
UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

SỞ Y TẾ 

 

Số:3773/SYT-VP 
V/v tăng cường công tác bảo đảm an ninh, 

trật tự, bảo vệ an toàn tuyệt đối Đại hội 

Đảng toàn quốc lần thứ XIII,  tết Nguyên 

đán Tân Sửu 2021, bầu cử Quốc hội và  

Hội đồng nhân dân các cấp. 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Thừa Thiên Huế, ngày 10 tháng 12  năm 2020. 

 

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế. 

     

 Thực hiện Chỉ thị số 22/CT-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2020 của 

UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự, 

bảo vệ an toàn tuyệt đối Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII,  tết Nguyên đán Tân 

Sửu 2021, bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.  

Để tăng cường đảm bảo an ninh, trật tự, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã 

hội và bảo vệ an toàn, bình yên cho Nhân dân vui Xuân, đón Tết Tân Sửu 2021. 

Ban Giám đốc Sở Y tế yêu cầu các đơn vị: 

1. Tổ chức phát động phong trào tuyên truyền, vận động cán bộ, công 

chức, viên chức và người lao động chấp hành nghiêm quy định của pháp luật, 

nhất là ý thức chấp hành về pháp luật giao thông đường bộ; vận động cán bộ, 

công chức, viên chức và nhân dân nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa, 

tích cực tham gia tố giác tội phạm, cảm hóa, giáo dục người phạm tội, vi phạm 

pháp luật tại gia đình và cộng đồng dân cư.  

2. Quán triệt cán bộ y tế ở các tuyến nâng cao tinh thần trách nhiệm và ý 

thức phục vụ người bệnh, thực hiện đúng các quy định về Quy tắc ứng xử của 

công chức, viên chức và người lao động làm việc tại các cơ sở y tế. Đồng thời 

quán triệt cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị 

chấp hành đúng các quy định của pháp luật, quy định của địa phương nơi cư trú 

và các quy định có liên quan của ngành, của cơ quan, đơn vị.  

2. Bố trí phân công cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thường 

trực cấp cứu ngoại viện, sẳn sàng và khẩn trương ứng phó trong trường hợp cấp 

cứu tai nạn hàng loạt, cấp cứu các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Tăng 

cường công tác phòng chống dịch, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm; kiểm tra, 

giám sát an toàn thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh thực phẩm, tại các điểm vui 

chơi, lễ hội. 

3. Xây dựng kế hoạch phối hợp với Công an, các lực lượng liên quan 

trên địa bàn để đảm bảo tuyệt đối an toàn, an ninh trật tự, phòng chống 

cháy nổ tại đơn vị.  
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6. Thường trực đường dây nóng 24/24 để nắm tình hình, kịp thời chỉ đạo, 

phối hợp, chi viện ứng cứu trong trường hợp cấp cứu trong trường hợp cần thiết 

và báo cáo về Sở Y tế những vấn đề nổi cộm, phát xuất phát sinh xảy ra. 

Nhận được công văn này, Giám đốc Sở Y tế yêu cầu Trưởng các phòng 

chức năng của Sở, Giám đốc/Thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện 

nghiêm túc./.   

 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c & t/d); 

- Lãnh đạo Sở;  

- Lưu: VT, VP. 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH 

 

 

 

 

 

Lê Viết Bắc 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


		2020-12-10T10:28:22+0700




