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BÁO CÁO 

Công tác đảm bảo an ninh trật tự; phòng, chống cháy nổ tại  

các bệnh viện và trung tâm y tế huyện, thị xã, thành phố năm 2020 

       

         

         Tiếp tục thực hiện Quy chế số 03/QC-BCA-BYT ngày 26/9/2013, phối 

hợp đảm bảo an ninh trật tự giữa Bộ Công an và Bộ Y tế; Sở Y tế tỉnh Bà Rịa – 

Vũng Tàu báo cáo công tác bảo đảm an ninh trật tự tại các bệnh viện và trung 

tâm y tế huyện, thị, thành phố năm 2020 như sau: 

I. Công tác quán triệt, triển khai thực hiện Quy chế số 03/QC-BCA-

BYT ngày 26/9/2013 phối hợp đảm bảo an ninh trật tự giữa Bộ Công an và 

Bộ Y tế (gọi tắt là Quy chế số 03/QC-BCA-BYT): 

1. Việc triển khai, phổ biến Quy chế số 03/QC-BCA-BYT giữa Bộ Công 

an và Bộ Y tế: 

Các bệnh viện và các trung tâm y tế (BV,TTYT) trực thuộc tiếp tục triển 

khai, phổ biến Quy chế số 03/QC-BCA-BYT; Văn bản số 18/SYT-VP ngày 

28/6/2016 của Sở Y tế về việc thực hiện Quy chế phối hợp giữa Công an Tỉnh 

và Sở Y tế về công tác đảm bảo an ninh trật tự trong lĩnh vực y tế trên địa bàn 

tỉnh đến tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (CB, CC, VC, 

NLĐ) trong từng đơn vị và thực hiện kế hoạch xây dựng. 

2. Công tác tham mưu cho cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương ban 

hành các văn bản chỉ đạo có liên quan đến việc đảm bảo ANTT trong lĩnh vực y 

tế ở địa phương: Không phát sinh trong kỳ báo cáo. 

3. Việc ký quy chế phối hợp giữa đơn vị y tế (Sở Y tế, Trung tâm, Bệnh 

viện…) với cơ quan Công an trên địa bàn đơn vị quản lý địa bàn nơi đơn vị trú 

đóng: 

- Sở Y tế đã ký kết với Công an Tỉnh và cùng ban hành Quy chế số 

176/QCPH/CAT-SYT ngày 29/4/2016 phối hợp về công tác đảm bảo an ninh 

trật tự trong lĩnh vực y tế trên địa bàn tỉnh (Quy chế số 176/QCPH/CAT-SYT); 

- Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế đều đã thực hiện ký quy chế phối hợp với 

cơ quan Công an cùng cấp để thực hiện Quy chế số 03/QC-BCA-BYT và Quy 

chế số 176/QCPH/CAT-SYT, chủ động phối hợp với công an địa phương xây 

dựng kế hoạch hoạt động đảm bảo tình hình ANTT và thông tin kịp thời những 

trường hợp nghi ngờ, vi phạm để xử lý. 

4. Việc tuyên truyền, phổ biến về tình hình chính trị, nâng cao ý thức cảnh 

giác cho CB, CC, VC, NLĐ trong đơn vị: 

Thực hiện Nghị quyết hàng tháng của các cấp ủy Đảng, Sở Y tế và các 

đơn vị trực thuộc thường xuyên tăng cường công tác cập nhật, tuyên truyền, phổ 

biến về tình hình chính trị trong nước và thế giới; Thường xuyên nâng cao ý 
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thức cảnh giác của CB, CC, VC, NLĐ trước các thủ đoạn của các thế lực thù 

địch, âm mưu diễn biến hòa bình, kích động bạo loạn lật đổ. 

5. Kết quả xử lý các vụ việc ảnh hưởng đến ANTT tại cơ sở y tế trong 

thời gian Tết Nguyên đán Canh Tý, Lễ Hội Xuân 2020, Ngày Thầy thuốc Việt 

Nam, ngày Giải phóng Miền Nam 30/4: Trong thời gian diễn ra các ngày trên, 

tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu không xảy ra vụ việc lớn 

ảnh hưởng đến ANTT. 

6. Công tác sơ kết việc thực hiện Quy chế phối hợp số 03/QC-BCA-BYT, 

Quy chế phối hợp giữa đơn vị y tế với cơ quan Công an trên địa bàn, những tồn 

tại, hạn chế, kinh nghiệm và biện pháp khắc phục: Chưa thực hiện. 

II. Kết quả đạt được 

1. Về công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước: 

           1.1.Kết quả công tác trao đổi thông tin phục vụ nhiệm vụ bảo vệ chính trị 

nội bộ, thông tin liên quan đến công tác quản lý nhà nước của ngành Y tế: 

           Thời gian qua, trong ngành Y tế chưa có vụ việc CB, CC, VC, NLĐ, 

đảng viên có biểu hiện, hành vi cơ hội chính trị, bè phái gây mất đoàn kết 

nghiêm trọng trong nội bộ, vị phạm nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng, 

những biểu hiện hoạt động vi phạm pháp luật khác.  

            Cơ quan công an và Sở Y tế thường xuyên trao đổi thông tin về công tác 

nhân sự, bổ nhiệm cán bộ của ngành Y tế khi có vấn đề về lý lịch chính trị, cũng 

như hành vi vi phạm pháp luật của CB, CC,VC ngành Y tế. 

           - Thông tin về việc phát hiện, xác định và cách thức xử lý các chất độc 

hóa học, sinh học, phóng xạ, dược phẩm có độc tính cao ảnh hưởng nghiêm 

trọng đến sức khỏe con người: 

            Thời gian qua, chưa có vụ việc các chất độc hóa học, sinh học, phóng xạ, 

dược phẩm có độc tính cao ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người 

được phát hiện trong ngành Y tế.  

          1.2.Kết quả phối hợp bảo vệ bí mật nhà nước trong lĩnh vực y tế; 

          - Kết quả triển khai thực hiện các văn bản quy định về bảo vệ bí mật nhà 

nước trong lĩnh vực y tế:  

          Sở Y tế và các đơn vị trực thuộc thường xuyên phối hợp với Công an các 

cấp tăng cường công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong lĩnh vực y tế. 

- Kết quả phối hợp trong cung cấp thông tin phục vụ công tác xác minh, 

điều tra và xử lý các vụ lộ, lọt tài liệu bí mật nhà nước trong lĩnh vực y tế:   

          Thời gian qua, chưa có vụ lộ, lọt tài liệu bí mật nhà nước trong lĩnh vực y 

tế. 

2. Kết quả phối hợp trong công tác đảm bảo an ninh, an toàn, chăm sóc 

sức khỏe cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước, bảo vệ hội nghị, hội thảo, sự kiện chính 

trị quan trọng của ngành y tế: 

Các đơn vị khám chữa bệnh (KCB)  luôn phối hợp với lực lượng Công an 

trong công tác chăm sóc sức khỏe cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đăc biệt trong 

các sự kiện chính trị quan trọng được tổ chức tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

3. Kết quả phối hợp trong công tác phát hiện, xử lý các đối tượng “ cò 

mồi”, trộm cắp, móc túi và các hoạt động phạm pháp hình sự: 
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a/ Trộm cắp, móc túi: 

- Số vụ mất cắp xảy ra: 05 vụ ( mất điện thoại di động, mất tiền), giảm 01 

vụ so năm 2019 (06 vụ). 

- Phối hợp Công an địa phương thu hồi tài sản được 03 vụ. 

b/ Hiện tượng “cò mồi”: Chưa phát hiện tình trạng “cò dịch vụ khám chữa 

bệnh” tại các BV,TTYT. 

4. Kết quả công tác phối hợp trong đảm bảo trật tự, an toàn giao thông 

tại khu vực các cổng BV,TTYT: 

Do có sự phối hợp chặt chẽ giữa ngành Y tế và các đơn vị Công an (Cảnh 

sát giao thông, Cảnh sát trật tự, Cảnh sát cơ động) thường xuyên tuần tra vào các 

giờ cao điểm, ban đêm nên không có tình trạng buôn bán hàng rong, lấn chiếm 

vỉa hè, dừng đỗ xe: Đón, trả khách sai quy định, đi không  đúng phần đường, làn 

đường, lập bãi giữ xe trái phép,… 

5. Công tác phối hợp trong phòng chống tội phạm bắt cóc trẻ sơ sinh tại 

các cơ sở y tế: 

Trong năm không xảy ra vụ việc bắt cóc trẻ sơ sinh. 

6. Công tác phối hợp trong phòng, chống khủng bố tại các cơ sở y tế: 

Việc trao đổi thông tin, phối hợp xây dựng phương án, kế hoạch phòng 

chống khủng bố giữa ngành Y tế cùng các đơn vị Công an được tiến hành 

thường xuyên nên không có vụ việc mang tính chất khủng bố xảy ra. 

7. Công tác phối hợp trong công tác ANTT đảm bảo sức khỏe, tính mạng 

nhân viên y tế: 

- Kết quả: Xảy ra 21 vụ gây rối trật tự  (tăng 09 vụ so với năm 2019), 

trong đó: 

+ Bệnh nhân hành hung, đe dọa tính mạng nhân viên y tế: 02 vụ ( TTYT 

TP Vũng Tàu); 

+ Người nhà bệnh nhân gây rối trật tự: 15 vụ  (BV Bà Rịa: 10, TTYT 

Xuyên Mộc: 01, TTYT Phú Mỹ: 04 ); 

+ Bệnh nhân gây rối trật tự: 04  vụ (BV Bà Rịa). 

          8. Kết quả công tác phối hợp trong công tác phát động phong trào toàn 

dân bảo vệ an ninh Tố quốc: Không phát sinh trong kỳ báo cáo 

          9. Kết quả công tác phối hợp trong giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và 

điều tra, xử lý các vụ việc vi phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế, đặc biệt trong 

lĩnh vực giám định pháp y và giám định pháp y tâm thần: Không phát sinh trong 

kỳ báo cáo. 

III. Nhận xét, đánh giá và bài học kinh nghiệm: 

1.Ưu điểm: 

- Các đơn vị trong ngành Y tế đều xây dựng kế hoạch triển khai, phổ biến 

Quy chế số 176/QCPH/CAT-SYT. 

- Sở Y tế và các Đơn vị KCB phối hợp tốt với Công an các cấp trong công 

tác bảo đảm an ninh, trật tự. 

- Công tác tuyên truyền với nhiều nội dung và hình thức phong phú. 

- Không để xảy ra tình trạng cháy nổ tại các đơn vị. 

- Chưa phát hiện tình trạng “cò dịch vụ khám chữa bệnh” tại các đơn vị. 
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2. Tồn tại, hạn chế: 

- Tình hình gây rối trật tự có xu hướng tăng tại các BV,TTYT. 

- Ý thức chấp hành nội quy, quy định BV,TTYT của bệnh nhân, thân nhân 

chưa cao. 

3. Nguyên nhân: 

- Ý thức chấp hành nội quy, quy định BV, TTYT của bệnh nhân, thân nhân 

chưa cao. 

- Kỹ năng ứng xử, hướng dẫn người bệnh, thân nhân của nhân viên y tế 

chưa cao. 

4. Bài học kinh nghiệm: 

-Tăng cường công tác phối hợp giữa các BV, TTYT với Công an địa 

phương. 

- Chú trọng phương án xử lý nhanh các tình huống gây rối trật tự, mất cắp 

trong BV, TTYT. 

- Tính chuyên nghiệp của Nhân viên bảo vệ. 

- Trang bị thêm camera an ninh giám sát trong cơ sở khám chữa bệnh. 

- Nâng cao ý thức đề cao cảnh giác giữ gìn tài sản, chấp hành nội quy, quy 

định trong BV, TTYT của bệnh nhân, thân nhân. Nâng cao kỹ năng giao tiếp, 

ứng xử của nhân viên y tế. 

IV. Phương hướng trong năm 2021 
-Tăng cường công tác tuyên truyền về phòng chống trộm cắp, cháy nổ; 

-Tổ chức kiểm tra công tác đảm bảo ANTT, đặc biệt ngăn chặn“cò dịch 

vụ khám chữa bệnh”; phòng, chống cháy nổ tại các đơn vị, các cơ sở khám chữa 

bệnh trực thuộc.  

- Đầu tư thêm trang thiết bị giám sát (camera) tại các khu vực nhạy cảm 

tại các đơn vị KCB trực thuộc và các trạm y tế. 

Trên đây là Báo cáo công tác đảm bảo an ninh, trật tự tại các bệnh viện và 

trung tâm y tế huyện, thị xã, thành phố năm 2020 của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu./. 

 
Nơi nhận: 
-Thanh tra Bộ Y tế; 
- Công an Tỉnh ( Phòng ANCTNB ); 
- Các PGĐ SYT; 
- Các BV, TTYT huyện, thị, TP (th/h); 
- Đăng Website Sở Y tế; 
- Lưu: VT, Ttra. 
 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Phạm Minh An 
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