
UBND TỈNH BÌNH THUẬN 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ 

 

Số: 260/CĐYT–TCHC 

V/v tuyên truyền và triển khai thực hiện 

đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, 

bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ các hoạt 

động kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Bình Thuận, ngày 10  tháng 8 năm 2022 

 

  Kính gửi:   

    – Các phòng, ban, khoa, trung tâm;  

                                 – Công Đoàn, Đoàn TN, Hội SV. 

 

Thực hiện Công văn số 2572/UBND-NCKSTTHC, ngày 09 tháng 8 năm 

2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc mở đợt cao điểm tấn công, trấn 

áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ các hoạt động kỷ niệm 30 năm tái lập 

tỉnh. 

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận triển khai mở đợt Cao điểm tấn 

công, trấn áp tội phạm, đảm bảo tình hình an ninh trật tự, bảo vệ an toàn các hoạt 

động kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Bình Thuận sẽ từ ngày 15/8/2022 đến ngày 

15/9/2022. 

Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận yêu cầu Trưởng các 

phòng, ban, trung tâm, khoa; Công đoàn, Đoàn TN, Hội Sinh viên triển khai cho 

viên chức, người lao động của đơn vị mình và đoàn viên, hội viên thực hiện 

nghiêm túc các nội dung như sau: 

1. Tuyên truyền, nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động phòng ngừa, tích cực 

tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tố giác tội phạm, không để 

các đối tượng xấu lợi dụng, kích động tập trung đông người biểu tình, hình thành 

điểm nóng về an ninh trật tự. 

2. Trong điều kiện tình hình dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp, cần 

tiếp tục chủ động thực hiện tốt các phương án phòng, chống dịch đảm bảo thích 

ứng an toàn, linh hoạt, thực hiện có hiệu quả “mục tiêu kép” phòng, chống dịch 

bệnh và đảm bảo an ninh trật tự. 



3. Phòng CTCT- HSSV phối hợp với giáo viên chủ nhiệm, Đoàn thanh niên, 

Hội sinh viên tuyên truyền cho học sinh, sinh viên đảm bảo các nội dung nêu trên. 

4. Phòng Tổ chức - Hành chính triển khai tăng cường công tác bảo vệ, phân 

công trực các ngày trọng điểm và ngày lễ, canh gác tuần tra đảm bảo trật tự an toàn 

trong và ngoài khu vực nhà trường./.  

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: VT, TC-HC.(Khoa). 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG PHỤ TRÁCH 

 

 

 

 

Đỗ Huy Sơn 
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