giữ gìn tốt công tác an ninh trật
tự, an toàn xã hội, bảo vệ tài sản cơ quan.
- Tổ chức cán bộ, giảng viên, nhân viên đăng ký cam kết giao ước thi đua
thực hiện tốt các nội quy, quy chế, xây dựng cơ quan đạt tiêu chuẩn “An toàn về
ANTT” theo tiêu chí của Quyết định số 39/2013/QĐ-UBND ngày của UBND tỉnh.
- Phân công các phòng, khoa có trách nhiệm theo dõi, quản lý, sử dụng tài
sản cơ quan hợp lý; quản lý việc cán bộ, giảng viên, nhân viên nghỉ ngơi tại
Trường khi hết giờ làm việc tránh gây mất an toàn an ninh trật tự tại cơ quan.
- Tổ chức diễn tập phòng cháy chữa cháy tại khu hiệu bộ với sự tham gia của
hơn 70% cán bộ, giảng viên, nhân viên. Kết thúc buổi diễn tập và kiểm tra trang
thiết bị phòng cháy, đại diện phòng cảnh sát PCCC công an tỉnh đánh giá cao khả
năng sử dụng công cụ hỗ trợ, đồng thời yêu cầu thay mới một số bình CO2.
Phòng Tổ chức hành chính quản trị đã tham mưu Ban Giám hiệu cho thay
mới các bình chữa cháy CO2 theo yêu cầu của đại diện phòng cảnh sát PCCC công
an tỉnh.
Triển khai lắp đặt hệ thống camera giám sát 24/24 toàn bộ khuôn viên của
Nhà trường. Tổ chức tập huấn cho các bộ phận liên quan khai thác và sử dụng hệ
thống sau khi đưa hệ thống vào hoạt động.
2. Thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước:
- Cán bộ, giảng viên, nhân viên Trường luôn gương mẫu, chấp hành tốt nội
quy, quy chế, có ý thức trong việc bảo vệ tài sản Nhà trường; tuân thủ pháp luật,
thực hiện quy định về An toàn giao thông; ứng xử văn minh, thân thiện nơi công
cộng và trong thực hiện nhiệm vụ.
- Đồng thời, cán bộ, giảng viên Trường khi đứng lớp cũng tuyên truyền đến
học viên gương mẫu, chấp hành tốt nội quy, quy chế, có ý thức trong việc bảo vệ
tài sản Nhà nước nói chung và của Trường hoặc của cơ quan, đơn vị nơi học viên
công tác nói riêng; tuân thủ pháp luật, thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường
lối của Đảng về đảm bảo “An toàn về ANTT” và các quy định khác.
Tiếp tục thực hiện tốt Quy định về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán
bộ, công chức, viên chức Trường Chính trị tỉnh Bình Phước (ban hành kèm theo
Quyết định số 65/QĐ-TCT ngày 23/02/2018) và quy định ứng xử văn hóa của
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Trường Chính trị tỉnh Bình Phước (ban hành kèm theo Quyết định số 78 ngày
01/03/2018 của Hiệu trưởng Trường Chính trị).
3. Việc phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự; phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội:
- Triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối, chính sách của
Đảng, pháp luật của Nhà nước; có kế hoạch phối hợp giữa Trường với chính quyền
địa phương trong công tác bảo đảm an ninh, trật an toàn xã hội; phòng, chống tội
phạm; tệ nạn xã hội trên địa bàn.
- Chủ động phối hợp với Công an phường Tân Phú xây dựng các mô hình tự
phòng, tự quản, tự bảo vệ về an ninh, trật tự; bảo vệ vật tư, tài sản trong cơ quan.
- Có phương án, biện pháp phòng ngừa, xử lý các tình huống liên quan đến
an ninh, trật tự trong cơ quan. Không để xảy ra các hoạt động gây rối, biểu tình, lập
các hội, nhóm, tuyên truyền phát triển đạo, khiếu kiện và tụ tập đông người trái với
quy định của pháp luật; không để xảy ra cháy, nổ, tai nạn lao động nghiêm trọng.
4. Thực hiện xây dựng lực lượng nòng cốt bảo vệ ANTT ở Trường:
- Xây dựng lực lượng bảo vệ chuyên trách, lực lượng Tự vệ cơ quan trong
sạch, vững mạnh. Phân loại thi đua hàng năm đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên
tiến” trở lên; không có cá nhân bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên.
- Trang bị phương tiện, công cụ hỗ trợ, điều kiện làm việc Ban Chỉ huy quân
sự, Tiểu đội tự về và Tổ bảo vệ cơ quan (như: dùi cui, roi điện, súng bắt đạn
nhựa,…), nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ ANTT ở Trường.
III. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CHUNG, KIẾN NGHỊ
1. Ưu điểm:
- Hàng năm, phong trào toàn dân BVANTQ luôn được Đảng ủy, Ban Giám
hiệu Nhà trường quan tâm chỉ đạo và đạt được kết quả tích cực, ý thức trách nhiệm
của cán bộ, giảng viên, nhân viên trong đấu tranh phòng ngừa tội phạm và đảm bảo
an ninh trật tự được nâng lên, tình hình an ninh, trật tự của Trường được giữ vững.
- Tiểu đội tự vệ, Tổ bảo vệ cơ quan là lực lượng nòng cốt, thường trực đã tham
mưu cho Đảng ủy, Ban Giám hiệu chỉ đạo, triển khai đôn đốc có hiệu quả các hoạt động
phong trào TDBVANTQ, trên cơ sở phát huy sức mạnh tổng hợp của tổ chức Đảng, cơ
quan và các tổ chức đoàn thể, kết hợp với triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa.
- Lực lượng Công an phường đã tích cực phối hợp với Trường đẩy mạnh
công tác phát động phong trào toàn dân BVANTQ gắn với tuyên truyền, vận động
nhân dân thực hiện Chương trình Quốc gia phòng chống tội phạm; phòng chống
ma túy; các nghị quyết … về phòng chống tội phạm, ngăn chặn vô hiệu hóa âm
mưu hoạt động phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân.
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2. Khó khăn, hạn chế:
- Lực lượng bảo vệ của Trường mỏng (Tổ bảo vệ chỉ có 02 người), trong khi
quản lý, bảo vệ tài sản, cơ sở vật chất và đảm bảo an ninh trong phạm vi rộng (gần
04 ha) nên rất khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ.
- Năm 2019, số lượng học viên về Trường học tập đông, nhiều thời điểm có
tới hơn 700 học viên học cùng lúc, do đó cũng gây khó khăn trong quản lý, kiểm
soát nhằm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tài sản cơ quan và tài sản của học viên.
3. Kiến nghị, đề xuất
Kính đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh, Công an tỉnh xem xét công nhận cơ quan
Trường chính trị tỉnh là cơ quan đạt chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự năm 2019”.
Trên đây là Báo cáo kết quả xây dựng Trường Chính trị tỉnh đạt tiêu chuẩn
“An toàn về an ninh trật tự” năm 2019.
Nơi nhận:

K/T HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

- UBND tỉnh,
- Công an tỉnh,
- Lưu VT.

Người ký: Nguyễn
Thanh Thuyên
Cơ quan: Trường Chính
trị, Tỉnh ủy Bình Phước
Nguyễn Thanh Thuyên
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