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Kính gửi:  

- Các Chi cục và Trung tâm tuyến tỉnh; 

- Các Bệnh viện và Trung tâm Y tế trên địa bàn. 

 

Thực hiện Văn bản số 8845/UBND-NC ngày 30/12/2020 của UBND tỉnh 

về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TU ngày 17/12/2020 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ đảm 

bảo an ninh, trật tự năm 2021; Sở Y tế đề nghị các đơn vị căn cứ theo chức 

năng, nhiệm vụ thực hiện các nội dung sau: 

- Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chủ trương 

của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các văn bản chỉ đạo của tỉnh 

về công tác bảo đảm an ninh, trật tự, nhất là: Nghị quyết số 51-NQ/TW, ngày 

05/9/2019 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia; Chị thị số 

46-CT/TW, ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị về Tăng cường sự lãnh đạo của 

Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới; Kết luận số 

32- KL/TW, ngày 05/7/2018 của Bộ Chính trị về tình hình an ninh, trật tự nổi 

lên gần đây và nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới; Chương trình hành động thực 

hiện Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, 

nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy; Nghị quyết số 

13-NQ/TU, ngày 07/4/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh 

đạo của Đảng đối với Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia.  

- Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, hướng dẫn cán bộ, công nhân viên 

chức, người lao động trong đơn vị và Nhân dân nắm vững chủ trương, đường lối 

của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ bảo đảm an ninh, 

trật tự; âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch, phản động, các 

loại tội phạm và tệ nạn xã hội.  

- Thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước 

về bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật Nhà nước, đảm bảo an ninh thông tin, 

an ninh mạng; tăng cường công tác tuyên truyền, phản bác, đấu tranh với các 

quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng; khắc phục điểm yếu, lỗ hổng 

bảo mật, nguy cơ mất an ninh mạng, an ninh thông tin của các cơ quan, đơn vị. 

Tiếp tục thực hiện quyết liệt, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về 

tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng 

chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” 

trong nội bộ gắn với đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị 

về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, 

các quy định của Trung ương, của tỉnh về nêu gương của cán bộ, đảng viên. 



Nâng cao vai trò, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, 

đơn vị trong triển khai thực hiện công tác bảo đảm an ninh, trật tự, coi đây là 

nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, là tiêu chí để đánh giá kết quả thực hiện 

nhiệm vụ chính trị; đồng thời, phải chịu trách nhiệm và thường xuyên kiểm tra, 

đôn đốc, xử lý kịp thời những nhân tố có thể dẫn đến mất an ninh, trật tự, những 

biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tham nhũng, tiêu cực trong nội bộ, 

các hành vi vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về quản lý cán 

bộ, đảng viên về bảo vệ bí mật Nhà nước, quy chế phát ngôn. 

- Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về an ninh, trật 

tự gắn với đẩy mạnh công tác cải cách hành chính phục vụ bệnh nhân và người 

dân. Phối hợp chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng tăng cường 

công tác quản lý người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài nhập 

cảnh về nước gắn với phòng, chống dịch Covid-19, tuyệt đối không để phát sinh 

dịch bệnh, lây lan trong cộng đồng. 

- Tăng cường tuyên truyền, giáo dục và giám sát cán bộ, công chức, viên 

chức, người lao động trong đơn vị thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải 

pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, làm giảm tai nạn giao thông. Quan tâm 

chỉ đạo và tổ chức thực hiện các biện pháp phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ, cứu 

nạn; tuyên truyền, phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về 

quản lý, sử dụng pháo, không để xảy ra cháy, nổ, gây thiệt hại lớn về người và 

tài sản. 

Đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (để b/c); 

- Ban Giám đốc và các phòng chức năng Sở; 

- Cổng thông tin điện tử Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

 

Q. GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

 

Nguyễn Tuấn 
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