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THÔNG BÁO 

“V/v thực hiện công tác ANTT Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022” 
   

 

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Ban giám hiệu nhà trường 

 

Thực hiện Kế hoạch số 1137/KH-CAT-PV01 ngày 09/12/2021 của 

Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên về mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội 

phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022; Kế hoạch số 

1807a/KH-PA 03, ngày 15/12/2021 của Phòng An ninh chính trị nội bộ - Công 

an tỉnh Hưng Yên về việc thực hiện cao điểm chấn áp tội phạm, bảo đảm an 

ninh trật tự Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022. 

Thực hiện Biên bản làm việc ngày 11/01/2022 giữa Đại diện phòng An 

ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Hưng Yên với Trường Cao đẳng KT-KT 

Tô Hiệu Hưng Yên. 

Nhà trường thông báo tới các đơn vị trực thuộc thực hiện một số nội 

dung sau: 

1. Lên Kế hoạch lịch Nghỉ Tết Nguyên Đán Nhâm Dần năm 2022. 

Phân công ca trực tết 24/24 h trong những ngày tết. Tăng cường công tác bảo 

vệ an toàn tài sản cơ quan và cá nhân; chú trọng công tác phòng cháy nổ, 

không để xảy ra đột xuất, bất ngờ; triển khai ký cam kết giữa toàn thể cán bộ, 

CNV ( Học sinh, sinh viên) với lãnh đạo về việc không vi phạm quy định 

quản lý, sử dụng pháo, ma túy, trật tự an toàn giao thông và vi phạm pháp luật 

trước, trong và sau dịp tết. 

2. Quản lý chặt chẽ cán bộ, công nhân viên, không để xảy ra những 

hoạt động ngoài quy định của cơ quan như uống rượu, bia say; cờ bạc, lô đề, 

gây ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội. 

3. Tăng cường các biện pháp bảo vệ tài sản của cơ quan, bộ phận thiết 

yếu quan trọng, quản lý chặt chẽ hồ sơ, tài liệu, không để xảy ra tình trạng 

mất, lộ lọt bí mật nhà nước. 

4. Khi phát hiện tài liệu phản động, đồi trụy, tuyên truyền trái đường 

lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước ,....tán phát dưới mọi hình 

thức vào trong cơ quan, đề nghị cơ quan có biện pháp thu giữ, quản lý và 

thông tin sớm nhất cho Phòng An Ninh chính trị nội bộ để phối hợp điều tra, 

xác minh. 



5. Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của Thủ tướng chính phủ, Bộ 

Y tế, UBND tỉnh Hưng Yên và địa phương về công tác phòng, chống dịch 

Covid-19; kịp thời thông báo về Ban lãnh đạo nhà trường khi phát hiện vấn đề 

phức tạp có liên quan. 

Vậy nhà trường thông báo tới các đơn vị thực hiện nghiêm túc. 

 

Nơi nhận: 

- Như Kg; 

- Ban Giám hiệu; 

- Lưu VT. 
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