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BỘ Y TẾ 
__________ 

 

Số:         /BYT-TTRB
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
__________________________________________ 

 Hà Nội, ngày         tháng        năm  
         V/v thực hiện cao điểm  

        tấn công, trấn áp tội phạm     
 

  Kính gửi:  

                               - Các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Y tế; 

                               - Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

                                           

Thực hiện Công văn số 4225/BCĐ ngày 07/12/2020 của Ban Chỉ đạo 

138/CP về việc đề nghị các bộ, ngành, đoàn thể, địa phương tiếp tục phối hợp 

thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm. Bộ Y tế đề nghị Thủ trưởng 

các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Y tế và Giám đốc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương (gọi tắt là các cơ sở y tế) thực hiện các nội dung sau: 

 1. Tiếp tục triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, 

Ban Chỉ đạo 138/CP, Bộ Công an, Bộ Y tế, các cấp, các ngành về công tác quốc 

phòng, an ninh trong Ngành Y tế, tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự trong các 

cơ sở y tế. Tăng cường công tác phòng ngừa tội phạm, phòng chống vi phạm 

pháp luật trong các cơ sở y tế. 

2. Phối hợp chặt chẽ với Chính quyền sở tại, cơ quan Công an trên địa 

bàn để làm tốt công tác đảm bảo an ninh, trật tự và tiếp tục thực hiện  đầy đủ, 

có hiệu quả Kế hoạch số 42/KH-BYT ngày 14/01/2020 của Bộ Y tế về triển 

khai thực hiện Đề án Phòng ngừa tội phạm và phòng chống vi phạm pháp luật 

tại các cơ sở y tế năm 2020; Quy chế phối hợp số 03/QC-BCA-BYT ngày 

26/09/2013 giữa Bộ Y tế và Bộ Công an về công tác bảo đảm an ninh trật trong 

lĩnh vực y tế, Quy chế phối hợp số 36/KCB-CSQLHC ngày 28/01/2019 giữa Cục 

Quản lý Khám, chữa bệnh và Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, 

Bộ Công an.  

3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến cán bộ, công chức, viên chức, người 

lao động trong các cơ sở y tế nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động phòng ngừa, 

tích cực tham gia tố giác tội phạm; phối hợp, tham gia cùng lực lượng Công an 

trong thực hiện các phương án, kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, thực hiện 

đợt cao điểm đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm các cơ sở y tế an 

toàn tuyệt đối trong thời gian chuẩn bị tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 



2 

 

XIII, Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 và các sự kiện lớn của đất nước; xây 

dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc vững mạnh, nhằm đảm bảo 

an ninh, trật tự thường xuyên tại các cơ sở y tế . 

4. Tiếp tục phối hợp thực hiện các phương án phòng, chống dịch  

Covid-19 theo chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch 

Quốc gia và Bộ Y tế; tích cực tham gia phòng, chống thiên tai, bão lũ, an ninh 

trật tự; phòng chống tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng 

kém chất lượng thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế theo Chỉ thị 17/CT-

TTg ngày 19/06/2018 của Thủ tướng Chính phủ và theo yêu cầu của Ban chỉ 

đạo 389 Trung ương. 

5. Quan tâm đầu tư, hỗ trợ phương tiện, kinh phí từ nguồn kinh phí của 

đơn vị, địa phương để tổ chức triển khai có hiệu quả đợt cao điểm tấn công, 

trấn áp tội phạm. 

6. Kịp thời động viên, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành 

tích xuất sắc trong đợt thực hiện cao điểm. 

7. Thời gian thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm từ tháng 

12/2020 đến hết ngày 28/02/2021. Bộ Y tế đề nghị các cơ sở y tế khẩn trương 

thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện; nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị 

báo cáo Bộ Y tế (Thanh tra Bộ Y tế, số 138B Giảng Võ, Ba Đình, Tp. Hà 

Nội) để có giải pháp tháo gỡ, hướng dẫn giải quyết kịp thời. 

 Trân trọng./. 

  Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban Chỉ đạo 138/CP - Bộ Công an (để báo cáo); 

- Đ/c Bộ trưởng Bộ Y tế (để báo cáo); 

- Các đ/c Thứ trưởng; 

- Lưu: VT, TTRB. 

 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

[daky] 

 

 

 

 

 

Đỗ Xuân Tuyên 
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