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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 2020 

 

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

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

luật tại các cơ sở y tế năm 2020, Sở Y tế Nam Định xây dựng 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 trên địa bàn tỉnh Nam Định năm 2020 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Tiếp tục triển khai các nội dung của Đề án nhằm đảm bảo Đề án được 

thực hiện đúng mục tiêu, đối tượng, phạm vi và tiến độ đã đề ra. 

- Bám sát các nội dung của Đề án, đảm bảo triển khai rộng khắp, đồng bộ 

tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Nam Định. 

II. NỘI DUNG  

1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền Đề án Phòng ngừa tội phạm và 

phòng, chống vi phạm pháp luật tại các cơ sở y tế; Đôn đốc các đơn vị trong 

ngành hoàn thành việc xây dựng kế hoạch và triển khai kế hoạch thực hiện Đề 

án tại đơn vị. 

2. Các đơn vị tự kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Đề án trong giai đoạn 

2019-2020 theo những nội dung sau: 

a. Việc thực hiện tuyên truyền giáo dục cho cán bộ, nhân viên y tế và ngư i 

bệnh, ngư i nhà ngư i bệnh c ng như toàn xã hội 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; trong đ  tr ng tâm làm tốt công tác bảo vệ an ninh trật tự, an toàn 

trong bệnh viện giúp cho việc làm tốt công tác phòng ngừa tội phạm, phòng, 

chống vi phạm pháp luật trong các cơ sở y tế. 

b. Việc củng cố t  ch c, lực lượng, đảm bảo về nhân sự, tăng cư ng đào tạo, 

tập hu n chuyên môn, nghiệp vụ cho lực lượng an ninh trật tự; bảo đảm cơ sở vật 

ch t, trang thiết bị, công cụ h  trợ cho công tác an ninh trật tự; bảo đảm chế độ, 

ch nh sách cho lực lượng làm công tác an ninh trật tự tại các cơ sở y tế. 



c. Việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, các quy chế chuyên môn 

trong cơ sở y tế. 

d. Các hoạt động phối hợp liên ngành giữa các cơ sở y tế v i cơ quan Công 

an và các cơ quan ch c năng tại địa phương. 

e. Việc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá 

3. T  ch c sơ kết việc thực hiện Đề án tại Sở trong quý III-IV năm 2020. 

T ng hợp báo cáo sơ kết việc thực hiện Đề án giai đoạn 2019-2020 của các đơn 

vị trong ngành thành báo cáo của Sở Y tế gửi Bộ Y tế. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

1. Trách nhiệm của các phòng chuyên môn Sở Y tế: 

- Thanh tra Sở làm đầu mối, phối hợp tham mưu v i Lãnh đạo Sở t  ch c 

sơ kết việc triển khai thực hiện Đề án và t ng hợp báo cáo việc thực hiện Đề án 

giai đoạn 2019-2020 của Sở Y tế. 

- Các phòng chuyên môn căn c  vào ch c năng, nhiệm vụ phối hợp v i 

Thanh tra Sở t  ch c thực hiện Kế hoạch này. 

2. Trách nhiệm của các đơn vị trực thuộc: 

Căn c  Quyết định số 170/QĐ-BYT hoàn thành việc xây dựng kế hoạch 

triển khai Đề án, kế hoạch thực hiện Đề án năm 2020 và thực hiện việc kiểm tra, 

tự kiểm tra tại đơn vị theo các nội dung của Đề án như đã nêu trên. T ng hợp, 

báo cáo kết quả thực hiện Đề án giai đoạn 2019-2020 về Sở Y tế (Thanh tra Sở) 

trư c ngày 10/12/2020 để t ng hợp, báo cáo lãnh đạo Sở. 

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 năm 2020 của Sở Y tế tỉnh 

Nam Định. Đề nghị các phòng ch c năng, các đơn vị trực thuộc Sở Y tế triển 

khai thực hiện./.  

 

Nơi nhận:  
- Bộ Y tế; 

- Ban Giám đốc; 

- Các phòng ch c năng của Sở; 

- Các đơn vị trực thuộc Sở;      

- C ng TTĐT ngành y tế;      

- Lưu: Ttra, VT. 

 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

Bùi Thị Minh Thu 
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