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 Hội ngh ị giao ban công tác ph ối hợp đảm bảo an ninh tr ật tự trường học 6
tháng đầu năm 2012
Trần Trọng Đạo - Bộ môn Mác-Lênin - 20/06/12-08:39:21

Một số đặc điểm nổi bật của tình hình an ninh tr ật tự Nhà trường 6 tháng đầu năm và nội dung c ơ
bản công tác 6 tháng cu ối năm 2012 đã được các đại bi ểu thảo luận, thống nh ất

Sáng ngày 20 tháng 6 năm 2012, tại Phòng họp số 3 đã diễn ra Hội nghị giao ban công tác phối hợp

đảm bảo an ninh trật tự trường học 6 tháng đầu năm 2012 với sự tham dự của lãnh đạo Phòng PA.83

Công an tỉnh Khánh Hòa cùng Công an các phường Vĩnh Thọ, Vĩnh Phước, Vĩnh Hải và thành viên Ban Chỉ

đạo An ninh trật tự Trường, đại diện các phòng, khoa liên quan.

Hội nghị đã thống nhất đánh giá tình hình an ninh trật tự Trường Đại học Nha Trang 6 tháng đầu năm

2012 là ổn định. Trong đó, Nhà trường đã tổ chức thực hiện có hiệu quả 3 công tác nổi bật: đã đa dạng

hóa công tác tuyên truyền, giáo dục, quản lý HSSV để không bị kẻ xấu lợi dụng kích động; Phòng CTSV cùng cố

vấn học tập đã động viên sinh viên ngoại trú tích cực tham gia đội sinh viên tự quản Tổ 1,  2,  3 Đông

Nam tại Phường Vĩnh Hải, mô hình "Nhà trọ 3 phòng, 3 chống" tại phường Vĩnh Phước; tổ KTX, Tổ Bảo

vệ phối hợp tốt với Công an Phường Vĩnh Thọ lần đầu tiên xây dựng mô hình "Khu KTX an toàn về trật tự

trị an" và đã phát huy tác dụng trong việc ngăn ngừa, hạn chế các tệ nạn xã hội xâm nhập vào Trường.

Trên cơ sở kết quả đạt được 6 tháng đầu năm 2012, Hội nghị đã thảo luận và thống nhất 4 nội dung cơ

bản của công tác an ninh trật tự 6 tháng cuối năm: đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục để nâng cao

tinh thần trách nhiệm trong công tác tự quản, tự phòng chống và bảo vệ an ninh trật tự ngay tại đơn vị;

tăng cường công tác quản lý của bộ phận quản lý ký túc xá và bảo vệ Trường; tăng cường công tác quản

lý việc giao lưu giữa sinh viên nội trú với bạn bè bên ngoài; phối hợp với Công an Phường Vĩnh Thọ, Vĩnh

Phước, Vĩnh Hải, Công an TP Nha Trang, Phòng PA 83 - Công an tỉnh Khánh Hòa tổ chức đảm bảo an

toàn tuyệt đối cho kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2012 của Nhà trường.
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Các tin khác

  Hơn 14.000 hồ sơ đăng ký d ự thi vào Đại học Nha Trang n ăm 2012

  Luật Thực hành ti ết ki ệm, ch ống lãng phí và vi ệc thực hi ện ở Trường Đại
học Nha Trang

  Hội th ảo qu ốc tế về “Hướng đến phát tri ển bền vững trong khai thác và nuôi
trồng th ủy sản"

  Lễ cắt băng khánh thành bia đá ghi nh ận sự hỗ trợ của Chính ph ủ Na Uy

  Lễ tốt nghi ệp và trao b ằng th ạc s ĩ cao học qu ốc tế NOMA - FAME

  Quyền của đơn v ị sự nghi ệp công l ập trong đơn phương ch ấm dứt hợp
đồng lao động
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