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BÁO CÁO
Sơ kết 05 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 09-CT/TW
---------Căn cứ Công văn số 223-CV/ĐUK ngày 27 tháng 02 năm 2017 của Ban
thường vụ Đảng ủy khối các trường Đại học – Cao đẳng và TCCN về việc báo cáo sơ
kết 1 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 09CT/TW;
Trong quá trình thực hiện Chương trình hành động số 26-CTr/TU ngày
20/06/2012 của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Chỉ thị 09-CT/TW về tăng cường
sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ anh ninh Tổ quốc trong tình
hình mới, Đảng ủy trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM đã đạt được một số
kết quả như sau:
I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN
1. Tổ chức quán triệt chương trình hành động số 26-CTr/TU
Xác định việc thực hiện chương trình hành động 26-CTr/TU ngày 20/6/2012
của Ban thường vụ Thành ủy thực hiện Chỉ thị 09-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo
của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ anh ninh Tổ quốc trong tình hình mới là
một trong những nhiệm vụ quan trọng. Đảng ủy trường đã triển khai hiệu quả bằng
những hoạt động cụ thể như:
- Ban hành Nghị quyết số 273-NQ/ĐU ngày 09/11/2012 về việc bảo vệ an ninh
trật tự trong nhà trường.
- Tổ chức triển khai Chỉ thị 09-CT/TW đến toàn thể cán bộ, giảng viên, viên
chức, sinh viên trường thông qua các cuộc họp cán bộ viên chức và các phương tiện
truyền thông như: Loa phát thanh, web trường, web Đảng bộ trường...
- Đã có hơn 500 cán bộ, giảng viên, viên chức và gần 13.000 sinh viên trường
tiếp cận và thực hiện Chỉ thị 09-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo
của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ anh ninh Tổ quốc trong tình hình mới.
2. Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của lãnh đạo đơn vị trong trường
- Tổ chức họp tập thể lãnh đạo các phòng/khoa/ban/TT nhằm tăng cường nhận
thức về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong khu vực
trường học, lãnh đạo đơn vị thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo triển khai công tác này
trong nội bộ đơn vị, nhất là các khoa quản sinh để giảng viên trong khoa lồng ghép
1

nội dung trên trong các buổi giảng, nhắc nhở sinh viên cùng thực hiện tốt phong trào
toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại chỗ trọ, nơi cư trú.
- Cấp ủy Chi bộ cũng thường xuyên triển khai, quán triệt chủ trương, đường lối
của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước và các văn bản có liên quan đến
công tác bảo vệ an ninh trật tự, phong trào toàn dân an bảo vệ ninh Tổ quốc đến toàn
thể đảng viên trong các buổi sinh hoạt định kỳ.
- Định kỳ 1 năm, Đảng ủy trường tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả, sơ kết,
tổng kết công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và đề ra kế
hoạch để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 09-CT/TW và Chương trình hành
động số 26-CTr/TU; Thường xuyên bám sát tình hình thực tiễn để kịp thời có các chủ
trương vận động cán bộ, sinh viên cùng Đội bảo vệ tham gia giải quyết những vấn đề
phức tạp về an ninh, trật tự trong nhà trường.
3. Xây dựng mối quan hệ với các các cơ quan chức năng địa phương để có
biện pháp hỗ trợ trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và giữ gìn
an ninh, trật tự trong nhà trường.
- Nhà trường ký liên tịch với Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức, Ủy ban nhân
dân phường Linh Chiểu trong công tác phối hợp, hỗ trợ việc thực hiện công tác an
ninh sinh viên trong trường học, thường xuyên có các buổi họp với địa phương nhằm
đưa ra các giải pháp tăng cường an ninh trật tự trong nhà trường;
- Phối hợp tổ chức tuyên truyền cho Cán bộ viên chức, Sinh viên trường về
tình hình an ninh trật tự trên địa bàn quận, hướng dẫn các biện pháp phòng chống và
tố giác tội phạm cùng nhiều hoạt động thiết thực khác.
4. Các nội dung khác
- Công Đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên có các thông báo, hướng dẫn,
tuần lễ phát động toàn thể công đoàn viên, đoàn viên, sinh viên tham gia bảo vệ an
ninh trật tự trong đơn vị, tăng cường cảnh giác, tố giác các trường hợp gây mất an
ninh trật tự tại trường và nơi cư trú.
- Kiện toàn, củng cố lực lượng bảo về chuyên trách để làm tốt công tác bảo vệ
an ninh trật tư tại trường và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
- Tiếp tục thực hiện tốt quy chế dân chủ tại cơ sở phát huy dân chủ, tạo sự đoàn
kết thống nhất để tập hợp, động viên cán bộ, giảng viên, viên chức, sinh viên tham
gia giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng nếp sống văn hóa sư phạm trong toàn trường.
- Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ; phát huy ứng dụng xã hội theo
dõi, nắm bắt tư tưởng quần chúng. Đấu tranh chống luận điệu xuyên tạc, nói xấu
đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước.
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của các cấp.
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II. HẠN CHẾ - NGUYÊN NHÂN – BÀI HỌC KINH NGHIỆM
1. Hạn chế, nguyên nhân
- Do đặc thù là đơn vị sự nghiệp nên trong quá trình thực hiện phong trào toàn
dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và giữ gìn an ninh, trật tự trong trường còn gặp nhiều
khó khăn do không có thẩm quyền để xử lý một số tình huống phát sinh phức tạp để
giữ gìn an ninh, trật tự cho nhà trường;
- Đội ngũ Bảo vệ do chưa được đào tạo nghiệp vụ chuyên sâu nên khi phát sinh
các trường hợp khó, kẻ gian cố tình trà trộn vào nội bộ trường để thực hiện các hành
vi trộn cắp tài sản của cán bộ và sinh viên trường thì chưa có biện pháp phán đoán và
đối phó phù hợp, kịp thời;
- Một bộ phận sinh viên còn chủ quan trong quá trình tự bảo vệ tài sản cá nhân
và cảnh giác với kẻ gian.
2. Bài học kinh nghiệm
- Cần tiếp tục thực hiện mạnh hơn các biện pháp tuyên truyền về phong trào
toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và giữ gìn an ninh, trật tự trong trường;
- Tổ chức nhiều buổi báo cáo chuyên đề về chủ đề trên thông qua các tình
huống cụ thể, thực tế; thay đổi nhận thức của sinh viên, nâng cao tinh thần cảnh giác
vào đấu tranh tố giác tộ phạm;
- Tổ chức các lớp bồi kiến thức cho cán bộ trường, đặc biệt là Đội Bảo vệ
trường để trang bị những biện pháp nghiệp vụ, giúp hạn chế tối đa vị người lạ mặt
vào trường để thực hiện các hành vi trộn cắp tài sản.
Nơi nhận:
-

T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ

Đảng ủy Khối: TT, BTC, BTG, UBKT;
BTV Đảng ủy;
Chi ủy Chi bộ;
Lưu VP ĐU.

(đã ký)

Lê Hiếu Giang
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