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KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện Đề án phòng ngừa tội phạm 

và phòng, chống vi phạm pháp luật tại các cơ sở y tế năm 2021 

 

Thực hiện Kế hoạch số 42/KH-BYT ngày 14/01/2020 của Bộ Y tế triển 

khai thực hiện Đề án Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật 

tại các cơ sở y tế ban hành kèm theo Quyết định số 170/QĐ-BYT ngày 

17/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế (sau đây gọi tắt là Đề án 170); Văn bản số 

32/BYT-TTrB ngày 05/01/2021 của Bộ Y tế về việc thực hiện cao điểm trấn 

công, trấn át tội phạm; Sở Y tế xây dựng Kế hoạch triển khai như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1. Mục đích:  

Tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, Thủ trưởng các 

đơn vị trực thuộc, của công chức, viên chức, người lao động trong Ngành Y tế 

đối với công tác phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật tại cơ 

sở y tế; phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật tại cơ sở 

y tế nhằm đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn sức khỏe, tính mạng cho người bệnh, 

người nhà người bệnh và cán bộ y tế, góp phần tăng cường đảm bảo an ninh trật 

tự, an toàn xã hội tại các cơ sở y tế nói riêng và trong toàn xã hội nói chung.  

2. Yêu cầu:  

- Đảm bảo việc phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện Đề án 170 phải 

được tiến hành nghiêm túc, thường xuyên, đồng bộ và có hiệu quả gắn với việc 

tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao của các đơn vị trực thuộc trong 

toàn Ngành.  

- Xác định công tác phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp 

luật tại cơ sở y tế là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, lâu dài của cấp ủy Đảng, 

Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc, của toàn thể công chức, viên chức, người lao 

động trong Ngành Y tế gắn liền với việc thực hiện nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe 

nhân dân trong tình hình mới.  

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN ĐỀ ÁN  

1. Hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về bảo đảm 

an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi 

phạm pháp luật trong các cơ sở y tế  

Tiếp tục thực hiện tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, nhân viên y tế; bệnh 

nhân và người nhà bệnh nhân cũng như toàn xã hội về công tác bảo đảm an ninh 

trật tự, an toàn xã hội, phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật 

trong các cơ sở y tế; trọng tâm làm tốt công tác bảo vệ an ninh trật tự, an toàn 

trong bệnh viện. Cụ thể, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn 

bản sau:  
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- Chỉ thị số 48/CT-TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về tăng cường 

sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tội phạm trong tình hình 

mới; 

- Quyết định số 282/QĐ-TTg ngày 24/2/2011 của Thủ tướng Chính phủ 

ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 48/CT-TW ngày 22/10/2010 của Bộ 

Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tội 

phạm trong tình hình mới;  

- Kết luận số 05-KL/TW ngày 15/7/2016 của Ban Bí thư về việc tiếp tục 

đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X về tăng 

cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình 

hình mới;  

- Quyết định số 199/QĐ-TTg ngày 14/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt chương trình thực hiện Kết luận số 05-KL/TW ngày 15/7/2016 của 

Ban Bí thư về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ 

Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, 

chống tội phạm trong tình hình mới và chiến lược quốc gia phòng, chống tội 

phạm đến năm 2020;  

- Quyết định số 623/QĐ-TTg ngày 14/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016-2025 và 

định hướng đến năm 2030, trong đó Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Y tế xây 

dựng, phê duyệt, tổ chức thực hiện Đề án Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống 

vi phạm pháp luật tại các cơ sở y tế;  

- Đề án Phòng ngừa tội phạm, phòng chống vi phạm pháp luật tại cơ sở y 

tế ban hành kèm theo Quyết định số 170/QĐ-BYT ngày 17 tháng 01 năm 2019 

của Bộ Y tế;  

- Thông tư 07/2014/TT-BYT ngày 25/02/2014 của Bộ Y tế quy định về 

quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở 

y tế;  

- Chỉ thị số 08/CT-BYT ngày 13/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc 

bảo đảm an ninh, trật tự trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;  

- Chỉ thị số 03/CT-BYT ngày 19/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc 

tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự bệnh viện;  

- Quy chế phối hợp số 36/KCB-CSQLHC ngày 28/01/2019 phối hợp giữa 

Cục CSQLHC về TTXH - Bộ Công an và Cục Quản lý khám, chữa bệnh - Bộ Y 

tế trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;  

- Quyết định số 6197/QĐ-BYT ngày 17/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế 

về việc ban hành Hướng dẫn quản lý dịch vụ thuê, khoán bên ngoài tại bệnh 

viện;  

2. Củng cố, kiện toàn các lực lượng chức năng phục vụ công tác 

phòng chống tội phạm trong các cơ sở y tế  

- Xây dựng kế hoạch kiện toàn, củng cố lực lượng tự vệ, lực lượng thường 

trực bảo vệ cơ quan; tổ chức tốt công tác thường trực bảo vệ cơ quan, phòng 

gian, bảo mật, phòng chống cháy nổ; phòng, chống trộm cắp tài sản nhà nước và 

của công dân. 
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- Xây dựng, kiện toàn về tổ chức cũng như hoạt động của tổ chức thanh 

tra nhân dân tại tất cả các đơn vị trong toàn Ngành nhằm phát huy vai trò làm 

chủ của người lao động trong việc giám sát, kiểm tra các hoạt động của cơ quan 

đơn vị trong phòng chống tội phạm tại đơn vị.  

- Tổ chức, bố trí phòng tiếp dân - xây dựng quy chế tiếp dân cụ thể tại tất 

cả các đơn vị theo quy định của Pháp luật, giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu 

nại, tố cáo của công dân, của cán bộ viên chức, không để tình trạng đơn thư 

khiếu nại tố cáo tồn đọng kéo dài, xử lý nghiêm các vụ tiêu cực (nếu có) tại tất 

cả các đơn vị trong toàn Ngành.  

3. Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm các văn bản quy phạm pháp 

luật, các quy chế chuyên môn trong cơ sở y tế  

Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện tốt các văn bản quy phạm pháp luật, 

quy chế chuyên môn; quan tâm nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh; giải 

quyết kịp thời, dứt điểm các vấn đề bức xúc của bệnh nhân và người nhà bệnh 

nhân, tránh để vấn đề bức xúc không được giải quyết kịp thời dẫn đến xô xát, đe 

dọa an toàn tính mạng của bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và nhân viên y tế, 

tài sản của nhà nước, cơ quan, đơn vị.  

4. Đẩy mạnh các hoạt động phối hợp liên ngành giữa các cơ sở y tế 

với cơ quan Công an và các cơ quan chức năng tại địa phương  

Phối hợp với cơ quan Công an địa phương triển khai thực hiện tốt Quy 

chế phối hợp số 36/KCB-CSQLHC ngày 28/01/2019 phối hợp giữa Cục 

CSQLHC về TTXH - Bộ Công an và Cục Quản lý khám, chữa bệnh - Bộ Y tế 

trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; chủ 

động xây dựng Quy chế phối hợp giữa đơn vị với cơ quan công an địa phương 

trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự tại đơn vị; phát hiện, ngăn chặn kịp thời 

các hành vi vi phạm pháp luật, các trường hợp gây rối trật tự trong đơn vị, phối 

hợp với cơ quan Công an địa phương ngăn chặn kịp thời các trường hợp bạo lực 

có nguy cơ xâm hại đến danh dự, tính mạng của nhân viên y tế, bệnh nhân và 

người nhà bệnh nhân.  

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Thời gian thực hiện Kế hoạch: từ tháng 01/2021 đến tháng 12/2021  

2. Các đơn vị trong Ngành Y tế:  

- Tiến hành xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch phù hợp với tình 

hình hoạt động của từng cơ quan, đơn vị.  

- Phối hợp chặt chẽ với Chính quyền địa phương, cơ quan Công an trên 

địa bàn để làm tốt công tác đảm bảo an ninh, trật tự và tiếp tục thực hiện đầy đủ, 

có hiệu quả Kế hoạch số 42/KH-BYT ngày 14/01/2020 của Bộ Y tế về triển khai 

thực hiện Đề án Phòng ngừa tội phạm và phòng chống vi phạm pháp luật tại các 

cơ sở y tế năm 2021; Quy chế phối hợp số 03/QC-BCA-BYT ngày 26/09/2013 

giữa Bộ Y tế và Bộ Công an về công tác bảo đảm an ninh trật trong lĩnh vực y 

tế, Quy chế phối hợp số 36/KCB-CSQLHC ngày 28/01/2019 giữa Cục Quản lý 

Khám, chữa bệnh và Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công 

an. 
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- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động trong các cơ sở y tế nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động phòng 

ngừa, tích cực tham gia tố giác tội phạm; phối hợp, tham gia cùng lực lượng 

Công an trong thực hiện các phương án, kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, thực 

hiện đợt cao điểm đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm các cơ sở y tế an 

toàn tuyệt đối trong thời gian chuẩn bị tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 2 

XIII, Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 và các sự kiện lớn của đất nước; xây dựng 

phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc vững mạnh, nhằm đảm bảo an ninh, 

trật tự thường xuyên tại các cơ sở y tế. 

- Tiếp tục phối hợp thực hiện các phương án phòng, chống dịch Covid-19 

theo chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Quốc gia và 

Bộ Y tế; tích cực tham gia phòng, chống thiên tai, bão lũ, an ninh trật tự; phòng 

chống tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất 

lượng thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế theo Chỉ thị 17/CTTTg ngày 

19/06/2018 của Thủ tướng Chính phủ và theo yêu cầu của Ban chỉ đạo 389 

Trung ương. 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh có trách nhiệm tăng cường các tin, 

bài, chuyên mục phản ảnh kết quả công tác đấu tranh phòng ngừa tội phạm; 

phòng, chống vi phạm pháp luật tại cơ sở y tế; kịp thời nêu gương các cá nhân, 

tập thể có thành tích tốt trong công tác đấu tranh phòng ngừa tội phạm; phòng, 

chống vi phạm pháp luật tại cơ sở y tế trong Ngành Y tế.  

3. Thanh tra Sở Y tế  

Phối hợp với các phòng chức năng, tham mưu ban hành kế hoạch, tiến 

hành thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Đề án 170 tại cơ sở y tế và thực hiện Kế 

hoạch này. Kiểm tra, rà soát, đánh giá vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, 

chính quyền và người đứng đầu các đơn vị trong công tác đấu tranh phòng ngừa 

tội phạm, phòng chống vi phạm pháp luật tại cơ sở y tế.  

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Đề án phòng ngừa tội 

phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật tại tại cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Hà 

Tĩnh năm 2021. Đề nghị thủ trưởng các đơn vị trong Ngành Y tế, các phòng 

chức năng, Văn phòng Sở, Thanh tra Sở Y tế nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận:                                                                                    
- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- Công an tỉnh (để phối hợp); 

- Các Chi cục ATVSTP; DS-KHHGĐ; 

- Các Bệnh viện, Trung tâm Y tế tuyến tỉnh và 

tuyến huyện; 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Các phòng chức năng Sở; 

- Cổng thông tin điện tử Sở; 

- Lưu VT, VP, TTr. 
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