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BÁO CÁO TỔNG KẾT 

Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc  

ngành Y tế tỉnh Nam Định năm 2020 
 

Thực hiện công văn số 2266/CAT-PT ngày 16/10/2020 của Công an tỉnh 

Nam Định về việc tổng kết công tác xây dựng phong trào năm 2020, Sở Y tế 

tỉnh Nam Định tổng hợp báo cáo như sau:  

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH 

Sở Y tế tỉnh Nam Định có trụ sở tại số 14 đường Trần Thánh Tông phường 

Thống Nhất - TP Nam Định.  

 Sở Y tế tỉnh Nam Định là cơ quan tham mưu cho UBND tỉnh, Bộ Y tế 

thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác phòng, chữa bệnh, chăm sóc 

và bảo vệ sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh. 

Ngành Y tế có mạng lưới hệ thống Y tế bao phủ rộng khắp từ tỉnh, huyện, 

xã. Gồm 27 đơn vị trực thuộc và 226 trạm y tế xã, phường, thị trấn. 

Trong những năm qua ngành y tế đã triển khai nhiều đề án quan trọng, phát 

triển và nâng cao năng lực của ngành y tế về các lĩnh vực khám chữa bệnh, 

phòng chống dịch bệnh, củng cố và tăng cường màng lưới y tế cơ sở… Mặc dù 

còn gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng với tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn 

đấu không ngừng, ngành Y tế đã tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt được 

những kết quả nổi bật, góp phần tích cực ổn định kinh tế xã hội trên địa bàn. 

Về thuận lợi:  

- Sở Y tế tỉnh Nam Định luôn nhận được sự quan tâm của Bộ Y tế, Tỉnh uỷ, 

UBND tỉnh, Công an tỉnh,cùng các cơ quan ban ngành trên địa bàn tạo mọi điều 

kiện thuận lợi để Sở Y tế triển khai các nhiệm vụ chính trị được giao.  

Đảng ủy, Ban Giám đốc và cán bộ công chức, viên chức luôn đoàn kết, coi 

trọng công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) và xây dựng phong trào toàn dân 

bảo vệ an ninh tổ quốc (ANTQ), lực lượng cán bộ công nhân viên nhiệt tình có 

nghiệp vụ vững vàng, kinh nghiệm nghề nghiệp đáp ứng tốt với yêu cầu nhiệm 

vụ hiện tại và phát triển bền vững trong tương lai. 

Về khó khăn:  

- Văn phòng Sở Y tế nằm trên địa bàn tương đối phức tạp về an ninh (có 1 

mặt giáp nhà dân, 3 mặt giáp các cơ quan trường học, Công an phường, UBND 

phường, Ngân hàng Hợp tác) các đối tượng trộm cắp, nghiện hút lang thang 

xung quanh cơ quan có thể qua nhà dân vào khuôn viên trụ sở cơ quan bất cứ lúc 
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nào. Mặt khác ban ngày các đoàn khách ra vào làm việc đa dạng, mỗi ngày 

lượng người  ra vào Sở Y tế khoảng hơn 100 lượt khách đến làm việc, công dân 

đến giao dịch, các đơn vị trong ngành tham dự các hội nghị, đối tượng xấu có 

thể trà trộn, ra vào bảo vệ khó kiểm soát hết được. Địa điểm gần 2 trường 

PTTH, học sinh và phụ huynh thường xuyên đứng tràn hết vỉa hè cơ quan, gây 

lộn xộn mất trật tự. 

- Các đơn vị y tế tuyến tỉnh, tuyến huyện có trụ sở nằm rải rác trên địa bàn 

10 huyện/TP, là nơi tập trung đông dân cư, địa bàn phức tạp, đặc thù tình chất 

nhiệm vụ liên quan tới công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.  

Từ những đặc điểm tình hình trên, Đảng uỷ, Ban Giám đốc Sở Y tế đã lãnh 

đạo, chỉ đạo, lập lại trật tự kỷ cương, phát động cán bộ công nhân viên đẩy mạnh 

phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, trong những năm qua Sở Y tế 

tập trung xây dựng mô hình phong trào “Ba an toàn” về ANTT xây dựng cơ 

quan đạt tiêu chuẩn an toàn về ANTT, kết quả đạt được như sau:  

II. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, TRIỂN KHAI XÂY DỰNG PHONG TRÀO  

- Thực hiện Chỉ thị Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng 

về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ 

ANTQ”; Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 28/01/2011 của UBND tỉnh Nam 

Định; Hướng dẫn số 119/CAT-PV28 ngày 04/3/2011 của Giám đốc Công an 

tỉnh về triển khai mô hình phong trào “Ba an toàn” về ANTT; Đảng ủy, Giám 

đốc Sở đã họp và ra Nghị quyết, kế hoạch về xây dựng mô hình phong trào “Ba 

an toàn” về ANTT trong cán bộ, công nhân, viên chức, tổ chức hội nghị triển 

khai các văn bản tới cán bộ, công chức, viên chức cơ quan. 

- Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí 

thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào 

toàn dân bảo vệ ANTQ”. Hàng năm, căn cứ kế hoạch, hướng dẫn của Công an 

tỉnh về công tác xây dựng phong trào, Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở cụ thể hóa 

vào Nghị quyết chung, xây dựng kế hoạch cụ thể về xây dựng phong trào toàn 

dân bảo vệ ANTQ gắn với bảo vệ an ninh kinh tế, bảo vệ nội bộ, bảo vệ bí mật 

Nhà nước; đăng ký cơ quan đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT” theo Quyết định 

số 25/2012/QĐ-UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về khu dân cư, xã, 

phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường, cơ sở tôn giáo đạt tiêu 

chuẩn “An toàn về ANTT”. Phối hợp lồng ghép tổ chức hội nghị tổng kết phong 

trào, triển khai ký giao ước thi đua thực hiện mô hình phong trào “Ba an toàn” 

về ANTT cho thời gian tiếp theo. 

 - Thực hiện hướng dẫn số 131/HD-CAT-PV05 ngày 03/02/2020 của Giám 

đốc Công an tỉnh Nam Định về xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ 

quốc trong các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường năm 2020, Sở Y tế đã xây 

dựng Kế hoạch thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong 

ngành Y tế tỉnh Nam Định năm 2020. Chỉ đạo các phòng ban, đơn vị đã xây 

dựng kế hoạch thực hiện, tổ chức ký cam kết về thực hiện các nội dung: an toàn 

về người, an toàn về tài sản, an toàn về địa bàn, quyết tâm xây dựng “cơ quan 

đơn vị an toàn về ANTT”. 
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III. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƢỢC 

1. Công tác tuyên truyền, vận động  

- Sở Y tế triển khai tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ 

viên chức trong đơn vị đoàn kết nội bộ, nêu cao tinh thần trách nhiệm hoàn 

thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, tin tưởng vào chủ trương đường lối lãnh đạo 

của Đảng và Nhà nước. Kết hợp chặt chẽ giữa việc thực hiện nhiệm vụ chuyên 

môn với nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự an toàn cơ quan. 

- Hàng tháng, tại các hội nghị giao ban Ban Giám đốc mở rộng, Ban Giám đốc 

thường xuyên chỉ đạo nhắc nhở, chỉ đạo sâu sát tới cán bộ, viên chức về các biện 

pháp thiết thực, giải quyết tình huống xảy ra trên thực tế về ANTT tại cơ quan. 

- Hàng năm, Văn phòng, Đảng bộ Sở Y tế lồng ghép tổ chức hội nghị đảm 

bảo ANTT cho CBVC cơ quan, nhất là trong dịp học tập các Nghị quyết của 

Đảng; đặc biệt tập trung vào tình hình biển đảo và các đường lối, chủ trương của 

Đảng, Nhà nước trong giải quyết tình hình biển Đông để cán bộ công nhân viên 

cơ quan yên tâm công tác không tham gia biểu tình, trái pháp luật để mắc mưu 

các thế lực phản động chống phá nước ta. Sở Y tế thường xuyên truyền đạt các 

thông tin, công văn về công tác an ninh, an toàn xã hội của công an thành phố, 

công an phường Thống Nhất để lực lượng bảo vệ, đội tự vệ và toàn thể cán bộ 

nhân viên sắn sàng đối phó với các tình huống phức tạp của công tác an ninh an 

toàn cơ quan. 

- Qua công tác tuyên truyền đã góp phần nâng cao nhận thức và tinh thần 

trách nhiệm cho cán bộ, nhân viên về những vấn đề còn sơ hở trong công tác đảm 

bảo ANTT để khắc phục, đồng thời đã tự giác chấp hành đường lối, chủ trương 

chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy định trong  cơ quan; 

thông qua phong trào lực lượng bảo vệ đã nhận được nhiều nguồn tin có giá trị, 

giúp phòng ngừa, giải quyết được nhiều vụ việc về ANTT.  

2. Công tác xây dựng các mô hình phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ 

Xây dựng và triển khai thực hiện mô hình phong trào “Ba an toàn” về 

ANTT: 

- An toàn về người: Sở Y tế tập trung giáo dục cán bộ, công nhân viên thực 

hiện tốt “5 tự quản” (thời gian, sinh hoạt, quan hệ, lao động, kinh tế), “3 tự 

phòng” (Phòng ngừa tội phạm, tai nạn, tệ nạn xã hội) và “2 tự bảo vệ” (tính 

mạng, tài sản); giáo dục quản lý cán bộ, nhân viên không để liên quan đến tội 

phạm, ma túy, tai, tệ nạn xã hội; tích cực tham gia tố giác tội phạm, tham gia 

hòa giải mâu thuẫn trong công tác cũng như cuộc sống… 

-  An toàn tài sản: Sở Y tế phối hợp chặt chẽ với chính quyền, địa phương, 

Công an tỉnh, Công an các huyện, thành phố, Công an phường Thống Nhất 

thường xuyên trao đổi các thông tin, xây dựng, thực tập các phương án và trực 

tiếp giải quyết các vụ việc xảy ra liên quan đến ANTT theo quy định của pháp 

luật.  
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+ Văn phòng Sở Y tế,các đơn vị trực thuộc bố trí lực lượng bảo vệ 

thường trực 24/24h, hàng ngày trong giờ làm việc bố trí cán bộ tiếp dân, bộ phận 

thường trực Một cửa giải quyết các thủ tục hành chính theo chỉ dẫn, không để 

đối tượng có ý định trộm cắp móc túi lợi dụng chen lấn để hoạt động. Bên cạnh 

đó trong những giờ cao điểm bảo vệ phát thanh nhắc nhở nhân dân nâng cao 

cảnh giác phòng ngừa kẻ gian. 

+ Bố trí nơi để ô tô, xe máy và xe đạp cho CBVC và khách đến làm việc 

với cơ quan, để đúng nơi quy định có nhân viên bảo vệ trông giữ xe cho khách, 

có nhà để xe có nhân viên thực hiện trông giữ xe cẩn thận, không cho ô tô, xe 

đạp, xe máy đi lại trong cơ quan. 

+ Thường xuyên củng cố, bổ sung hệ thống nội quy, quy chế, tăng cường 

trang thiết bị, phương tiện, con người đảm bảo an ninh trật tự; lắp đặt các thiết 

bị, khóa phòng chống trộm; camera giám sát tăng cường ý thức đề phòng; thực 

hành đúng quy trình làm việc, thao tác thiết bị máy móc. 

+ Xây dựng mạng lưới an ninh viên nhân viên tại các đơn vị trong ngành 

cũng như văn phòng Sở sẵn sàng ứng phó và khắc phục nhanh nhất những vụ 

việc có thể xảy ra tại đơn vị… 

-  An toàn về địa bàn: Phối hợp với chính quyền, địa phương, công an, tổ 

dân phố quần chúng nhân dân trên địa bàn, khu vực trao đổi và thông báo tình 

hình an ninh trật tự trong cơ quan và ngoài địa bàn, cùng nhau bàn biện pháp 

phòng ngừa…                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

+ Thường xuyên nhắc nhở, đôn đốc nhân viên thường trực đi kiểm tra 

toàn bộ tòa nhà, nhất là giờ cao điểm (giờ nghỉ trưc, tối, ngày nghỉ) đóng các cửa 

sắt xếp. Khi có tình hình gì khác thường về an ninh trật tự báo ngay cho bảo vệ, 

hoặc Công an phường bằng hệ thống điện thoại để phối hợp giải quyết kịp thời.  

+ Củng cố các tổ chức Đảng, công đoàn, cựu chiến binh và các lực lượng 

xung kích làm công tác an ninh, trật tự làm nòng cốt cho việc giữ gìn ANTT và 

xây dựng phong trào ANTT.  

+ Củng cố và tăng cường hệ thống chiếu sáng xung quanh cơ quan, đảm 

bảo mọi khu vực ban đêm đều được chiếu sáng, kiên quyết không để cho các đối 

tượng trộm cắp lợi dụng bóng tối để hoạt động; thực hiện nghiêm túc các quy 

định về phòng chống cháy nổ, chủ động xây dựng phương án phòng cháy chữa 

cháy. Thường xuyên phối hợp với phòng PC66 Công an tỉnh bổ sung phương 

tiện, trang thiết bị phục vụ công tác PCCC, phòng chống thiên tai thảm họa, dịch 

bệnh; trang bị các phương tiện cần thiết cho lực lượng bảo vệ, phương tiện kiểm 

soát tình hình an ninh trật tự trong và ngoài cơ quan. 

+ Duy trì đường dây thông tin trao đổi nhanh qua điện thoại giữa chỉ huy 

Công an phường với lãnh đạo phòng HC-QT và đ/c tổ trưởng bảo vệ, sẵn sàng 

giải quyết nhanh các sự vụ xảy ra bất kể lúc nào trong cơ quan.  

+ Thường xuyên theo dõi và báo cáo các cơ quan chức năng hoạt động 

các đoàn khách nước ngoài đến làm việc tại Sở Y tế và các đơn vị trong ngành. 
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+ Gắn xây dựng mô hình phong trào “ Ba an toàn” về ANTT với vận 

động cán bộ, viên chức thực hiện tốt văn minh công sở, quy tắc ứng xử với 

khách đến giao dịch, với đồng nghiệp, phát động cuộc vận động “Học tập và làm 

theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong cán bộ, đảng viên. 

Kết quả, do làm tốt công tác vận động cán bộ, công chức, viên chức thực hiện 

các nội dung của mô hình phong trào “Ba an toàn” về ANTT nên những năm qua, 

Sở Y tế không có CBCNV vi phạm pháp luật, không có ma túy và tệ nan xã hội; 

không để xảy ra các vụ việc thất thoát tài sản, cháy nổ và tai nạn, góp phần đảm 

bảo ANTT trên địa bàn.  

Cơ quan đã trang bị hệ thống điện thoại nội bộ đảm bảo mỗi bộ phận mỗi 

khoa phòng có 1 máy điện thoại, trang bị và duy trì hoạt động hệ thống. Thường 

xuyên nhắc nhở cán bộ công chức, viên chức nêu cao tinh thần cảnh giác. Nếu 

thấy có người lạ nghi vấn phải báo cho bảo vệ biết kết hợp với bảo vệ để giải 

quyết kịp thời. 

Hưởng ứng “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” hàng năm do Ban chỉ đạo 

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

ANTQ tỉnh phát động. Sở Y tế đã phát động các đơn vị tổ chức các hoạt động 

văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, lồng ghép với tọa đàm trao đổi kinh 

nghiệm về công tác đảm bảo ANTT. 

3. Các biện pháp công tác khác  

- Đẩy mạnh công tác bảo vệ an ninh kinh tế, bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ 

bí mật Nhà nước: 

+ Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở ý thức rằng: Đơn vị muốn hoàn thành tốt 

nhiệm vụ chính trị, giữ vững an ninh chính trị điều quan trọng nhất phải luôn ổn 

định về chính trị, tư tưởng, nội bộ đoàn kết cùng thực hiện công khai, dân chủ. 

Do đó Sở Y tế thực hiện đúng đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của 

Nhà nước, làm tốt công tác quản lý nhà nước về chăm sóc và bảo vệ sức khỏe 

nhân dân trên địa bản.  

+ Thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao 

ý thức bảo vệ bí mật của Đảng, nhà nước, bí mật nội bộ cho cán bộ, viên chức . 

Tăng cường củng cố công tác quần chúng, đoàn thể, phát huy tính tiên phong 

của Đảng. Duy trì chế độ sinh hoạt Đảng thường xuyên và đột xuất, tăng cường 

công tác phê và tự phê giúp nhau cùng tiến bộ, giữ gìn sự đoàn kết nội bộ cùng 

hoàn thành nhiệm vụ được giao; rà soát bổ sung những tồn tại thiếu sót trong 

công tác bảo vệ cơ quan, quy chế làm việc của Sở Y tế. Tăng cường chủ động 

phối hợp với các cơ quan chức năng kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện tiêu 

cực của đối tượng bất mãn, có tư tưởng phá hoại, gây mất đoàn kết nội bộ. 

+ Bố trí cán bộ có đủ phẩm chất năng lực, ý thức trách nhiệm làm công 

tác bảo mật, đầu tư trang bị các phương tiện phục vụ công tác bảo vệ bí mật nhà 

nước. Đặc biệt là coi trọng bí mật tài liệu, con dấu, máy tính nối mạng 

internet… Thường xuyên kiểm tra, kịp thời phát hiện và chấn chỉnh những vi 
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phạm trong công tác bảo vệ bí mật nhà nước, nhắc nhở cán bộ, viên chức thực 

hiện đúng quy định, quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành y tế. 

- Tiếp tục làm tốt các Quy chế phối hợp với các cấp, các ngành, với Công 

an tỉnh để đảm bảo an ninh trật tự, góp phần tích cực hoàn thành xuất sắc nhiệm 

vụ chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.  

4. Công tác xây dựng lực lƣợng bảo vệ cơ quan 

- Văn phòng Sở xây dựng lực lượng bảo vệ đảm bảo đủ số lượng gồm 03 

đồng chí có trình độ văn hoá và sự hiểu biết xã hội tương đối đồng đều; tổ bảo 

vệ được trang bị quần áo, phù hiệu đồng phục, những dụng cụ hỗ trợ cho công 

việc như: Dùi cui cao su, mũ cứng, ủng, áo bạt, hệ thống chiếu sáng cố định và 

lưu động và các điều kiện vật chất và phương tiện làm việc theo đúng quy định 

để lực lượng này có đủ điều kiện hoàn thành nhiệm vụ trong tình hình mới. 

Ngoài ra Văn phòng Sở thành lập Tổ dân quân tự vệ cơ quan gồm 07 đ/c, biên 

chế tại các phòng ban, phòng Hành chính quản trị làm nòng cột.  

- Hàng năm, Sở Y tế phối hợp với các cơ quan chức năng để cử cán bộ 

trong lực lượng bảo vệ tham dự các lớp tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ để 

làm cán bộ nòng cốt trong phong trào quần chúng đảm bảo ANTT trong cơ quan.  

5. Tình hình an ninh trật tự cơ quan, đơn vị  

Do làm tốt công tác bảo vệ an ninh kinh tế, an ninh chính trị nội bộ nên 

nhiều năm qua Sở Y tế môi trường làm việc lành mạnh, đảm bảo các quyền lợi 

chính đáng và hợp pháp cho cán bộ công chức, viên chức trong ngành. Cơ quan 

không xảy ra tình trạng mất an ninh trật tự, không có tình trạng trộm cắp, cháy nổ.  

IV. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ, ĐỀ XUẤT 

1. Ƣu điểm: Trong năm qua, Sở Y tế tỉnh Nam Định đã thực hiện nghiêm 

túc chỉ đạo của UBND tỉnh, hướng dẫn của Công an tỉnh và đã xây dựng thành 

công mô hình phong trào “Ba an toàn” về ANTT; qua phong trào nhận thức của 

cán bộ, công chức cơ quan về công tác đảm bảo ANTT và xây dựng phong trào 

toàn dân bảo vệ ANTQ được nâng lên rõ rệt; phát huy được sức mạnh của các 

đoàn thể do đó Sở y tế được đánh giá là một trong những đơn vị hoàn thành tốt 

nhiệm vụ bảo vệ An ninh trật tự - An toàn cơ quan, góp phần bảo vệ an ninh trật 

tự xã hội, an ninh Tổ quốc trên địa bàn. 

2. Tồn tại: Công tác triển khai, thực hiện ở một số phòng ban còn chậm, 

mang tính hình thức; công tác kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn đôi lúc còn hạn chế. 

* Nguyên nhân: Một số phòng ban chưa quan tâm đúng mức đến công tác 

bảo vệ an ninh trật tự, còn coi công tác đảm bảo ANTT là của lực lượng bảo vệ. 

3. Bài học kinh nghiệm: Trong những năm qua triển khai, xây dựng mô 

hình phong trào “Ba an toàn” về ANTT Sở Y tế tỉnh Nam Định rút ra được một 

số bài học kinh nghiệm sau: 
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Một là: Việc triển khai, xây dựng mô hình phong trào “Ba an toàn” về 

ANTT phải đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, người đứng đầu cơ quan; 

sự tham mưu đắc lực của bộ phận chuyên môn về công tác đảm bảo ANTT. 

Hai là: Phải coi trọng công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, công nhân 

viên bệnh viện trong thực hiện các nội dung của mô hình; quá trình thực hiện 

phải thường xuyên đổi mới phương pháp thực hiện, quan trọng nhất là hình 

thành được các kỹ năng sống an toàn về ANTT đối với mỗi cán bộ,  nhân viên. 

Ba là: Phải coi trọng công tác thi đua, biểu dương khen thưởng các tập thể, 

cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng mô hình phong trào “Ba an toàn” 

để tạo động lực thúc đẩy phát triển phong trào. 

4. Đề xuất hình thức khen thƣởng:  

Đề nghị Công an tỉnh tặng giấy khen cho tập thể Sở Y tế  

V. PHƢƠNG HƢỚNG CÔNG TÁC XÂY DỰNG PHONG TRÀO 

NĂM 2020 

Trong thời gian tới, Sở Y tế Nam Định tập trung vào một số nhiệm vụ trọng 

tâm sau: 

1. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09 của Ban Bí thư Trung ương Đảng 

về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ 

trong tình hình mới”.  

 2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động cán bộ, nhân viên cơ quan chấp 

hành đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định 

của ngành, nội quy của cơ quan về công tác đảm bảo ANTT; tích cực tham gia xây 

dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; phối hợp với các lực lượng chức năng giải 

quyết các vấn đề về ANTT không để nảy sinh phức tạp. 

3. Tăng cường quan hệ phối hợp giữa Công an nhân dân với quân đội, Mặt trận 

tổ quốc và các ban ngành đoàn thể, nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của khối đại 

đoàn kết toàn dân  tham gia phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc:  Quy chế phối hợp số 

02/QC-CAT-YT ngày 13/02/2016 Sở Công an và Sở Y tế; Phối kết hợp với Bộ chỉ 

huy quân sự, các ban ngành trong tỉnh thực hiện xây dựng hệ thống phòng thủ, thế 

trận quốc phòng toàn dân, chương trình kết hợp quan dân y, diễn tập theo kế hoạch; 

Quy chế phối hợp với Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh, Hội nông 

dân tỉnh...  

4. Đổi mới nội dung và phương pháp xây dựng phong trào phù hợp tình hình 

ANTT từng thời kỳ; huy động tổng thể sức mạnh của cấp ủy lãnh đạo, các đoàn thể 

trong công tác đảm bảo ANTT, tập trung xây dựng cơ quan đơn vị văn hóa, an toàn 

về ANTT. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, vận động cán bộ, công chức 

trong cơ quan đơn vị, trong toàn ngành tiếp tục thực hiện mô hình phong trào 

“Ba an toàn” về ANTT gắn với các phong trào cách mạng khác của ngành, của 

địa phương. 
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5. Đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ phục vụ nhân dân; 

xây dựng văn hóa ứng xử trong cán bộ, công  chức cơ quan; xây dựng Đảng bộ Sở Y 

tế  trong  sạch, vững mạnh. 

6. Tiếp tục củng cố, xây dựng lực lượng bảo vệ, làm công tác ANTT đáp ứng 

yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; phát hiện, biểu dương, khen thưởng kịp thời 

các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. 

Trên đây là báo cáo tổng kết công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an 

ninh Tổ quốc năm 2020, Sở Y tế trân trọng báo cáo./. 

 
  Nơi nhận:  
- Phòng Xây dựng PT BVANTQ - Công an tỉnh; 

- Ban Giám đốc; 

- Các phòng ban, đơn vị; 

- Lưu VT, VPS, Trang TTĐTSYT. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC  

 

 

 

 

Khƣơng Thành Vinh  
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