
UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU  

SỞ Y TẾ  

 

Số:      /KH-SYT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày       tháng 10 năm 2021 

 

KẾ HOẠCH 

Thực hiện công tác phòng, chống tội phạm;                                                            

phòng, chống mại dâm, cai nghiện ma túy; Chương trình phòng, chống mua 

bán người, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về của Ngành Y tế năm 2022 

 

Thực hiện các Kế hoạch số 818/KH-BCĐ.138 ngày 06 tháng 10 năm 2021 

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 của tỉnh (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 138 tỉnh) về việc 

thực hiện công tác phòng, chống mại dâm, cai nghiện ma túy và hỗ trợ nạn nhân bị 

mua bán trở về năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Kế hoạch số 

817/KH-BCĐ.138 ngày 06/10/2021 của Ban Chỉ đạo 138 tỉnh về việc triển khai 

thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người năm 2022 và Kế hoạch số 

816/KH-BCĐ.138 ngày 06/10/2021về việc triển khai thực hiện chương trình 

phòng, chống ma túy năm 2022; 

Sở Y tế xây dựng Kế hoạch thực hiện năm 2022 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU 

- Phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn Ngành Y tế trên cơ sở xây dựng và 
thực hiện sự phối hợp thường xuyên, có hiệu quả giữa tổ chức đảng, chính quyền 
và đoàn thể quần chúng của các đơn vị trong Ngành và giữa Ngành Y tế với các 
cơ quan bảo vệ pháp luật tại địa phương trong công tác phòng, chống tội phạm; 
phòng, chống ma túy; phòng, chống mua bán người; phòng, chống mại dâm, cai 

nghiện ma túy và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về. 

- Phát huy tính chủ động, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm cao của các cấp 
lãnh đạo, của cán bộ viên chức trong toàn Ngành; vai trò nòng cốt, xung kích của 
các lực lượng Bảo vệ cơ quan và Ban thanh tra nhân dân tại các đơn vị trong việc 
giữ vững an ninh trật tự, phòng chống các loại tội phạm, đặc biệt phòng chống tội 
phạm, ma túy và mua bán người. 

- Bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát thường xuyên, kịp thời của các cấp 
ủy đảng, nâng cao hiệu lực quản lý, điều hành của chính quyền, đề cao vai trò 



phối hợp hành động của các đoàn thể quần chúng, phát huy dân chủ, tạo sự đoàn 
kết nhất trí cao trong toàn Ngành về công tác phòng, chống các loại tội phạm. 

 - Thường xuyên thực hiện việc giám sát của lãnh đạo Đảng, chính quyền, 

đoàn thể các đơn vị trong ngành; ngăn chặn, kềm chế sự gia tăng tội phạm mua bán 

người đặc biệt là mua bán người qua Trung Quốc; trong tình hình dịch bệnh hiện 

nay cần thường xuyên rà soát để kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ bảo vệ nạn nhân bị mua 

bán và thân nhân của họ; điều trị bệnh và tư vấn, tạo điều kiện để nạn nhân sớm 

hòa nhập vào cộng đồng.  

 II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CỤ THỂ 

1. Nâng cao nhận thức về chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên toàn 
Ngành trong tình hình mới 

- Các đơn vị trong toàn Ngành Y tế chủ động, thường xuyên tổ chức các 
đợt sinh hoạt chính trị về tình hình mới trong nước và thế giới; về các chủ trương, 
chính sách mới của Đảng và Nhà nước, đặc biệt, tổ chức quán triệt và thực hiện 
có hiệu quả Chỉ thị số 48 - CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ chính trị về tăng 
cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình 
hình mới; Chỉ thị số 21-CT/TW Ngày 26/3/2008 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng 
cường sự lãnh đạo, Chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình 
hình mới; Nghị quyết 09/NQ-CP của Chính phủ về tăng cường công tác phòng, 
chống tội phạm trong tình hình mới. 

- Thông qua các buổi sinh hoạt nội bộ, tất cả các đơn vị trực thuộc tiến 
hành phát động phong trào cán bộ công chức nêu cao tinh thần cảnh giác cách 
mạng, thực hiện “phong trào quần chúng tham gia phòng, chống tội phạm” trong 
đơn vị và trong cộng đồng dân cư; tham gia phát hiện, tố giác kịp thời các loại tội 
phạm, cảm hóa, giáo dục người phạm tội tại cộng đồng dân cư, tham gia vận động 
người phạm tội ra đầu thú và truy bắt bọn tội phạm có lệnh truy nã; tổ chức phổ 
biến, quán triệt Luật cán bộ công chức, Luật phòng, chống tham nhũng, Luật xử 
lý vi phạm hành chính và các văn bản có liên quan đến công tác phòng, chống tội 
phạm; phòng, chống mua bán người cho cán bộ, công chức biết và thực hiện, góp 
phần hạn chế tình trạng vi phạm pháp luật xảy ra trong cán bộ công chức, ngăn 
chặn kịp thời các trường hợp vi phạm có khả năng dẫn tới tội phạm. 

- Song song với công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, các đơn vị trong 
toàn Ngành quan tâm chỉ đạo, giáo dục cán bộ công chức làm tốt công tác dân 
vận, nhất là đối với đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào theo đạo nhằm chỉ rõ 
những mưu đồ đen tối của các loại tội phạm, không để đồng bào bị kích động, 
nghe theo các luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc, phản nước, hại dân và các hoạt 



động kích động gây ảnh hưởng xấu đến tình hình chính trị và trật tự an toàn xã hội 
của các thế lực thù địch. 

2. Củng cố kiện toàn các lực lượng chức năng phục vụ công tác phòng 
chống tội phạm 

- Tất cả các đơn vị trực thuộc trong toàn Ngành có kế hoạch kiện toàn, củng 
cố lực lượng Bảo vệ, lực lượng thường trực bảo vệ cơ quan; tổ chức tốt công tác 
thường trực bảo vệ cơ quan, phòng gian, bảo mật, phòng chống cháy nổ; phòng, 
chống trộm cắp tài sản nhà nước và của công dân, cảnh giác với loại tội phạm 
mua bán người hoạt động ngày càng tinh vi. 

- Xây dựng, kiện toàn về tổ chức cũng như hoạt động của tổ chức thanh tra 
nhân dân tại tất cả các đơn vị trong toàn Ngành nhằm phát huy vai trò làm chủ 
của người lao động trong việc giám sát, kiểm tra các hoạt động của cơ quan đơn 
vị. 
          - Tổ chức bố trí phòng tiếp dân - xây dựng quy chế tiếp dân cụ thể tại tất cả 
các đơn vị theo quy định của Pháp luật; giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, 
tố cáo của công dân, của cán bộ công chức, không để tình trạng đơn thư khiếu nại 
tố cáo tồn đọng kéo dài, xử lý nghiêm các vụ tiêu cực, tham nhũng (nếu có). 
          3. Tăng cường các hoạt động chuyên môn có liên quan nhằm ngăn 
chặn phát sinh tội phạm 

a) Công tác phòng chống HIV/AIDS 

Tăng cường công tác thông tin, truyền thông giáo dục về phòng, chống 
HIV/AIDS trong cộng đồng dân cư, phối hợp tốt với các ban, ngành, đoàn thể đẩy 
mạnh công tác xã hội hoá về truyền thông phòng, chống HIV/AIDS; kết hợp việc 
tuyên truyền phòng, chống HIV/AIDS với việc phòng chống các tệ nạn xã hội 
khác như ma túy, mại dâm, tội phạm mua bán người; tăng cường hoạt động điều 
trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone... 

b) Công tác quản lý sau cai nghiện tại cộng đồng 

Thường xuyên phối hợp với trung tâm Giáo dục lao động xã hội thuộc Sở 
Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức theo dõi, quản lý bệnh nhân sau cai 
nghiện về với cộng đồng nhằm hạ thấp tỷ lệ tái nghiện; hỗ trợ thuốc và phương 
pháp luyện tập, nâng cao thể trạng cho người nghiện để tái hoà nhập cộng đồng. 
          c) Công tác quản lý việc sản xuất, kinh doanh, phân phối, sử dụng thuốc 
gây nghiện trong y tế: Công tác quản lý việc phân phối, sử dụng thuốc gây nghiện, 

tiền chất dùng làm thuốc trong y tế là lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tội phạm do 

đó cần được đặc biệt chú trọng.  



- Công ty Dược phẩm & Mỹ phẩm Bà Rịa – Vũng Tàu , là Công ty cổ phần 

chịu trách nhiệm xây dựng và thực hiện kế hoạch phân phối, 
kinh doanh thuốc gây nghiện và tiền chất dùng làm thuốc phục vụ cho công tác 
khám bệnh, chữa bệnh tại địa bàn tỉnh đúng theo quy định của Bộ Y tế.  

- Phòng Nghiệp vụ (Bộ phận Dược) Sở Y tế có trách nhiệm hướng dẫn, 

triển khai và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc nhắc nhở việc thực hiện các quy định 

của pháp luật có liên quan đến công tác phân phối, kinh doanh thuốc gây nghiện và 

tiền chất dùng làm thuốc.  

- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc tổ chức quản lý chặt chẽ việc sử dụng 

thuốc gây nghiện theo đúng quy chế do Bộ Y tế ban hành.  

- Thanh tra Sở Y tế có kế hoạch chủ động phối hợp cùng lực lượng phòng 

chống các tội phạm về ma tuý Công an tỉnh, thường xuyên tổ chức thanh tra, kiểm 

tra, chấn chỉnh kịp thời các sai phạm và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong 

công tác quản lý, phân phối, sử dụng thuốc gây nghiện, hướng thần, tiền chất dùng 

làm thuốc trong y tế. 

d) Tăng cường công tác thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật 

- Thường xuyên tổ chức các đợt thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chức 
năng, nhiệm vụ được giao của các đơn vị trực thuộc; phát hiện, chấn chỉnh và xử 
lý hoặc kiến nghị xử lý kịp thời các trường hợp có sai phạm nhằm hạn chế khả 
năng dẫn đến phạm tội của công chức, viên chức trong toàn Ngành. 

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của 
pháp luật trong lĩnh vực hành nghề khám bệnh, chữa bệnh, kinh doanh thuốc, mỹ 
phẩm, an toàn thực phẩm. Xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm theo quy định 
của pháp luật. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

1. Sở Y tế: Xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch tiếp tục thực hiện Nghị 

quyết 09/NQ-CP và Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm trong toàn 

Ngành; 

2. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc, căn cứ Kế hoạch của Sở Y tế, xây dựng 

Kế hoạch và tổ chức thực hiện Kế hoạch công tác phòng, chống tội phạm, phòng 

chống mại dâm, cai nghiện ma túy và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về; phòng, 

chống mua bán người và phòng chống ma túy tại đơn vị trong năm 2022. Thực 

hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất gửi về Sở Y tế để tổng 

hợp báo cáo Ban Chỉ đạo 138 tỉnh. 



3. Chánh thanh tra Sở Y tế, tổ chức kiểm tra định kỳ và đột xuất việc thực 
hiện kế hoạch tiếp tục thực hiện Nghị quyết 09/NQ-CP và công tác phòng, chống 
tội phạm; phòng, chống ma túy trong Ngành Y tế tại các đơn vị trực thuộc, tổng 
hợp số liệu báo cáo kết quả thực hiện cho Sở Y tế để báo cáo Ban chỉ đạo 138 tỉnh 
và Bộ Y tế. 

Trên đây là Kế hoạch Thực hiện công tác phòng, chống tội phạm;                                                            

phòng, chống mại dâm, cai nghiện ma túy; Chương trình phòng, chống mua bán 

người, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về của Ngành Y tế năm 2022.  

Đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận:                                GIÁM ĐỐC 
- Ban Chỉ đạo 138 tỉnh (CA tỉnh-báo cáo); 

- Các đơn vị trực thuộc (thực hiện); 

- Các Phòng CM NV SYT (thực hiện); 

- Lưu: VT, NV. 

 

 

                                                                                      Phạm Minh An 
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