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 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

            Số:          /KH-SYT   Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày       tháng  01 năm 2022 

  

 

KẾ HOẠCH 

Đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ năm 2022 

 
 

 Căn cứ Quy chế số 03/QC-BCABYT ngày 26/9/2013 phối hợp đảm bảo an 

ninh trật tự giữa Bộ Công an và Bộ Y tế; 

Căn cứ Quy chế phối hợp   số 176/QCPH/CAT-SYT ngày 29/4/2016 giữa Sở 

Y tế và Công an Tỉnh về công tác đảm bảo an ninh trật tự trong lĩnh vực y tế trên 

địa bàn tỉnh.  

Sở Y tế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, 

phòng chống cháy nổ năm 2022 với các nội dung sau. 

I. Mục đích, yêu cầu: 

 - Đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho cho bệnh nhân, người nhà bệnh 

nhân, cán bộ nhân viên y tế và an toàn tài sản của nhà nước. 

 - Các đơn vị thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các biện pháp an ninh trật tự, 

phòng chống cháy nổ. 

II. Nội dung thực hiện: 

1. Đảm bảo an ninh trật tự: 

- Tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung tại Quy chế phối hợp số 03/QC-

BCA-BYT ngày 26/9/2013 giữa Bộ Công an và Bộ Y tế về công tác đảm bảo an 

ninh, trật tự trong lĩnh vực y tế. 

- Xây dựng Quy chế phối hợp với công an địa phương trong công tác đảm 

bảo ANTT tại bệnh viện, trung tâm y tế  trong các ngày cao điểm, Lễ, Tết Nguyên 

Đán; Lễ 30/4, 01/5; Lễ 02/9.  

- Tăng cường phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh/thành phố, Công an huyện, 

thị xã trên địa bàn đảm bảo an ninh, trật tự trong bệnh viện, trung tâm y tế. Tăng 

cường đề cao cảnh giác, phát hiện các đối tượng gây rối tại các khu vực cấp cứu, 

khám chữa bệnh. Triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn cho bệnh nhân, người 

nhà bệnh nhân, cán bộ nhân viên y tế. 

- Phối hợp với Công an địa phương tổ chức tập huấn nâng cao năng lực, 

nghiệp vụ cho lực lượng bảo vệ tại các bệnh viện, trung tâm y tế, tăng cường 
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chế độ trực ban trực chiến, ngăn chặn kịp thời các hành vi đe dọa tấn công cán bộ y 

tế và người dân đến khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế công lập. 

- Trao đổi, thống nhất với Công an địa phương tăng cường lực lượng công 

an, bảo vệ khu vực lân cận bệnh viện, trung tâm y tế và xây dựng Kế hoạch, 

phương án phối hợp trong trường hợp có vụ việc phức tạp xảy ra. 

- Đội ngũ nhân viên y tế luôn thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ “Lương y như 

từ mẫu” cũng như Quy tắc ứng xử của cán bộ y tế, hoàn thiện tác phong phục vụ 

chuyên nghiệp nhằm mang đến sự hài lòng cho người bệnh khi đến khám và điều 

trị tại cơ sở khám, chữa bệnh.  

- Xây dựng kế hoạch đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ bảo vệ năm 2022. 

- Tổ chức các lớp tập huấn quán triệt chủ trương, chính sách của Đảng và 

pháp luật của Nhà nước tới toàn thể cán bộ công nhân viên chức ngành y để mọi 

người hiểu và  nghiêm túc chấp hành đúng chủ trương, chính sách của Đảng và 

pháp luật của Nhà nước. Chấp hành nội quy của đơn vị, tích cực tham gia phòng 

ngừa, phát hiện, tố giác những hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm nội quy bệnh 

viện, trung tâm y tế  để có biện pháp ngăn chặn và xử lý kịp thời. Nâng cao chất 

lượng, hiệu quả trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc.  

- Trang bị, khắc phục kịp thời các thiết bị theo dõi an ninh (camera) và sửa 

chữa kịp thời cơ sở vật chất bị hư hỏng  bảo đảm kẻ gian không xâm nhập trộm cắp 

tài sản. 

2. Phòng chống cháy nổ: 

-  Căn cứ vào tình hình thực tế của từng đơn vị có kế hoạch cụ thể tổ chức 

thực hiện tốt công tác phòng cháy và chữa cháy, vận dụng có hiệu quả phương 

châm 4 tại chỗ trong công tác PCCC: chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; phương 

tiện tại chỗ và vật tư hậu cần tại chỗ để xử lý kịp thời mọi tình huống cháy, nổ xảy 

ra. 

- Thường xuyên tổ chức kiểm tra, rà soát lại phương án chữa cháy, thiết bị 

chữa cháy để đề ra các giải pháp xử lý phù hợp với những tình huống phức tạp nhất 

được đặt ra; Nơi nào chưa có phương án phải tiến hành xây dựng ngay phương án 

chữa cháy cứu hộ, cứu nạn. 

- Đối với những tình huống phức tạp, cần nhiều lực lượng tham gia giải 

quyết thì phải phối hợp chặt chẽ với Cảnh sát PCCC địa phương để có biện pháp 

giải quyết đồng bộ, nhanh chóng hiệu quả không gây thiệt hại lớn về người, tài sản 

của Nhà nước và của nhân dân do cháy, nổ hoặc các sự cố thiên tai gây ra.  

- Phân công cụ thể cho các cấp lãnh đạo từng khâu điều hành lực lượng, 

phương tiện tại chỗ đến việc chỉ huy tác chiến với các lực lượng bên ngoài hỗ trợ 

trong công tác cứu hộ – cứu nạn. 

3. Tổ chưc thực hiện: 
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3.1. Bệnh viện tuyến tỉnh, TTYt huyện, thị, thành phố: 

 Căn cứ Kế hoạch của Sở Y tế xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả. 

3.2. Thanh tra Sở: 

Tổ chức kiểm tra công tác đảm bảo ANTT, phòng chống cháy nổ theo Kế 

hoạch Thanh tra y tế năm 2022. 

Trên đây là Kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự và phòng chống cháy nổ của 

Sở Y tế tình Bà Rịa – Vũng tàu năm 2022. Đề nghị thủ trưởng các cơ quan đơn vị 

trực thuộc nghiêm túc triển khai, thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 

- Bộ Y tế (báo cáo); 

- Giám đốc Sở Y tế; 

- Các PGĐ Sở; 

- Các đơn vị trực thuộc (t/h); 

- Đăng website Sở Y tế;  

- Lưu: VT, Ttra.  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

Lương Văn Quang 
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