
   SỞ Y TẾ BÌNH ĐỊNH            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TTYT TX HOÀI NHƠN    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  Số:           /TTYT-TCHC      Hoài Nhơn, ngày        tháng 01 năm 2023 

 
     V/v tăng cường công tác 

   bảo đảm an ninh, trật tự dịp 

Tết Nguyên đán Quý Mão 2023  

 

 

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Trung tâm Y tế thị xã 

 

 

         Thực hiện Công văn số 4133/SYT-TCCB ngày 22 tháng 11 năm 2022 của 

Sở Y tế về việc đảm bảo an ninh, trật tự dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023; 

Căn cứ Công văn số 489-CV/TU ngày 14/11/2022 của Tỉnh ủy về việc 

đảm bảo an ninh, trật tự dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023; Chỉ thị số 17/CT-

UBND ngày 09/12/2022 về tăng cường tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an 

ninh, trật tự dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023; Công văn số 284-CV/TU ngày 

30/11/2022 của Thị ủy Hoài Nhơn về việc đảm bảo an ninh, trật tự dịp Tết 

Nguyên đán Quý Mão 2023; Công văn số 14/BCĐ ngày 15/11/2022 của Ban Chỉ 

đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo 

vệ an ninh Tổ quốc thị xã Hoài Nhơn về việc phối hợp thực hiện đợt cao điểm 

tấn công, trấn áp tội phạm dịp Tết Quý Mão 2023. 

Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn yêu cầu các đơn vị (khoa, phòng, trạm y 

tế) thực hiện một số nội dung sau: 

1. Tổ chức triển khai, thực hiện tốt nội dung các Văn bản trên (đã gửi trên 

hệ thống Idesk, Zalo…) tại đơn vị mình. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên 

truyền, vận động viên chức, người lao động và mọi người dân, người bệnh chấp 

hành quy định pháp luật về trật tự an toàn, an ninh; nâng cao cảnh giác, chủ động 

phòng ngừa, tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, thường xuyên tố giác tội 

phạm, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. 

 2. Trưởng, Phó Trưởng các đơn vị phải nâng cao vai trò, trách nhiệm lãnh 

đạo, gắn trách nhiệm của cá nhân người đứng đầu với kết quả thực hiện nhiệm 

vụ bảo đảm trật tự, an toàn, an ninh trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, thẩm 

quyền được giao; đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét xử lý (kể cả hình thức kỷ 

luật) đối với cán bộ, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý vi phạm 

trật tự an toàn giao thông liên quan đến việc sử dụng rượu, bia tại đơn vị. 

3. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật 

về trật tự an toàn giao thông nhằm nâng cao thức chấp hành pháp luật về trật tự 

an toàn giao thông của cán bộ, viên chức, người lao động tại đơn vị khi tham gia 

giao thông, nhất là tròn dịp Tết Quý Mão 2023. 



4. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc, trực thuộc Trung tâm Y tế thị 

xã Hoài Nhơn: 

- Tăng cường triển khai thực hiện công tác sơ, cấp cứu, nhanh chóng 

chuyển các trường hợp ốm đau, tai nạn thương tích tại hiện trường đến các cơ sở 

điều trị; tổ chức sơ cấp cứu kịp thời, điều trị tích cực tất cả các trường hợp đến 

điều trị tại đơn vị nhất là trong dịp Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội Xuân Quý 

Mão 2023, gắn liền với công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

- Phân công, phân kíp bảo đảm thường trực 4 cấp (trực lãnh đạo, trực 

chuyên môn, trực lái xe cứu thương, trực bảo vệ) 24/24. Duy trì công khai số 

điện thoại đường dây nóng để các tổ chức, cá nhân biết, liên hệ khi cần thiết. 

- Tăng cường công tác bảo vệ, nâng cao cảnh giác, ý thức của mọi người 

nhằm bảo đảm trật tự an toàn tại đơn vị. Tạo điều kiện thuận lợi và phối kết hợp 

kịp thời giữa các lực lượng hiện có của đơn vị (trực chuyên môn, trực bảo vệ, 

trực tự vệ) thực hiện đợt cao điểm đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo 

an toàn an ninh dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. 

(Có danh sách trực tổ Tự vệ, Bảo vệ cơ quan kèm theo) 

Yêu cầu Trưởng, Phó trưởng các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- UBND thị xã (báo cáo); 

- Lãnh đạo TTYT; 

- Đăng tải Trang TTĐT đơn vị; 

- Lưu VT, TCHC. 

 Trần Hữu Vinh 
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