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 Hội nghị liên tịch về công tác an ninh trật tự
Trần Trọng Đạo - Bộ môn Mác-Lênin - 08/12/11-11:17:01

Một số nội dung về phối hợp trong công tác an ninh trật tự đã được thảo luận và thống nhất giữa
lãnh đạo Nhà trường với Phòng PA.83 Công an tỉnh Khánh Hòa, lãnh đạo và Công an các phường
Vıñh Tho,̣ Vıñh Phước, Vıñh Hải

Sáng ngày 08 tháng 12, tại Phòng họp số 3 đã diễn ra Hội nghị liên tịch về công tác an ninh trật tự

giữa Trường Đại học Nha Trang với Phòng PA.83 Công an tỉnh Khánh Hòa và lãnh đạo, Công an các

phường Vĩnh Thọ, Vĩnh Phước, Vĩnh Hải.

Sau khi nghe báo cáo về tı̀nh hı̀nh an ninh trâṭ tự Trường ĐH Nha Trang năm 2011, Hội nghị đã thảo

luận và thống nhất đánh giá về tình hình an ninh trật tự của Nhà trường trong thời gian qua cơ bản ổn

định, tình trạng trộm cắp, đánh nhau giảm đáng kể, hiện tượng người ngoài vào chính hút ma túy trong

khuôn viên Trường không còn, ý thức pháp luật của sinh viên ngày càng tốt hơn.

Bà Phạm Thị Tuyết, Chủ tịch UBND phường Vĩnh Thọ phát biểu tại Hội nghị

Đại diện Phòng PA.83 Công an tỉnh Khánh Hòa và lãnh đạo, Công an các phường Vĩnh Thọ, Vĩnh

Phước, Vĩnh Hải đánh giá cao nỗ lực của Nhà trường trong công tác giữ gìn an ninh trật tự Trường, qua

đó góp phần vào sự ổn định chính trị, xã hội của địa phương. Hai bên đã thảo luận và đi đến thống nhất về

sự cần thiết  phải xây dựng Quy định về mối  quan hệ trong thực hiện công tác an ninh trật tự giữa

Trường ĐH Nha Trang với các phường Vĩnh Thọ, Vĩnh Phước, Vĩnh Hải năm 2012, trong đó nhấn mạnh

5 nội dung có tính nguyên tắc: về phối hợp quản lý và chỉ đạo công tác an ninh của Trường ĐH Nha Trang;

về nội dung, hình thức, thời gian tổ chức các hội nghị liên tịch tiếp theo; việc phối hợp xem xét giải quyết

hoặc xử lý các vụ việc; cơ chế tham khảo ý kiến của nhau khi báo cáo lên cấp trên tình hình an ninh trật

tự; việc giao tiếp hay cung cấp thông tin cho các cơ quan thông tin đại chúng, phát thanh nội bộ mỗi bên.

Một số hình ảnh về Hội nghị
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Các tin khác

  Nét ngỡ ngàng của em

  Sinh viên khóa 53 Khoa Ngoại ngữ thăm Nhà Truyền thống và Bảo tàng Thủy
sinh vật Trường

  Sinh viên Khóa 53 Khoa Điện - Điện tử thăm quan Nhà máy thuỷ điện Ea
Krông Rou

  Chỉ thị về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục đại học năm học 2011 - 2012

  Hướng dẫn cách sơ cứu một số tai nạn thường gặp

  Công đoàn bộ phận Khoa Xây dựng vô địch giải bóng đá mini nam dành cho
CĐV - NLĐ trong Trường
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