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BẢO VỆ - Đảm bảo an

ninh trật tự

- Đảm bảo an

toàn về người

và tài sản của

nhà trường

- Phòng chống

cháy nổ và các

nguy cơ mấtan

toàn khác:

* Nhiệm vụ chung

- Nhận và bàn giao ca trực đúng giờ theo quy định của nhà

trường.Ghi chép đầy đủ diễn biến và các biện pháp nghiệp vụ

bảo vệ đã thực hiện trong ca.Hết ca trực bàn giao cho ca sau

toàn bộ những phần việc của ca trực còn tồn tại cần giải quyết

và các diễn biến tình hình trong ca, bàn giao tài sản, trang bị

của Tổ bảo vệ. Nội dung bàn giao phải được phản ánh đầy đủ

trong sổ bàn giao ca và phải được ký giao, nhận.

- Không tự ý bỏ vị trí gác, trực; không ngủ trong giờ làm việc;

không hút thuốc và sử dụng các chất ma túy; không đánh bài

bạc, uống rượu, bia; không đọc báo, lên mạng trong giờ làm

việc; không làm ảnh hưởng đến CB-NV bộ phận khác đang

làm việc.

- Trong khi làm việc phải mặc quần áo đồng phục do trường

trang bị. Tác phong phải chuẩn mực, nghiêm túc; thái độ lịch

sự, hoà nhã trong quan hệ giao tiếp.

- Đảm bảo quân số thường xuyên có mặt tại cơ quan 24/24 giờ,

chế độ làm việc theo 3 ca theo phân công điều hành ca trực của

Tổ trưởng (ngày lễ, tết có kế hoạch riêng).

- Bảo quản và sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất được trang bị

phục vụ cho công tác thường trực, bảo vệ.Chịu trách nhiệm cá

nhân nếu để xảy ra vi phạm an toàn trong thời gian đang làm

nhiệm vụ.

- Thực hiện những nhiệm vụ khác được Lãnh đạo đơn vị giao.

* Đảm bảo an ninh trật tự:

- Bảo vệ tuyệt đối an toàn về an ninh,trật tự, không để xảy ra

tình trạng mất trật tự, gây rối trật tự trong cơ quan, khu học

tập, vui chơi, giải trí và khu ở ký túc xá.



- Lập biên bản, tổ chức bảo vệ hiện trường theo đúng quy định

khi có sự vi phạm an toàn, an ninh trật tự trong khu vực, báo

cáo kịp thời lên cấp trên và các cơ quan có trách nhiệm xử lý.

- Liên hệ chặt chẽ với công an khu vực, công an Thị trấn và

Công an huyện Thường Tín để phối hợp công tác khi cần

thiết.Nếu để xảy ra mất an ninh trật tự trong cơ quan mà không

kịp thời giải quyết, tuỳ theo mức độ sẽ bị xử lý theo quy định.

* Đảm bảo an toàn tài sản:

- Đảm bảo an toàn tài sản của tập thể, cá nhân... tại cơ quan

- Khi có sự cố cháy, nổ, tai nạn, ngập úng, v.v.. .trong nhà

trường, lực lượng bảo vệ phải có mặt ngay tại hiện trường,phối

hợp các lực lượng tổ chức cứu chữa, lập biên bản về vụ việc và

khắc phục hậu quả.

- Nếu quá phạm vi giải quyết phải báo cáo cho Lãnh đạo Nhà

trường hoặc Công an Thị trấn, Công an huyện Thường Tín,

phòng Cảnh sát PCCC số 12 biết để phối hợp xử lý.

- Nếu để xảy ra mất mát tài sản của Nhà trường do ca trực

thiếu tinh thần trách nhiệm thì ca trực đó phải bồi thường.

THƯỜNG

TRỰC

- Kiểm soát

người và tài

sản ra vào

trường

- Hướng dẫn

khách đến làm

việc:

- Thường trực là vị trí bảo vệ được phân công trong ca trực tại

khu vực cổng chính của trường.

* Kiểm soát người và tài sản ra vào trường

- Thường trực có nhiệm vụ kiểm soátngười ra vào trường và

ghi chép vào sổ theo dõi những trường hợp bất thường;hướng

dẫn khách đến làm việc tại trường khi có yêu cầu.

- Ngăn chặn người ngoài vào trường khi không có nhiệm vụ;

hướng dẫn người và các phương tiện ra - vào cổng theo đúng

thủ tục quy định.

* Hướng dẫn khách đến làm việc

- Khi khách đến liên hệ giao dịch, thường trực phải hỏi rõ lí

do; ghi thông tin vào sổ trực, hướng dẫn khách để xe đúng nơi

quy định; chỉ dẫn địa điểm cho khách nếu đã rõ địa chỉ khách

cần liên hệ (có giấy tờ kèm theo) và có hẹn trước. Nếu chưa có

hẹn trước thì chỉ dẫn cho khách vào phòng HC – QT để được

hướng dẫn tiếp.



- Có trách nhiệm giúp khách, CB-NV và HSSV để xe vào

đúng nơi quy định,chấp hành đúng nội quy ra vào cơ quan.

BẢO VỆ

AN NINH

- Tuần tra

trong khu vực

trường:

- Phát hiện sự

cố, nguy cơ mất

an toàn ở các

khu vực để xử

lí và đề nghị

phối hợp xử lí

- Tham gia

công tác phòng

cháy và chữa

cháy:

-Thường xuyên tuần tra bao quát các khu vực trong phạm vi

quản lý của trường,phát hiện các hành vi phá hoại hoặc đe dọa

phá hoại cơ sở vật chất, kỹ thuật của Nhà trường.

- Hết giờ làm việc kiểm tra toàn bộ khóa cửa, hệ thống điện,

đèn chiếu sáng...tại các khu vực: phòng làm việc, giảng đường,

lớp học, phòng thí nghiệm, thực hành...; Nếu phát hiện những

sai sót của các đơn vị như: không khoá cửa phòng làm việc;

không tắt các thiết bị điện (điều hoà, máy vi tính, quạt, bóng

đèn, ...) phải có biện pháp khắc phục kịp thời các sơ hở, thiếu

sót để đảm bảo an toàn; đồng thời thông báo cho đơn vị xử lý

kịp thời nhằm ngăn chặn và bảo vệ tốt tài sản cơ quan.

- Bật hệ thống đèn chiếu sáng phục vụ công tác bảo vệ ban

đêm từ 18h( mùa đông), 19h (mùa hè) tối hôm trước và tắt vào

5h30 ( mùa đông), 5h (mùa hè) sáng hôm sau.

* Tham gia công tác phòng cháy và chữa cháy

- Nhân viên bảo vệ phải là lực lượng nòng cốt trong tổ chức

phòng cháy và chữa cháy của trường; thực hiện nghiêm chỉnh

các quy định về công tác phòng cháy và chữa cháy.

- Trường hợp xảy ra cháy, nổ, tai nạn, gây rối trật tự công

cộng, v.v.. .trong cơ quan phải tổ chức cứu chữa và thông báo

cho Lãnh đạo trường, lực lượng phòng cháy chữa cháy chuyên

nghiệp (Phòng cảnh sát PC&CC số 12) để ứng cứu;kịp thời

triển khai phương án phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ hiện

trường, cấp cứu nạn nhân, bắt giữ người phạm tội quả tang và

báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất.

- Nhân viên bảo vệ phải sử dụng thành thạo các trang thiết bị,

phương tiện, dụng cụ phòng và chữa cháy; thao tác nhanh, xử

lý kịp thời khi có sự cố xảy ra; biết bảo dưỡng và sửa chữa hư

hỏng thông thường của thiết bị PCCC.

- Thường xuyên kiểm tra hệ thống cứu hỏa và các trang thiết

bị, phương tiện, dụng cụ trang bị cho phòng cháy và chữa

cháy. Nếu phát hiện hư hỏng phải đề nghị Lãnh đạo P.HC –



QT cho sửa chữa và thay thế kịp thời;

- Tham gia đầy đủ các đợt kiểm tra, tập huấn về phòng cháy và

chữa cháy khi được cơ quan phân công.

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2019
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