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Thông báo c ủa Giám hi ệu:
Thời gian qua, đa số cán bộ viên chức (CBVC), học sinh sinh viên (HSSV) đã

thể hiện ý thức trong công tác, học tập, chấp hành nội qui, qui định của Nhà trường.
Việc làm này đã góp phần tạo nên hình ảnh người CBVC, HSSV Trường Đại học Nha
Trang có tác phong nghiêm túc, và tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ,
thể hiện rõ ý thức công dân của mỗi người trong môi trường học đường; tình hình an
ninh chính trị được ổn định, không có vụ việc phức tạp xảy ra.

            Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số không nhỏ CBVC, HSSV chưa chấp
hành tốt nội quy, biểu hiện: xem nội dung thông báo .

Nhằm chấn chỉnh những tồn tại trong việc chấp hành nội qui, qui định về công
tác bảo vệ Nhà trường của CBVC, HSSV, xây dựng môi trường giáo dục nề nếp, quy
củ;

Hiệu trưởng yêu cầu CBVC, HSSV thực hiện tốt các nội dung chủ yếu sau:

1.  Các đơn vị: Phòng, Khoa, Viện, Trung tâm xây dựng lịch biểu làm việc, niêm
yết  công  khai trước văn  phòng  làm việc,  nội qui phòng  thí nghiệm, thực hành và
nghiêm túc thực hiện.

 
2. Cán bộ viên chức thực hiện nghiêm kỷ luật lao động: những trường hợp làm

việc ngoài giờ hành chính, ngày chủ nhật, ngày nghỉ lễ, tết (đối với viên chức hành
chính,  ngày thứ  7)  phải báo cáo Hiệu  trưởng  hoặc Giám đốc Trung  tâm Phục vụ
trường học; các hoạt động ngoại khóa, văn hóa văn nghệ, TDTT của HSSV, tổ chức
Đoàn, Hội sinh viên phải có kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt và thông
báo cho Tổ trưởng Tổ Bảo vệ (Ông Đào Trọng Bình, điện thoại di động: 093 5735227)
ít nhất 5 giờ trước khi triển khai.

 
3.  Cán bộ viên chức, người lao động, HSSV khi vào Trường làm việc, công tác,

học tập phải để xe đạp, xe máy, xe ô tô đúng nơi quy định: CBVC, nhân viên hợp
đồng để xe tại nhà giữ xe cán bộ, các đối tượng khác để xe tại nhà giữ xe sinh viên
(sau K5), công nhân xây dựng các công trình trong Trường được phép gửi xe tại nhà
giữ xe sinh viên miễn phí. Giao Tổ Bảo vệ thu gom và xử lý những trường hợp xe để
không đúng nơi qui định (CBVC, HSSV để xe không đúng quy định xảy ra mất trộm,
ngoài việc chịu thiệt hại về tài sản còn phải chịu trách nhiệm về việc vi phạm nội qui
ảnh hưởng đến an ninh trật tự Nhà trường).

 
4.  Trung tâm Phục vụ trường học phối hợp với Phòng Kế hoạch – Tài chính rà

soát  các vị  trí trọng  điểm, xung  yếu  về lĩnh  vực an  ninh  trật  tự  đề  xuất  lãnh  đạo
Trường các giải pháp tăng cường công tác bảo vệ bằng việc trang bị các thiết bị kỹ
thuật hỗ trợ.

 
5.  Tổ Bảo vệ lập phương án “Đổi mới toàn diện công tác Bảo vệ” gồm các nội

dung: Tổ chức nhân sự, cách thức hoạt động theo hướng chuyên sâu-chuyên môn
hóa, chế độ và phương tiện thiết bị vật chất hỗ trợ nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối về
an ninh trật tự Nhà trường, góp phần tạo môi trường ổn định, tạo điều kiện thuận lợi
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cho các hoạt động của nhà trường.
 

6.  Các Nhà trưởng KTX tăng cường bám sát tại khu vực được phân công quản
lý, hướng dẫn đôn đốc SV thực hiện tốt nội quy KTX, phát hiện, ngăn chặn và xử lý
kịp thời những SV vi phạm, nhất là đối với việc gây rối, trộm cắp trong KTX, đồng thời
duy trì trật tự nội vụ trong phòng ở gọn gàng thông thoáng.

         Hiệu trưởng yêu cầu toàn thể CBVC, HSSV thực hiện tốt các nội dung thông báo
này, đề cao cảnh giác chủ động tích cực tham gia công tác bảo vệ nhà trường, kịp thời
phát hiện, phản ánh và phối  hợp với  Trung tâm phục vụ trường học, Tổ Bảo vệ giữ
vững an ninh trật tự nhà trường.
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