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KẾ HOẠCH 

Thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2021 

 

Thực hiện Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 29/01/2021 của UBND tỉnh 

Nam Định về việc thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2021, Sở Y tế 

Nam Định xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công tác phòng chống tội 

phạm ngành y tế Nam Định năm 2021 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm 

giai đoạn 2016 - 2025 tầm nhìn đến năm 2030, 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; các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chiến 

lược, Chương trình của Chính phủ chỉ đạo công tác phòng, chống tội phạm. Phát 

huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, kết hợp chặt chẽ giữa phòng 

ngừa và tấn công trấn áp tội phạm, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, thực hiện 

mục tiêu: “Xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn, lành mạnh”. 

- Tiếp tục triển khai các nội dung của Đề án Phòng ngừa tội phạm và 

phòng, chống vi phạm pháp luật tại các cơ sở y tế 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. Các phòng ban, đơn vị tham mưu cấp ủy triển khai thực hiện có hiệu quả 

các Chỉ thị, Nghị quyết, chương trình của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính 

phủ trọng tâm là thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, chỉ tiêu trong Nghị quyết 

số 96/2019/QH14 của Quốc hội, các Chương trình của Chính phủ về phòng 

chống tội phạm, phòng chống ma túy, phòng chống mua bán người. Xác định 

công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật là một trong những nhiệm 

vụ trọng tâm, vừa cấp bách, vừa thường xuyên, lâu dài cùng với việc quán triệt, 

thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XIII và các 

chương trình phát triển kinh tế - xã hội.  

Xác định trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, 

đơn vị về tình hình an ninh trật tự tại đơn vị được giao phụ trách; phát huy vai 

trò tiền phong, gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên trong công tác phòng, 

chống tội phạm. Xử lý kịp thời, nghiêm minh đảng viên vi phạm trong công tác 

phòng, chống tội phạm theo Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Bộ 

Chính trị.  
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2. 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; tuyên truyền giáo duc̣ cho cán 

bô,̣ nhân viên y tế và người bêṇh, người nhà người bêṇh cũng như toàn xa ̃hôị về 

bảo đảm an ninh trâṭ tư,̣ an toàn xa ̃hôị, phòng ngừa tôị phaṃ và phòng, chống vi 

phaṃ pháp luâṭ trong các cơ sở y tế; trong đó troṇg tâm làm tốt công tác bảo vê ̣

an ninh trâṭ tư,̣ an toàn trong bêṇh viêṇ giúp cho viêc̣ làm tốt công tác phòng 

ngừa tôị phaṃ, phòng, chống vi phaṃ pháp luâṭ trong các cơ sở y tế. 

3. Thực hiện có hiệu quả Kết luận số 44-KL/TW ngày 22/01/2019 của Ban 

Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 09 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng 

đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới.  

4. Chủ động rà soát, xây dựng, kịp thời đề xuất cơ quan có thẩm quyền sửa 

đổi, bổ sung, ban hành văn bản pháp luật trên các lĩnh vực, kịp thời khắc phục 

những sơ hở thiếu sót không để đối tượng lợi dụng hoạt động phạm tội, vi phạm 

pháp luật, cũng như tạo hành lang pháp lý cần thiết nâng cao hiệu quả công tác 

phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật đáp ứng yêu cầu trong tình hình 

mới.  

5. Củng cố tổ chức, lưc̣ lươṇg, đảm bảo về nhân sư,̣ tăng cường đào taọ, tâp̣ 

huấn chuyên môn, nghiêp̣ vu ̣cho lưc̣ lươṇg an ninh trâṭ tư;̣ bảo đảm cơ sở vâṭ chất, 

trang thiết bi,̣ công cu ̣hỗ trơ ̣cho công tác an ninh trâṭ tư;̣ bảo đảm chế đô,̣ chính 

sách cho lưc̣ lươṇg làm công tác an ninh trâṭ tư ̣taị các cơ sở y tế.;Chủ động, tích 

cực nghiên cứu ứng dụng khoa học - công nghệ, trang bị phương tiện, cơ sở vật 

chất phục vụ công tác phòng, chống tội phạm 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

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

- Thanh tra Sở làm đầu mối tham mưu, giúp cho Ban Giám đốc Sở tổ chức 

thực hiện Kế hoạch này và tổng hợp tình hình, báo cáo kết quả thực hiện công 

tác phòng, chống tội phạm. 

- Các phòng chuyên môn căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ phối hợp với 

Thanh tra Sở tổ chức thực hiện Kế hoạch này. 

2. Trách nhiệm của các đơn vị trực thuộc: 

Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc ngành có trách nhiệm xây dựng kế hoạch 

và triển khai thực hiện công tác phòng, chống tội phạm tại đơn vị mình./. 
 

Nơi nhận:  
- UBND tỉnh; 

- Ban Giám đốc; 

- Các phòng chức năng của Sở; 

- Các đơn vị trực thuộc Sở;      

- Cổng TTĐT ngành y tế;      

- Lưu: Ttra, VT. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Khương Thành Vinh 
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