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I/   ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH VÀ VỊ TRÍ ĐỊA LÝ: 

1/ Đặc điểm tình hình: 

Trường Đại học Mở TP. HCM là một trường đào tạo đa ngành, đa dạng loại hình đào tạo 

và có nhiều bậc học khác nhau, vì vậy số lượng sinh viên, học viên, cán bộ, giảng viên, CNV 

đến học tập và làm việc hàng ngày rất đông, cụ thể như sau: 

+ Trong giờ hành chính: có khoảng 271 cán bộ - viên chức làm việc, khoảng 18 nhân 

viên giữ xe và dịch vụ vệ sinh công nghiệp làm việc, khoảng 900 sinh viên học tập và khoảng 

80 giảng viên giảng dạy, nghiên cứu... (Chưa kể thường xuyên tổ chức các cuộc họp, hội nghị, 

hội thảo khoa học,  sinh viên sinh hoạt ngoại khóa, khách vào liên hệ công tác cũng như lượng 

khách vào giao dịch với 2 đại diện ngân hàng Nông nghiệp & PT nông thôn và ngân hàng Đông 

Á đặt tại sân trường). Vậy số lượng người có mặt thường xuyên dao động từ 1300 đến 1600 

người, vào lúc cao điểm có khoảng 1800 người. 

+ Ngoài giờ hành chính : Mỗi ngày từ 17h đến 22h có các bộ phận phục vụ lớp học 

khoảng 05 người, khoảng 750 sinh viên, học viên và có khoảng 16 giảng viên dạy học, (chưa kể 

số nhân viên Hội quán phục vụ, Đoàn Thanh niên thường xuyên tổ chức hội họp, sinh hoạt tập 

thể). Vậy số lượng người dao động từ 850 đến 1300 người. 

Tính từ năm 1999 đến 2011, tổng cộng xảy ra 04 vụ  trộm cắp tại trường như:  

 + Có 2 vụ trộm đột nhập vào văn phòng Tổ chức - Hành chính, phòng Công tác Chính trị 

lấy trộm tiền, đồ đạc cá nhân của cán bộ trường nhưng không bắt được đối tượng. 

 + Một vụ trộm cậy cửa vào phòng Quản lý Đào tạo, lực lượng bảo vệ đã bắt được giao 

Công an Phường 6 Quận 3 xử lý và một vụ trộm trốn vào lớp học chờ đến 23 giờ cậy cửa vào 

văn phòng khoa Xã hội học lấy cắp 2 máy ảnh, 1 điện thoại di động cá nhân của cán bộ khoa 

thoát ra ngoài bị Công an Quận 3 tuần tra bắt được. 

 + Từ đặc điểm, tình hình nêu trên nhận thấy trường Đại học Mở TP. HCM là một mục 

tiêu mà kẻ gian có thể lợi dụng nhằm phá hoại, gây mất ANTT hoặc các đối tượng hình sự có 

thể bí mật xâm nhập vào để trộm cắp tài sản của trường và CBGV- SV, bên cạnh đó việc phòng 

chống cháy, nổ của trường cũng luôn được chú trọng hàng đầu,  

2/ Vị trí địa lý: 

+ Trường có vị trí một mặt tiền tại số 97 đường Võ Văn Tần, P6, Q3 thuộc hướng Tây, 

được mở một cổng chính và hai cổng phụ, các cánh cổng sử dụng đóng mở bằng hệ thống điện. 

+ Hướng Đông là phía sau trường, hướng Nam và hướng Bắc là hai bên trường, tất cả ba 

hướng đều sát các hộ dân xung quanh. 

+ Trong khuôn viên trường được xây dựng một tầng trệt, một tầng hầm và 6 lầu. Trong 

đó tầng trệt chủ yếu sử dụng làm bãi để xe, và một số phòng chức năng phục vụ, trong đó có tủ 

điện, máy bơm,  phòng bảo vệ… 



3/ Cơ cấu tổ chức của trường: 

Hệ thống tổ chức gồm: 

 1.- Đảng ủy Trường gồm có: Bí thư Đảng uỷ, 02 Phó Bí thư Đảng ủy và 10 Ủy viên; 14 

Chi bộ  trực thuộc gồm 148 Đảng viên . 

 2.-  Ban Giám hiệu gồm có: Hiệu trưởng và 03 Phó Hiệu trưởng  

 Các đơn vị trực thuộc trường gồm 36 đơn vị, trong đó: 

 + Khối phòng, ban, trung tâm …: 25 đơn vị  

 + Khối đào tạo: 11 khoa 

  Ngoài ra còn có các tổ chức Công đoàn, Đoàn TNCS-HCM, Hội Sinh viên VN, Hội Cựu 

chiến binh, Hội Phụ nữ, Trung đội tự vệ.  

 Tổng số CBVC - GV của trường có 443 người. 

 4/  Lực lượng bảo vệ  chuyên trách của trường: 

 Lực lượng bảo vệ chuyên trách của trường gồm 05 người, tất cả đã được tập huấn lớp 

nghiệp vụ bảo vệ chuyên trách và được trang bị các công cụ hỗ trợ như: Hệ thống camera, máy 

báo trộm, báo cháy, bộ đàm, đèn pin, gậy dân phòng…, ngoài ra trường còn ký kết với Công ty 

TNHH Dịch vụ bảo vệ Trung Dũng: 02 nhân viên. 

 

II/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU ĐẶT RA: 

+ Xuất phát từ yêu cầu chính trị của Đảng và Nhà nước, sự chỉ đạo của bộ GD&ĐT 

nhằm đảm bảo tốt cho công tác giảng dạy và học tập trong Ngành giáo dục nói chung và các 

trường đại học nói riêng. 

   + Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng liên quan, thực hiện tốt công tác An ninh 

học đường, An ninh sinh viên đảm bảo môi trường học tập văn minh lành mạnh, thân thiện. 

    + Căn cứ vào đặc điểm tình hình cụ thể của trường Đại học Mở TP-HCM, yêu cầu đặt ra 

đảm bảo không để xảy ra những vụ việc liên quan ANTT – chính trị và các tệ nạn xã hội, ngăn 

chặn và xử lý kịp thời các vụ việc liên quan ảnh hưởng đến nội quy của trường. 

 

III/ NỘI DUNG PHƯƠNG ÁN:    

- Thực hiện tốt công việc phân công lực lượng bảo vệ thường ngày, đảm bảo các ca trực 24/24 

nhất là các khu vực quan trọng và tại các cổng của trường, nhân viên bảo vệ chấp hành nghiêm 

các ca trực không được rời bỏ vị trí trực được phân công. 

- Lực lượng bảo vệ luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, sẵn sàng nắm bắt mọi tình huống và 

xử lý kịp thời những vụ việc liên quan đến ANTT trong trường, đảm bảo an toàn cho CB, GV, 

CNV, sinh viên học tập, công tác. Nhân viên bảo vệ luôn thể hiện tác phong văn minh, lịch sự, 

bình tĩnh, thận trọng trong mọi tình huống. 

- Chuẩn bị các phương tiện thông tin liên lạc, các công cụ hỗ trợ đã được trang bị. 

 +  Đối với các ngày nghỉ lễ, tết: Tăng cường lực lượng bảo vệ tại các điểm bảo vệ, tuần 

tra, kiểm tra các khu vực trọng điểm, chú ý ghi nhận các hiện tượng không bình thường vào sổ 

trực từng ca. 



 + Lực lượng bảo vệ chuyên trách của trường được hỗ trợ và phối hợp thường xuyên với 

Trung đội tự vệ trường nhằm đảm bảo tình hình an ninh trật tự và bảo vệ nhà trường trong mọi 

tình huống. 

-  Phối hợp chặt chẽ, đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt với các lực lượng Dân phòng, CAP6, 

CAQ3, CATP trong việc xử lý các vụ việc phức tạp liên quan ANTT trong Trường vượt ngoài 

khả năng và theo quy định của pháp luật. 

 

IV/  MỘT SỐ TÌNH HUỐNG GIẢ ĐỊNH XẢY RA TẠI TRƯỜNG:      

* Tình huống 1: 

  Trường hợp sinh viên tập trung với số lượng đông dưới sân trường la lối, có những hành động 

quá khích đốt phá đồ đạc, trang thiết bị của trường gây náo loạn mất ANTT, kéo lên văn phòng 

của Ban Giám hiệu đòi yêu sách như: đòi hỏi phải có các cơ sở, phòng học trang bị tiện nghi, 

thoáng mát, đủ ánh sáng, bàn ghế, trang thiết bị phải được khang trang, tổ chức các kỳ thi và 

chấm điểm phải hợp lý công bằng theo ý của sinh viên. 

-  Cách giải quyết tình huống: 

+  Khi xảy ra vụ việc như trên, nhanh chóng triển khai lực lượng phân công vào các vị trí 

bảo vệ, kịp thời chữa cháy, cấp cứu người bị nạn ( nếu có), báo cáo Ban Giám hiệu và lãnh đạo 

các Phòng, Khoa của trường biết để xin ý kiến chỉ đạo.  

+ Báo cáo CAP6 (ĐT: 9304660), CAQ3 (38322077), CATP (38387224), Đội phản ứng 

nhanh (ĐT: 113),  lực lượng Cảnh sát PCCC (ĐT: 114)  (nếu có cháy, nổ) biết để hỗ trợ giải 

quyết. 

+  Lực lượng bảo vệ làm nhiệm vụ trước cổng trường, kiểm soát người ra vào ngăn chặn 

đối tượng từ bên ngoài xâm nhập vào tiếp sức gây rối hoặc lợi dụng để lấy cắp tài sản của 

trường đưa ra ngoài, đồng thời phân công lực lượng tiếp cận những đối tượng cầm đầu quá 

khích gây rối, khéo léo cách ly ra khỏi số đông để khi có lực lượng CA đến hỗ trợ áp dụng các 

biện pháp khống chế. 

+  Khi có lực lượng CA tới, sau khi đã có sự trao đổi thống nhất với BGH, bảo vệ cùng 

các lực lượng nòng cốt của trường phối hợp và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ của CA để 

nhanh chóng ổn định tình hình trật tự, đảm bảo phục vụ cho công tác xử lý về sau. 

+ Lãnh đạo các đơn vị gồm Phòng Công tác chính trị & học sinh sinh viên, các Khoa có 

sinh viên tập trung, Đoàn TN, giáo viên chủ nhiệm và ban cán sự các lớp có sinh viên tập trung 

có mặt tại hiện trường thuyếtt phục sinh viên giữ bình tĩnh, không được quá khích đập phá tài 

sản, đề nghị sinh viên tập trung về các Khoa để giải quyết. Các yêu cầu chính đáng của sinh 

viên sẽ được giải quyết thỏa đáng. 

 + Đại diện của Ban Giám hiệu cùng các trợ lý tiếp xúc, lập danh sách nhóm đại diện sinh 

viên đòi yêu sách ghi nhận hết các ý kiến, và thống nhất cách giải quyết các yêu cầu mà nhóm 

sinh viên đặt ra. 

 

* Tình huống 2:  

 Kẻ gian trà trộn vào trường lợi dụng sơ hở của nhân viên giữ xe đã tráo thẻ để lấy cắp 

xe hoặc bí mật đột nhập vào các Phòng, Khoa lấy cắp tư trang cá nhân của cán bộ hoặc trang 



thiết bị của trường, khi bị phát hiện đối tượng đã chống trả lại người phát hiện, gây rối làm mất 

trật tự làm ảnh hưởng đến các hoạt động của trường. 

 - Cách giải quyết tình huống: 

 + Khi nhận được tin có đối tượng đột nhập vào trường có hành vi phạm tội nêu trên, đội 

bảo vệ nhanh chóng triển khai lực lượng, đóng các cổng ra vào trường, kéo còi báo động cho 

toàn thể CBGV-CNV của trường biết cùng tham gia vây bắt đối tượng. Nhân viên bảo vệ khéo 

léo tiếp cận đối tượng để bắt giữ, báo cáo Ban Giám hiệu để xin ý kiến chỉ đạo, đồng thời báo 

cáo CAP6 - Q3 điện thoại số: 9304660 tới để phối hợp giải quyết. 

  + Trường hợp người bị thương (nếu có) do đối tượng gây nên thì nhân viên bảo vệ phối 

hợp với Trạm y tế của trường cấp cứu kịp thời, ổn định trật tự, khắc phục hậu quả tài sản bị hư 

hại( nếu có). 

 

*  Tình huống 3: 

3.1 Trường hợp xảy ra cháy, nổ 

 Cách giải quyết tình huống: 

  - Ngay sau khi phát hiện cháy, lực lượng bảo vệ trực phải nhanh chóng đến địa điểm  cháy 

kiểm tra mức độ lớn nhỏ. 

     + Thông báo cho toàn lực lượng bảo vệ, Đội phòng cháy chữa cháy, Trung đội tự vệ của 

trường và cấp có thẩm quyền cùng các bộ phận có liên quan của trường. 

     + Nếu cháy nhỏ và nhận định không gây nguy hiểm thì phải sử dụng lực lượng tại chỗ, các 

phương tiện phòng cháy chữa cháy được trang bị và các dụng cụ có thể chữa cháy gần đó để 

dập tắt. Tuyệt đối tránh tình trạng hoảng sợ không đáng có gây sự hoảng loạn nơi mọi người. 

     +  Nếu cháy lớn và xác định có thể lây lan nguy hiểm cần phải đập bể kính thiết bị báo cháy 

để thông tin tới tất cả mọi nơi. Hô to “CHÁY – CHÁY – CHÁY” để mọi người chú ý. 

     + Cúp cầu dao chính ngăn ngừa các thiết bị điện chập mạch gây cháy nổ dây chuyền. Ngay 

lập tức phải xem xét nếu có người bị nạn phải cứu chữa kịp thời. 

     +  Gọi điện báo Đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy theo danh bạ có sẵn. (ĐT số 114) 

     +  Mở nhanh lối thoát hiểm để mọi người chạy thoát ra ngoài, chú ý hướng cháy lan để di tản 

mọi người và tài sản cho an toàn, không được di tản xuôi theo chiều gió. 

     + Chuẩn bị nhanh chóng, thuận tiện lối đi lại cho xe cứu hỏa, cứu thương. 

     +  Bố trí bảo vệ chặt chẽ ngăn chặn không cho kẻ gian lợi dụng như: đột nhập, tẩu tán, trộm 

cắp, cướp giật…tài sản từ trong trường. 

     + Tất cả nhân viên bảo vệ phải bảo đảm an toàn vị trí được phân công và hỗ trợ tích cực cho 

lực lượng CA và  Cảnh sát PCCC. 

    

3.2 Trường hợp cúp điện kéo dài: 

          Khi xảy ra cúp điện ban ngày lẫn ban đêm, mất điện thời gian dài bao gồm cả điện lưới và 

điện máy phát điện, ảnh hưởng nghiêm trọng đến các hoạt động làm việc, học tập, sinh hoạt 



bình thường của trường. Trong trường hợp này cần phải tiến hành nhanh chóng các công việc 

cụ thể sau: 

 - Xác định nguyên nhân cúp điện, đồng thời thông báo cho toàn trường được biết để các bộ 

phận sắp xếp chương trình công tác, học tập cho phù hợp, và bảo vệ tài sản trang thiết bị có sử 

dụng điện. 

 -  Liên hệ ngay với cơ quan, bộ phận bảo trì điện để thống nhất biện pháp xử lý kịp thời. 

 - Tăng cường giám sát nơi đông người, cửa ra vào, kho bãi, chú ý cao độ nơi kẻ xấu dễ đột 

nhập và đóng các cửa không cần thiết. 

        

  3.3 Trường hợp cứu hộ thang máy: 

  -  Báo cho Tổ trực điện thuộc phòng quản trị thiết bị - xây dựng của trường. 

  - Báo cho Công ty thang máy Schindler (số điện thoại: 38482534), đơn vị chịu trách nhiệm lắp 

đặt bảo trì để kịp thời xử lý. 

  - Tiến hành cứu hộ theo quy trình.  

       Trên đây là phương án bảo vệ đối với trường Đại Học Mở TP-HCM, trong đó đã đưa ra 

một số tình huống tiêu biểu, ngoài ra còn một số tình huống có thể xảy ra, trong quá trình thực 

hiện tùy từng tình hình cụ thể có thể linh hoạt áp dụng để đạt hiệu quả cao. Bên cạnh đó căn cứ 

vào từng thời điểm, từng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ cũng như các hoạt động của trường nếu có 

những vấn đề phát sinh mới, hoặc yêu cầu khác thì phải có những điều chỉnh, bổ sung cho 

phương án hoàn chỉnh, đảm bảo chủ động trong mọi tình huống xảy ra, đáp ứng được yêu cầu 

bảo vệ của trường, đồng thời thực hiện theo thông tư liên tịch số 34/2009/TTLT-BGDĐT-BCA, 

ngày 20 tháng 11 năm 2009. 
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