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   SỞ Y TẾ BÌNH ĐỊNH 

TTYT TX HOÀI NHƠN 

 

  Số:          /KH-TTYT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

      Hoài Nhơn, ngày        tháng 01 năm 2022 

 

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 

thuộc Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn năm 2022 

 

Thực hiện Kế hoạch số 04/KH-SYT ngày 10/01/2022 của Sở Y tế Bình 

Định 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 2022. 

Căn cứ 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 Y tế; 

Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn xây dựng kế hoạch thực hiện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, trưởng các 

khoa, phòng, trạm y tế, của toàn thể viên chức, người lao động trong ngành y tế 

và người bệnh, người nhà người bệnh đối với công tác phòng ngừa tội phạm, 

phòng chống vi phạm pháp luật tại các khoa, phòng, trạm y tế nhằm bảo vệ an 

ninh, an toàn sức khỏe, tính mạng người bệnh, người nhà người bệnh và nhân 

viên y tế trước, trong và sau khi thi hành nhiệm vụ, góp phần tăng cường bảo 

đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội. 

- Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật tại các cơ sở y 

tế là trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị, đồng thời là trách nhiệm của 

người bệnh, người nhà người bệnh khi đến khám, chữa bệnh tại cơ sở y tế; bảo 

vệ nhân viên y tế khỏi bị hành hung, đe dọa, tấn công về tinh thần và thể chất để 

tăng cường chất lượng khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe Nhân dân trên địa 

bàn. 

2. Yêu cầu 

- Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án Phòng ngừa tội phạm và 

phòng, chống vi phạm pháp luật tại các cơ sở y tế của Bộ Y tế; Kế hoạch số 

40/KH-UBND ngày 15/5/2019 của UBND tỉnh Bình Định về việc triển Đề án 

phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật tại các cơ sở y tế trên 

địa bàn tỉnh tiến hành nghiêm túc, thường xuyên. 

- Phòng, chống tội phạm là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, cấp 

bách, thường xuyên, liên tục, lâu dài được đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp 

của các cấp ủy Đảng, sự quản lý của các khoa, phòng, trạm y tế; Đảm bảo môi 

trường làm việc thân thiện, an toàn, có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ của các bộ 
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phận; đề cao vai trò, trách nhiệm và tính chủ động, sáng tạo của toàn thể viên 

chức, người lao động trong đơn vị, của người bệnh và thân nhân người bệnh.  

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Tiếp tục thực hiện tốt việc tuyên truyền, phổ biến các quy định của 

pháp luật về phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật, an 

ninh trật tự và an toàn xã hội tại Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn 

Trưởng các phòng, khoa, trạm y tế tăng cường công tác giáo dục, tuyên 

truyền trong viên chức, người bệnh, người nhà người bệnh về công tác bảo đảm 

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

pháp luật tại các cơ sở y tế phù hợp điều kiện của từng khoa, phòng, trạm y tế. 

Cụ thể, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản sau: 

- 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 tháng 7 năm 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 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. 

- 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. 

- 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 Y tế. 

- Kế hoạch số 40/KH-UBND ngày 15/5/2019 của UBND tỉnh Bình Định 

về việc triển Đề án phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật tại 

các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh. 

 - 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 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 03/QC-BCA-BYT ngày 26/9/2013 phối hợp giữa 

Bộ Công an - Bộ Y tế về công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong lĩnh vực y tế. 

- 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. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/trach-nhiem-hinh-su/quyet-dinh-282-qd-ttg-cong-tac-phong-chong-toi-pham-119297.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/quyet-dinh-623-qd-ttg-phe-duyet-chien-luoc-quoc-gia-phong-chong-toi-pham-2016-2025-2030-308917.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-07-2014-tt-byt-quy-tac-ung-xu-cua-cong-vien-chuc-nguoi-lao-dong-lam-viec-tai-co-so-y-te-223426.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/chi-thi-08-ct-byt-bao-dam-an-ninh-trat-tu-trong-co-so-kham-chua-benh-133143.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/chi-thi-03-ct-byt-2017-bao-dam-an-ninh-trat-tu-benh-vien-349696.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/chi-thi-03-ct-byt-2017-bao-dam-an-ninh-trat-tu-benh-vien-349696.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/quyet-dinh-6197-qd-byt-huong-dan-quan-ly-dich-vu-thue-khoan-ben-ngoai-tai-benh-vien-2016-326064.aspx
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- Chỉ thị số 02-CT/HU ngày 10/6/2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy (nay 

là Ban Thường vụ Thị ủy), phát động Cuộc vận động “Toàn dân tham gia xây 

dựng địa bàn huyện không có tội phạm ma túy, giảm tội phạm trộm cắp, cướp 

giật”. 

- Quy chế phối hợp giữa Công an huyện (địa bàn phường Tam Quan) với 

Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn. 

- Kế hoạch của Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn về triển khai, phát động 

và đăng ký xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022. 

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

chống tội phạm tại đơn vị y tế. 

- Tiếp tục củng cố lực lượng bảo vệ cơ quan, phân công cụ thể; thường 

xuyên rà soát chất lượng và cử đi đào tạo, tập huấn công tác nghiệp vụ bảo vệ, 

trang thiết bị phù hợp cho lực lượng bảo vệ cơ quan. 

- Kiện toàn lực lượng tự vệ phối hợp bảo vệ cơ quan tổ chức tốt công tác 

thường trực bảo vệ cơ quan, phòng gian, bảo mật, phòng chống trộm cắp tài sản 

nhà nước và công dân; nhanh chóng kịp thời có mặt tại các khu vực khi xảy ra sự 

cố; chốt kiểm tra sàng lọc phòng, chống dịch bệnh Covid-19…phối hợp kịp thời 

với công an và các cơ quan chức năng tại địa phương khi có vấn đề phức tạp xảy 

ra trong phạm vị đơn vị. 

- Đảm bảo công tác phòng, chống cháy nổ; quản lý tốt trang thiết bị, nhất 

là các thuốc, hóa chất, sinh phẩm… nghiện và gây nghiện.v.v… 

- Xây dựng phương án bảo vệ tại Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn nhằm 

kịp thời ngăn chặn, phòng ngừa một cách có hiệu quả tình trạng xâm hại đến sức 

khỏe, tính mạng của nhân viên y tế đang thi hành nhiệm vụ; đảm bảo vận hành 

an toàn về tài sản, thiết bị máy móc và các tài sản liên quan khác; Đảm bảo an 

ninh trật tự và tài sản, giám sát, theo dõi những hiện tượng khác thường, hướng 

dẫn và đảm bảo khách hàng, bệnh nhân, người nhà được tốt hơn, đồng thời ngăn 

chặn không cho các tài sản, thiết bị máy móc, hàng hóa xuất ra khỏi đơn vị khi 

chưa có sự cho phép của Ban Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn. 

- Tổ chức bố trí phòng, nhân lực tại phòng tiếp công dân; nhanh chóng giải 

quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, của viên chức, người 

lao động. Nâng cao chất lượng tổ công tác xã hội của bệnh viện; thực hiện tốt 

khẩu hiệu: “Người bệnh đến đón tiếp niềm nở, người bệnh ở chăm sóc tận tình, 

người bệnh về dặn dò chu đáo”; thực hiện về trang phục y tế cho viên chức, 

người lao động y tế theo quy định của Bộ Y tế;  

- Nâng cao năng lực, phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp của viên chức, 

người lao động: Bố trí vào các vị trí công tác phù hợp nhằm thường xuyên nâng 

cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh phục vụ người bệnh; tăng cường công tác 

đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn các kỹ năng giao tiếp, tiếp xúc của viên chức, người 

lao động trong cơ quan. 

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

luật, các quy chế chuyên môn trong đơn vị y tế. 
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- Triển khai kịp thời các văn bản mới, triển khai lại văn bản quy phạm 

pháp luật liên quan đến hoạt động y tế; chú trọng quy chế chuyên môn, quy chế 

dân chủ, quy chế làm việc của đơn vị…các Kế hoạch của đơn vị về học tập và 

làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Quy tắc ứng xử; đổi mới 

phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế, xây dựng cơ sở y tế “Xanh - Sạch - 

Đẹp" gắn với việc thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về 

“Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư 

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

hóa” trong nội bộ; Nghị quyết số 20-NQ/TW, Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban 

Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Kế hoạch số 34-KH/TU của Tỉnh ủy và 

Kế hoạch số 56-KH/HU của Huyện ủy về thực hiện “Tăng cường công tác bảo 

vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới” và về “Công 

tác dân số trong tình hình mới”, xây dựng nâng cao chất lượng các dịch vụ y tế. 

4. Đẩy mạnh các hoạt động phối hợp liên ngành giữa Trung tâm Y tế  

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

- Sửa đổi, bổ sung Quy chế phối hợp giữa Trung tâm y tế Hoài Nhơn và 

Công an phường Tam Quan có hiệu quả, thường xuyên rà soát để bổ sung kịp 

thời quy chế phối hợp để phù hợp với tình hình thực tế nhằm bảo đảm công tác 

an ninh, trật tự tại đơn vị. 

5. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm pháp luật. 

- Kiện toàn, bổ sung Ban Thanh tra nhân dân của cơ quan; nâng cao vai 

trò, trách nhiệm của người đứng đầu; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực 

hiện quy chế chuyên môn, quy chế làm việc của đơn vị; phong cách, thái độ phục 

vụ người bệnh, rèn luyện kỹ năng giao tiếp, ứng xử, tinh thần, thái độ phục vụ 

của nhân viên y tế. 

Trên đây là 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 thuộc Trung tâm Y tế thị xã 

Hoài Nhơn năm 2022, trong quá trình triển khai thực hiện, có vấn đề gì vướng 

mắc, khó khan báo cáo về Ban Giám đốc để điều chỉnh, bổ sung phù hợp. Yêu 

cầu trưởng các khoa, phòng, trạm y tế trực thuộc triển khai thực hiện nghiêm 

túc./. 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 

- Sở Y tế Bình Định (báo cáo);     

- UBND thị xã (báo cáo);   

- Lãnh đạo đơn vị; 

- Các khoa, phòng, TYT (thực hiện); 

- Đăng tải trên Trang TTĐT đơn vị;  
- Lưu VT, TCHC.  
 Trần Hữu Vinh 
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