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Bảo vệ cơ quan Tết nguyên đán Canh Tý năm 2020 

 

 

Thực hiện Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 05/12/2019 của UBND tỉnh về 

việc mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Tết 

nguyên đán Canh Tý và Lễ Hội đầu Xuân 2020;  

Kế hoạch 179/KH-UBND ngày 27/12/2019 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về 

việc Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch, Tết nguyên đán 

Canh Tý và Lễ Hội đầu Xuân 2020; Văn bản số 5565/UBND-NC1 ngày 

27/3/2019 về phòng ngừa, đấu tranh với tội trộm cắp tài sản; số 8536/UBND-

NC1 ngày 25/10/2019 về tăng cường công tác, quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu 

nổ và pháo; số 7409/UBND-NC1 ngày 20/9/2019 về tháng an toàn phòng cháy, 

chữa cháy. 

 Để bảo đảm an ninh, trật tự Tết nguyên đán Canh Tý và Lễ Hội đầu Xuân 

2020, Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Kế hoạch bảo vệ cơ quan Tết 

nguyên đán Canh Tý năm 2020 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

Tết nguyên đán Canh Tý năm nay, cán bộ công chức, viên chức được nghỉ 

liền 07 ngày từ thứ  Năm  ngày 23/01/2020 đến hết thứ Tư ngày 29/01/2020 (tức 

là từ  ngày 29 tháng Chạp năm Kỷ Hợi đến hết ngày mùng 05 tháng Giêng năm 

Canh Tý). 

 Để đảm bảo an toàn cơ quan trong những ngày nghỉ. Văn phòng Sở tổ 

chức kiểm tra đôn đốc các phòng, ban thực hiện tốt công tác phòng, chống cháy 

nổ; Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về TTATGT, nâng cao thái độ, ý 

thức nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật  cho CBCCVC;  tổ chức phân công lực 

lượng tuần tra canh gác 24/24 giờ, trong dịp Tết nguyên đán Canh Tý năm 2020 

tại khu vực cơ quan Sở Khoa học và Công nghệ và các đơn vị trực thuộc. 

 II. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 

1. Công tác kiểm tra phòng, chống cháy nổ 

- Ngày 15/01/2020 tổ chức kiểm tra công tác phòng, chống cháy nổ và hệ 

thống, thiết bị báo cháy tại Văn phòng Sở, các phòng, ban trong trong cơ quan. 

- Đề nghị các phòng tắt các thiết bị điện, ngắt nguồn điện trong phòng làm 

việc không có người trực trong các ngày nghỉ Tết nguyên đán Canh Tý năm 

2020. 



 - Các phòng, ban nhắc cán bộ CCVCLĐ làm vệ sinh phòng làm việc, sắp 

xếp công văn, tài liệu gọn gàng; bảo quản tài liệu mật (nếu có) theo đúng quy 

chế bảo mật. Thực hiện tốt nội quy phòng, chống cháy nổ. Trước khi ra về phải 

tắt điện, ngắt các thiết bị dùng điện khỏi nguồn điện, đóng chốt các cửa sổ và 

cửa ra vào, niêm phong cửa ra vào. 

 2. Công tác TTATGT; sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và pháo 

 - Ngày 10/01/2020 tổ chức tuyên truyền, quán triệt cho cán bộ, công chức, 

viên chức, người lao động ký cam kết không tàng trữ, sử dụng vũ khí, vật liệu 

nổ và pháo. 

 - Ngày 14/01/2020 tổ chức tuyên truyền, quán triệt cho cán bộ, công chức, 

viên chức, người lao động ký cam kết không vi phạm TTATGT, gương mẫu 

chấp hành pháp luật về TTATGT, thực hiện hành vi ứng xử có văn hóa khi tham 

gia giao thông, không lạm dụng rượu bia trong đợt Tết Nguyên đán, đặc biệt là 

khí điều khiển phương tiện tham gia giao thông. 

 3. Tổ chức lực lượng tuần tra canh gác tại trụ Sở Khoa học và Công 

nghệ 

 - Ngày 17/01/2020 xây dựng lịch trực cho Bảo vệ cơ quan phối hợp với 

cán bộ CCVCLĐ được phân công thường xuyên tuần tra canh gác, giữ vững an 

ninh trật tự tại khu vực khối Văn phòng Sở - Sở Khoa học và Công nghệ Số 42- 

đường Nguyễn Chí Thanh, P. Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. 

- Đề nghị Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Trung tâm 

ƯDBTKHCN, Trung tâm Thông tin KHCN, Trung tâm kỹ thuật Đo lường Chất 

lượng lên phương án tổ chức lực lượng tuần tra canh gác các ngày nghỉ từ thứ  

Năm  ngày 23/01/2020 đến hết thứ Tư ngày 29/01/2020 (tức là từ  ngày 29 tháng 

Chạp năm Kỷ Hợi đến hết ngày mùng 05 tháng Giêng năm Canh Tý) tại các khu 

vực thuộc quyền quản lý của đơn vị. Có phương án phối hợp với lực lượng Công 

an phường và Bảo vệ cơ quan khi có tình huống khẩn cấp.  

4. Một số yêu cầu khi làm nhiệm vụ trực cơ quan 

Các đồng chí Bảo vệ và CBCCVCLĐ được phân công trực phải có mặt 

thường xuyên 24/24h, không được uống rượu, bia trong ca trực. Khi có tình 

huống xảy ra tại ca mình trực, phải báo ngay cho Chánh Văn phòng Sở biết để 

xử lý kịp thời. 

Một số máy điện thoại khi cần để gọi: 

 - Cơ quan cấp trên quản lý trực tiếp: Phòng ANKT - CA tỉnh Vĩnh Phúc 

  Điện thoại: (0211).3691.210 

 - Công Thành Phố Vĩnh Yên 

 Điện thoại: (0211).3691.232 

 - Công an P. Đống Đa quản lý địa bàn 

 Điện thoại: (0211).3861.194. 

III. Một số yêu cầu với các đơn vị  



Đề nghị các đơn vị trực thuộc gửi danh sách CBCCVCLĐ trực các ngày 

nghỉ Tết nguyên đán Canh Tý năm 2020 của đơn vị về Văn phòng Sở trước ngày 

21/01/2020 để theo dõi. 

 CBCCVCLĐ có tài sản riêng để ở phòng làm việc phải tự bảo quản. Bảo 

vệ cơ quan không chịu trách nhiệm nếu xảy ra mất. 

 Trên đây là Kế hoạch bảo vệ Tết nguyên đán Canh Tý năm 2020 đề nghị 

các phòng, các đơn vị trực thuộc, CBCCVCLĐ, Bảo vệ cơ quan được phân công 

trực nghiêm túc thực hiện. 

 
Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 

- Phòng ANKT- CA tỉnh (B/c); 

- CA phường Đống Đa; 

- GĐ, PGĐ Sở; 

- Các đơn vị trực thuộc; 

- CBCCVCLĐ, Bảo vệ cơ quan; 

- Lưu: VT, VP. 

                  (N-12B) 
 

 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 Phạm Quang Nguyên 
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