
UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ Y TẾ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:               /SYT-VP 

V/v tăng cường phối hợp bảo 

đảm an ninh, trật tự bệnh viện 

An Giang, ngày         tháng 8 năm 2022 

 

Kính gửi: 

 

 

- Các Bệnh viện đa khoa và chuyên khoa tuyến tỉnh; 

- Các Bệnh viện tư nhân; 

- Trung tâm Y tế huyện, thị, thành phố. 
 

Thực hiện Công văn số 4245/BYT-KCB ngày 09/8/2022 của Bộ Y tế về 

việc tăng cường phối hợp với Công an địa phương bảo đảm an ninh, trật tự tại 

các đơn vị y tế trong tỉnh. 

Để tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự tại các đơn vị y tế trong tỉnh, Sở Y 

tế An Giang đề nghị Thủ trưởng các Bệnh viện đa khoa và chuyên khoa tuyến 

tỉnh, các Bệnh viện tư nhân và Trung tâm Y tế huyện, thị, thành phố, rà soát và 

thực hiện một số nội dung sau: 

1. Các đơn vị y tế trực thuộc phối hợp với Công an địa phương thực hiện 

nội dung Quy chế phối hợp số 517/QC-CAT-SYT ngày 26 tháng 5 năm 2014 

giữa Công an tỉnh và Sở Y tế An Giang về việc phối hợp giữa Công an tỉnh và Sở 

Y tế An Giang về đảm bảo an ninh, trật tự trong lĩnh vực y tế; Củng cố và hoàn 

thiện Quy chế phối hợp giữa đơn vị y tế với Công an địa phương trên địa bàn. 

2. Phối hợp với Công an địa phương tăng cường đảm bảo an ninh trật tự 

khu vực xung quanh bệnh viện như các cơ sở kinh doanh, dịch vụ phục vụ người 

dân khi đến khám chữa bệnh, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trước các cổng 

bệnh viện. 

3. Kiện toàn độ ngủ bảo vệ, phản ứng nhanh tại đơn vị, trang bị các thiết 

bị kỹ thuật, công cụ bảo vệ tại cơ quan; phối hợp Công an tập huấn định kỳ 

nhằm nâng cao năng lực của đội ngủ bảo vệ - phản ứng nhanh đủ khả năng xử lý 

các tình huống gây rối, đánh nhau, hành hung tại đơn vị.  

4. Thiết lập, củng cố mạng lưới đường dây nóng giữa lực lượng Cảnh sát 

cơ động, cơ quan công an gần nhất với cơ quan để kịp thời liên lạc hỗ trợ khẩn 

cấp trước các tình huống nguy cơ mất an ninh, trật tự. 

Trân trọng kính chào./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Công an tỉnh AG; 

- Ban Giám đốc; 

- Các đơn vị y tế trực thuộc; 

- Các phòng trực thuộc; 

- Lưu: VT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Trần Quang Hiền 
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