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KẾ HOẠCH
Đảm bảo An ninh trật tự, an toàn trường học
trong các ngày nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020
Thực hiện Công văn số 23/SGDĐT-VP ngày 06/01/2020 của Sở Giáo dục
và Đào tạo Hà Tĩnh về việc tổ chức Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 và các văn
bản chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo, của Huyện ủy, UBND Lộc Hà về việc
tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm trước, trong và sau Tết
Nguyên đán Canh Tý năm 2020, Ban Giám hiệu trường THPT Mai Thúc Loan xây
dựng kế hoạch đảm bảo An ninh trật tự, an toàn trường học trong các ngày nghỉ
Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 với các nội dung sau:
I. Mục đích, yêu cầu
- Thực hiện phương châm tổ chức đón Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020
vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm trong toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân
viên và học sinh nhà trường.
- Đảm bảo an ninh chính trị - trật tự xã hội, an toàn giao thông, phòng chống
cháy nổ và đảm bảo vệ sinh, mỹ quan nhà trước trước, trong và sau Tết Nguyên
đán 2020.
II. Nội dung công tác
1. Tuyên truyền cho cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học sinh ý thức chấp
hành các quy định của pháp luật về an ninh trật tự, an toàn giao thông và phòng
chống các tệ nạn xã hội.
2. Chăm lo Tết cho cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học sinh có hoàn cảnh
khó khăn.
3. Xây dựng phương án và tổ chức trực bảo vệ an toàn cơ sở vật chất, tài sản
nhà trường trong các ngày nghỉ Tết.
III. Một số biện pháp thực hiện
1. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến tới toàn thể cán bộ, giáo
viên và học sinh nhà trường các quy định của pháp luật về an ninh trật tự, an
toàn giao thông và phòng chống các tệ nạn xã hội
a. Nội dung tuyên truyền: Công văn số 5821/BGDĐT-VP ngày 30 tháng 12
năm 2019 của Bộ GDĐT về việc tổ chức Tết năm 2020; Thông báo số 4544/TBLĐTBXH, ngày 25/10/2019 Về việc nghỉ Tết Âm lịch năm 2020 đối với cán bộ,
công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ

chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội của Bộ Lao động - Thương binh và Xã
hội; Chỉ thị số 40-CT/TU ngày 20/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng
cường lãnh đạo, chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm trước, trong và sau Tết
Nguyên đán Canh Tý 2020; Kế hoạch số 212-KH/TU ngày 02/12/2019 của Tỉnh
ủy Hà Tĩnh về tổ chức hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản
Việt Nam (30/02/1930-03/02/2020); 90 năm thành lập Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh
(3/1930-3/2020) và mừng Xuân Canh Tý 2020.
b. Hình thức
- Thông qua các cuộc họp Hội đồng giáo viên, các tiết sinh hoạt lớp, sinh hoạt
đầu giờ và các buổi tập trung học sinh trước Tết Nguyên đán.
- Đăng tải các nội dung tuyên truyền trên website và các trang thông tin nội
bộ nhà trường.
2. Thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật
nhà nước và đảm bảo an toàn thông tin.
- Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt tới 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên
được học tập Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 05/9/2016 của Ban bí thư về đẩy mạnh
công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới; Luật tiếp cận thông tin; Luật Báo chí;
Nghị định 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của Chính phủ quy định chi tiết việc
phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của cơ quan hành chính nhà nước.
- Tăng cường giám sát, quản lí hoạt động của website nhà trường.
3. Thực hiện kịp thời, đầy đủ các chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước đối
với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học sinh. Giao Công đoàn,
Đoàn thanh niên tổ chức thăm hỏi, động viên học sinh thuộc gia đình chính sách,
học sinh mồ côi, không nơi nương tựa; cán bộ, giáo viên, nhân viên hưu trí có hoàn
cảnh khó khăn, …
IV. Tổ chức thực hiện
1. Ban Giám hiệu
- Xây dựng kế hoạch, thực hiện nghiêm túc chế độ trực lãnh đạo trong những
ngày nghỉ lễ. Tăng cường kiểm tra, nắm tình hình an ninh của trường, kiểm tra
công tác trực của Bảo vệ và kịp thời nắm bắt tình hình liên quan tới các bộ, giáo
viên, nhân viên và học sinh nhà trường để báo cáo lên cấp trên theo quy định.
- Chủ động phối hợp với các cấp chính quyền, công an địa phương trong quản
lí, giáo dục học sinh. Đặc biệt, là trong nắm bắt thông tin liên quan đến học sinh
nhà trường dịp nghỉ Tết.
2. Công đoàn trường
Phối hợp với Ban giám hiệu tăng cường công tác tuyên truyền, vận động CBGV-CNV thực hiện tốt các quy định của pháp luật về an ninh trật tự, an toàn giao
thông cũng như tham mưu đề xuất các trường hợp GV-CNV có hoàn cảnh khó

khăn cần hỗ trợ; động viên bằng vật chất và tinh thần để CB-GV-CNV đón Tết vui
tươi, lành mạnh, an toàn.
3. Đoàn thanh niên
- Bố trí lực lượng tăng cường kiểm tra, xử lí và theo dõi thi đua chặt chẽ trong
các buổi học trước và sau Tết.
- Phối hợp chặt chẽ với Đoàn thanh niên địa phương, Giáo viên chủ nhiệm và
thông qua đội ngũ Bí thư, Lớp trưởng để nắm bắt thông tin liên quan tới học sinh
nhà trường trong các ngày nghỉ Tết.
4. Giáo viên chủ nhiệm lớp
- Chỉ đạo, hướng dẫn học sinh lớp mình thực hiện có hiệu quả các kế hoạch
lao động, bàn giao cơ sở vật chất, … của Ban Giám hiệu nhà trường.
- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của học sinh. Phối hợp với
chặt chẽ với Đoàn thanh niên và cha mẹ học sinh để kịp thời nắm bắt tình hình của
học sinh lớp mình trong dịp nghỉ lễ và báo cáo với Ban Giám hiệu nhà trường khi
có các vấn đề phúc tạp phát sinh liên quan tới học sinh lớp mình phụ trách.
5. Tổ bảo vệ
- Trực 24/24 giờ tại trường theo phân công.
- Trong suốt thời gian trực, phải thường xuyên kiểm tra toàn bộ CSVC của
nhà trường, chú ý cửa - khóa, hệ thống điện - nước, các nơi khuất tối (gầm cầu
thang, nhà vệ sinh…) để đảm bảo an toàn và giữ gìn an ninh tại trường.
- Khi có sự cố bất thường, không tự giải quyết, phải báo cáo ngay (bằng điện
thoại) cho các đơn vị hữu quan hỗ trợ, đồng thời cũng báo cáo cho Hiệu trưởng để
xin ý kiến chỉ đạo.
- Thay mặt lãnh đạo cơ quan làm việc với Lực lượng đi kiểm tra an ninh trong
dịp Lễ, Tết và nghỉ hè của cấp trên; báo cáo kịp thời với lực lượng chức năng khi
phát hiện những trường hợp bất thường xẩy ra và phối hợp với lực lượng công an
huyện Lộc Hà và công an xã Thạch Châu cùng lực lượng thường trực khác để giải
quyết; khi giải quyết phải lập biên bản làm việc cụ thể. Đồng thời, báo cáo ngay
(bằng điện thoại) cho Giám hiệu trực hoặc Hiệu trưởng để xin ý kiến chỉ đạo.
V. Chế độ thông tin, báo cáo
1. Đầu mối trực nắm bắt thông tin của trường: Đồng chí Trần Đình
Dương – Phó Hiệu trưởng, số điện thoại liên lạc: 0977729583
2. Thực hiện chế độ báo cáo về Sở theo quy định
- Ngày 15/01/2020 đồng chí Trần Đình Dương lập danh sách phân công cán
bộ trực Tết trình Hiệu trưởng duyệt và gửi về Sở bằng bản mềm theo địa chỉ email:
tranthuysgdht@gmail.com và bằng bản cứng qua Văn phòng Sở.
- Từ ngày 20 tháng 01 đến ngày 29 tháng 01 năm 2020, Thư ký Hội đồng
nhà trường có trách nhiệm tổng hợp và báo cáo tình hình ANTT của trường về Sở

Giáo dục và Đào tạo qua địa chỉ email: tranthuysgdht@gmail.com trước 9h00 hằng
ngày.
- Báo cáo tình hình trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020
về Văn phòng Sở, trước 10h00 ngày 30/01/2020 (tức ngày 06/01 năm Canh Tý)
qua địa chỉ email: cuhuyvu@hatinh.edu.vn
Trên đây là kế hoạch đảm bảo An ninh trật tự, an toàn trường học trong các
ngày nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 của trường THPT Mai Thúc Loan
yêu cầu các tổ chức, cá nhân và các bộ phận liên quan nghiêm túc thực hiện. Trong
quá trình triển khai, nếu có vướng mắc hoặc sự việc phát sinh phải liên lạc với
Hiệu trưởng để xin ý kiến chỉ đạo giải quyết.
Nơi nhận:
- Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng;

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

- Các tổ chuyên môn, văn phòng;
- Tổ bảo vệ;
- Công khai trên bảng tin nội bộ;
- Lưu: VT, CSVC – AN.
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LỊCH TRỰC TẾT NGUYÊN ĐÁN 2020
(Thực hiện theo Kế hoạch

/KH-THPTMTL ngày 15/01/2020 của Trường THPT Mai
Thúc Loan)

.
Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

TT

Tháng ngày

1

20/01/2020
(26 tháng Chạp)

Lê Thái Phi

Hiệu trưởng

0987988966

2

21/01/2020
(27 tháng Chạp)

Lê Ngọc Hà

Phó Hiệu trưởng

0914663401

3

22/01/2020
(28 tháng Chạp)

Lê Viết Lượng

Phó Hiệu trưởng

0978660118

4

23/01/2020
(29 tháng Chạp)

Trần Đình Dương

Phó Hiệu trưởng

0977729583

5

24/01/2020
(30 tháng Chạp)

Võ Hồng Tình

Bí thư Đoàn trường

0966924846

6

25/01/2020
(mùng 1 Tết)

Lê Thái Phi

Hiệu trưởng

0987988966

7

26/01/2020
(mùng 2 Tết)

Lê Ngọc Hà

Phó Hiệu trưởng

0914663401

8

27/01/2020
(mùng 3 Tết)

Lê Viết Lượng

Phó Hiệu trưởng

0978660118

9

28/01/2020
(mùng 4 Tết)

Trần Đình Dương

Phó Hiệu trưởng

0977729583

10

29/01/2020
(mùng 5 Tết)

Võ Hồng Tình

Bí thư Đoàn trường

0966924846

