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UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /KH-SYT Lạng Sơn, ngày      tháng 7 năm 2019 

 

 Ế H  CH 

            c  hực h  n Đề án Phòng ngừ   ộ  phạ   

 à phòng, chống    phạ  pháp luậ   ạ  các cơ sở y  ế nă  2019 

 

Thực hiện Kế hoạch số 673/KH-BYT ngày 24/6/2019 của Bộ Y tế về Kế 

hoạch kiểm tra việc thực hiện Đề án Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi 

phạm pháp luật tại các cơ sở y tế năm 2019; Sở Y tế xây dựng Kế hoạch kiểm 

tra như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

Theo dõi, đánh giá, nắm bắt tình hình triển khai thực hiện các nội dung 

của Đề án Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật tại các cơ sở 

y tế (sau đây gọi tắt là Đề án); nhằm đảm bảo Đề án được thực hiện đúng mục 

tiêu, đối tượng, phạm vi và tiến độ theo Quyết định số 170/QĐ- BYT ngày 

17/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc Phê duyệt Đề án Phòng ngừa tội 

phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật tại các cơ sở y tế; 

Phát hiện những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện 

để tổng hợp, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện tốt công tác phòng ngừa tội 

phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh, góp 

phần giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội.  

II. NỘI DUNG  IỂM TRA 

Kiểm tra việc thực hiện các nội dung hoạt động của Đề án đã được Bộ 

trưởng Bộ Y tế phê duyệt tại Quyết định số 170/QĐ- BYT ngày 17/01/2019: 

1. Công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, nhân viên y tế và người 

bệnh, người nhà bệnh nhân cũng như toàn xã hội về bảo đảm an ninh trật tự, an 

toàn xã hội, phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong các 

cơ sở y tế; trong đó trọng tâm làm tốt công tác bảo vệ an ninh trật tự, an toàn 

trong bệnh viện giúp cho việc làm tốt công tác phòng ngừa tội phạm, phòng, 

chống vi phạm pháp luật trong các cơ sở y tế. 

2. Việc củng cố tổ chức, nhân sự, lực lượng, đào tạo, tập huấn chuyên 

môn, nghiệp vụ cho lực lượng đảm bảo an ninh trật tự; bảo đảm cơ sở vật chất, 

trang thiết bị, công cụ hỗ trợ cho công tác đảm bảo an ninh trật tự; bảo đảm chế 

độ, chính sách cho lực lượng làm công tác an ninh trật tự tại các cơ sở y tế. 

3. Việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, các quy chế chuyên 

môn trong cơ sở y tế. 

4. Các hoạt động phối hợp liên ngành giữa các cơ sở y tế với cơ quan 

Công an và các cơ quan chức năng tại địa phương. 
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5. Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, đánh giá. 

III. PHƯƠNG PHÁP  IỂM TRA: 

1. Sở Y tế sẽ kiểm tra trực tiếp tại các đơn vị trực thuộc theo các nội dung 

yêu cầu tại Kế hoạch số 673/KH-BYT ngày 24/6/2019 của Bộ Y tế;  

2. Thời gian kiểm tra: Từ tháng 7 đến tháng 12 năm 2019. (Lịch cụ thể sẽ 

thông báo sau); 

3. Kinh phí đảm bảo cho hoạt động kiểm tra từ nguồn ngân sách nhà nước 

cấp cho hoạt động của cơ quan, đơn vị năm 2019. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Y  ế: 

- Văn phòng Sở và các phòng chuyên môn của Sở tham mưu đưa nội 

dung kiểm tra thực hiện Đề án Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm 

pháp luật tại các cơ sở y tế vào nội dung, chương trình kế hoạch kiểm tra của Sở 

Y tế; 

- Thanh tra Sở: 

Xây dựng đề cương, nội dung kiểm tra của Sở Y tế tại các đơn vị trực 

thuộc; đồng thời yêu cầu các đơn vị được kiểm tra tổng hợp đưa vào báo cáo của 

đơn vị để báo cáo trước Đoàn kiểm tra. 

Tổng hợp báo cáo, đánh giá kết quả kiểm tra của Sở Y tế và tự kiểm tra 

của các đơn vị trực thuộc; đề xuất giải pháp xử lý vướng mắc, khó khăn trong 

quá trình triển khai Đề án; báo cáo Bộ Y tế (Thanh tra Bộ) trước ngày 

15/12/2019. 

2. Các đơn  ị   ực  huộc  

Căn cứ Đề án đã được Bộ Y tế phê duyệt tại Quyết định số 170/QĐ- BYT 

ngày 17/01/2019 (Sở Y tế đã sao gửi cho các đơn vị) và kế hoạch này, xây dựng 

kế hoạch và triển khai tự kiểm tra tại đơn vị theo các nội dung trên.  

Tổ chức phổ biến, quán triệt Đề án và kế hoạch kiểm tra đến các khoa, 

phòng và cán bộ, nhân viên y tế, người bệnh, người nhà bệnh nhân... 

Tổng hợp báo cáo, đánh giá kết quả tự kiểm tra theo yêu cầu của Đoàn 

kiểm tra Sở Y tế (nếu có); báo cáo kết quả tự kiểm tra về Sở Y tế (Thanh tra Sở) 

trước ngày 05/12/2019 để tổng hợp báo cáo Bộ Y tế./. 

 

Nơi nhận: 
- Các đơn vị trực thuộc; 

- Thanh tra Bộ Y tế (B/c);  

- Lãnh đạo Sở;  

- Các phòng thuộc Sở;  

- Lưu: VT, TT (LBT). 

GIÁM ĐỐC  
 

 
 

 

 
 

Nguyễn Thế Toàn    
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