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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường trực thuộc
Thực hiện Công văn số 1225/SGDĐT-CTTT ngày 20/6/2019 của Sở Giáo
dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa về việc tăng cường công tác xây dựng mô
hình tự quản về an ninh, trật tự trong nhà trường;

Công văn số

6044/UBND ngày 25/7/2019 của UBND thành phố Nha Trang về việc tăng
cường công tác xây dựng mô hình, tổ chức tự quản về an ninh, trật tự; Phòng
Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường trực thuộc tập trung thực hiện các công
tác trọng tâm sau:
1. Cần đổi mới nhận thức trong công tác xây dựng mô hình. Việc đổi mới

nhận thức phải được thực hiện từ lãnh đạo cấp ủy, thủ trưởng các đơn vị, trường
học. Cần đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW ngày
01/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương (khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo
của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình
mới”.
2. Các trường học cần phát huy tốt vai trò của các tổ chức đoàn thể. Xây

dựng mô hình tự quản về an ninh, trật tự là công tác xã hội hóa trên lĩnh vực an
ninh, trật tự, nên việc phát huy vai trò của các đoàn thể là ưu tiên hàng đầu.
3. Công tác xây dựng mô hình tự quản trong trường học phải phù hợp với
điều kiện, đặc điểm của nhà trường và từng địa phương.
4. Hiệu trưởng các trường học quan tâm chỉ đạo, huy động nguồn kinh phí
từ việc xã hội hóa cho các mô hình, tổ chức tự quản về an ninh, trật tự. Trong
năm học 2019-2020, mỗi trường rà soát và đăng ký xây dựng ít nhất 01 mô hình
tiêu biểu tự quản về an ninh, trật tự; xây dựng mô hình thành tiêu chí thi đua,
phấn đấu mỗi trường có một mô hình hay, định kỳ có thống kê, đánh giá sơ kết,

tổng kết; kịp thời biểu dương, khen thưởng những cá nhân có thành tích xuất sắc
trong việc thực hiện công tác xây dựng và nhân rộng mô hình trong phong trào
toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Báo cáo kịp thời về Phòng Giáo dục và Đào
tạo khi kết thúc năm học (trước ngày 25/5/2020) bằng văn bản và email:
lqhung.nt@khanhhoa.edu.vn
Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị Hiệu trưởng các trường triển khai,
thực hiện và báo cáo đầy đủ nội dung xây dựng mô hình, tổ chức tự quản về an
ninh, trật tự, đảm bảo thời gian quy định. /.
(Đính kèm CV số 1225/SGDĐT-CTTT ngày 20/6/2019 của Sở Giáo dục và
Đào tạo tỉnh Khánh Hòa và CV số 6044/UBND ngày 25/7/2019 của UBND
thành phố Nha Trang)
Nơi nhận:
- Như trên (VBĐT-để th/hiện);
- Phòng CTTT Sở GDĐT (để b/cáo);
- UBND TP (để b/cáo);
- Công an TP (để b/cáo);
- Ban tuyên giáo Thành ủy (để b/cáo);
- Lưu: VT, Hùng (05b).
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