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BỘ Y TẾ 

THANH TRA BỘ  
__________ 

 

Số:            /BC-TTRB
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

__________________________________________ 

                      Hà Nội, ngày         tháng 09 năm 2021  

 

BÁO CÁO 

Tình hình, kết quả công tác phòng, chống tội phạm; phòng,  

chống mua bán ngƣời trong Ngành Y tế Quý III năm 2021 

 

Kính gửi:      Văn phòng Bộ Công an. 

 

Thực hiện Công văn số 4432/V1-P5 ngày 10/09/2021 của Văn phòng 

Bộ Công an, Thanh tra Bộ Y tế - Chuyên viên liên ngành Ban chỉ đạo 138/CP 

Bộ Y tế căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và phạm vi, lĩnh vực được 

phân công, quản lý báo cáo tình hình, kết quả công tác phòng, chống tội 

phạm; phòng, chống mua bán người (PCTP, PCMBN) Quý III năm 2021 và 

dự kiến phương hướng, nhiệm vụ công tác trọng tâm Quý IV năm 2021, cụ 

thể như sau:  

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH: 

- Bộ Y tế là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà 

nước về y tế, bao gồm các lĩnh vực: y tế dự phòng; khám bệnh, chữa bệnh, phục 

hồi chức năng; giám định y khoa, pháp y, pháp y tâm thần; y, dược cổ truyền; 

sức khỏe sinh sản; trang thiết bị y tế; dược, mỹ phẩm; an toàn thực phẩm; bảo 

hiểm y tế; dân số; quản lý nhà nước các dịch vụ công trong lĩnh vực thuộc phạm 

vi quản lý nhà nước của Bộ. Đồng thời, Bộ Y tế chỉ đạo theo ngành dọc về 

chuyên môn y tế đối với Sở Y tế 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

- Bộ Y tế có 21 đơn vị thuộc, gồm: các Vụ, Cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra 

Bộ, Tổng cục; 81 đơn vị trực thuộc, gồm: 34 Bệnh viện, 23 Viện (trong đó có 

một số Viện thực hiện công tác khám bệnh, chữa bệnh), 11 Trường Đại học, 02 

Trường Cao đẳng, tại các Trường Đại học Y Dược có các Bệnh viện trực thuộc, 

05 Trung tâm Pháp y Tâm thần, 01 Trung tâm điều phối Quốc gia về ghép bộ 

phận cơ thể người, 01 Trung tâm Nghiên cứu, sản xuất vắc xin và Sinh phẩm y 

tế, 01 Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe Trung ương, Báo Sức khỏe 

và đời sống, Tạp chí Dược học và Tạp chí Y học thực hành. 

- Tại 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có 01 Bệnh viện đa khoa 

tỉnh, các Bệnh viện chuyên khoa, Trung tâm kiểm soát bệnh tật, Trung tâm Y tế 

(hoặc bệnh viện) quận huyện, trạm y tế xã, phường, thị trấn, các cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh có điều trị cai nghiện bằng Methadone; toàn quốc hiện có nhiều 

bệnh viện tư nhân, phòng khám đa khoa, chuyên khoa, trong đó một số cơ sở y 
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tế có người nước ngoài làm việc. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh là địa bàn 

thường xuyên tập trung đông người từ nhiều địa phương, phức tạp về an ninh, 

trật tự xã hội, có nguy cơ phạm tội, vi phạm pháp luật xảy ra. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

1. Công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống mua bán ngƣời 

1.1. Công tác tuyên truyền và phổ biến các văn bản về phòng, chống 

tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ 

quốc; Phòng, chống mua bán ngƣời 

Bộ Y tế đã triển khai hoạt động tuyên truyền, phổ biến các văn bản của 

Đảng, Chính phủ, Ban chỉ đạo 138/CP, Bộ Công an, Ngành Y tế đến các đơn vị 

thuộc, trực thuộc Bộ Y tế, các Bệnh viện trực thuộc Bộ, Ngành, 63 Sở Y tế các 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đồng thời, Bộ Y tế chỉ đạo Sở Y tế các 

tỉnh, thành phố tiếp tục phổ biến, tuyên truyền, tập huấn các văn bản quy phạm 

pháp luật về công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống mua bán người đến 

các cơ sở y tế trên địa bàn quản lý:  

a) Các văn bản của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Ban chỉ đạo 138/CP 

- Điều 38, Hiến pháp năm 2013; Bộ luật Hình sự năm 2015; Luật khám 

bệnh, chữa bệnh năm 2009; 

- Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về tăng cường 

sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình 

mới;  

- Kết luận số 05-KL/TW ngày 15/7/2016 của Ban Bí thư về việc tiếp tục 

đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị;  

- Luật Phòng, chống mua bán người ngày 29 tháng 3 năm 2011 của Quốc 

hội; 

- Quyết định số 282/QĐ-TTg ngày 24/02/2011 của Thủ tướng Chính phủ 

ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ 

Chính trị;  

- Quyết định số 623/QĐ-TTg ngày 14/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016 - 2020 và 

định hướng đến năm 2030;  

- Quyết định số 199/QĐ-TTg ngày 14/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt chương trình thực hiện Kết luận số 05-KL/TW ngày 15/7/2016 của 

Ban Bí thư.  
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- Quyết định số 193/QĐ-TTg Ngày 09/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc phê duyệt Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2021 - 

2025 và định hướng đến năm 2030. 

- Công văn số 873/BCĐ ngày 26/3/2021 của Ban Chỉ đạo 138/CP về việc 

triển khai thực hiện Quyết định số 193/QĐ-TTg ngày 09/02/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2021 

- 2025 định hướng đến năm 2030. 

- Kế hoạch phối hợp triển khai các biện pháp phòng ngừa tội phạm thực 

hiện Chương trình phối hợp trong công tác bảo vệ phụ nữ và trẻ em gái giai 

đọan 2019 - 2022; Kế hoạch của Ban Chỉ đạo 138/CP về triển khai thực hiện 

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về' "Ngày toàn dân phòng, chống mua bán 

người" năm 2021. 

- Một số văn bản khác có liên quan. 

b) Các văn bản của Bộ Y tế 

- Thông tư số 07/2014/TT-BYT ngày 25/02/2014 của Bộ Y tế quy định về 

quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các Cơ sở 

y tế;  

- Chỉ thị số 08/2011/CT-BYT ngày 13/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế về 

việc bảo đảm an ninh, trật tự trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;  

- Công văn số 7615/BYT-TTrB ngày 07/11/2012 của Bộ Y tế về việc đảm 

bảo an ninh trật tự tại các bệnh viện, trung tâm y tế;  

- Chỉ thị số 09/CT-BYT ngày 22/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc 

tăng cường tiếp nhận và xử lý ý kiến phản ánh của người dân về chất lượng dịch 

vụ khám bệnh, chữa bệnh thông qua đường dây nóng;  

- Chỉ thị số 03/CT-BYT ngày 19/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc 

tăng cường bảo đảm an ninh, trật tư bệnh viện và các văn bản hướng dẫn thi 

hành khác có liên quan; 

- Kế hoạch số 42/KH-BYT ngày 14/01/2020 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; 

     - Kế hoạch số 1252/KH-BYT ngày 30/10/2019 của Bộ Y tế về công tác 

Thanh tra y tế năm 2020; 

- Quyết định số 6197/QĐ-BYT ngày 17/10/2016 của Bộ Y tế về việc ban 

hành Hướng dẫn quản lý dịch vụ thuê, khoán bên ngoài tại bệnh viện; 

     - Quyết định số 170/QĐ-BYT ngày 17/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế 

phê duyệt Đề án Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống VPPL tại các cơ sở y tế; 

sy
t_

ph
ut

ho
_v

t_
So

 Y
 te

 P
hu

 T
ho

_2
1/

09
/2

02
1 

08
:1

4:
04



4 

 

- Công văn số 4919/BYT-KCB ngày 28/7/2014 của Bộ Y tế về việc tăng 

cường và bảo đảm an ninh, trật tự bệnh viện;  

- Công văn số 8452/BYT-VPB1 ngày 03/11/2015 của Bộ Y tế về việc 

tăng cường công tác đảm bảo an ninh, trật tự tại các bệnh viện;  

- Công văn số 871/BYT-VPB1 ngày 18/02/2016 của Bộ Y tế về việc tăng 

cường triển khai công tác phòng, chống tham nhũng trong tình hình mới; 

- Công văn số số 737/KCB-QLCL ngày 07/7/2016 của Cục Quản lý Khám, 

chữa bệnh, Bộ Y tế về công tác vận chuyển người bệnh ra, vào tại các cơ sở khám 

chữa bệnh; 

 - Công văn số 6206/BYT-VPB1 ngày 31/10/2017 của Bộ Y tế về việc 

tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự tại cơ quan, tổ chức; 

 - Quyết định số 4912/QĐ-BYT ngày 24/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế 

về phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2021. 

  - Công văn số 2639/BYT-TTRB ngày 09/4/2021 của Bộ Y tế về đề nghị 

các cơ sở y tế tăng cường công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật. 

      - Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ 

hưởng ứng  Ngày thế giới phòng, chống mua bán người  và  Ngày toàn dân 

phòng, chống mua bán người 30/7  năm 2021. 

 - Kế hoạch số 1112/KH-BYT.TTRB ngày 27/07/2021 của Bộ Y tế về 

triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ hưởng ứng  Ngày 

toàn dân phòng, chống mua bán người  năm 2021.  

           - Báo cáo số 1191/BC-BYT.TTRB ngày 11/08/2021 về kết quả thực hiện 

Kế hoạch số 185/KH-BCĐ ngày 04/5/2021 của Ban Chỉ đạo 138/CP về triển 

khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về  Ngày toàn dân phòng, 

chống mua bán người  năm 2021.  

- Một số văn bản khác có liên quan. 

     c) Hình thức tuyên truyền 

- Tuyên truyền gián tiếp thông qua gửi các văn bản đến hòm thư điện tử, 

làm các pano, áp phích tuyên truyền tại các điểm tập trung đông người để cảnh 

báo. Tuyên truyền trực tiếp thông qua các buổi sơ kết, tổng kết công tác 06 

tháng, công tác năm, các buổi giao ban hằng ngày, hằng tuần; 

- Thực hiện truyền thông về phòng chống ma túy, đảm bảo an ninh trật tự 

và lợi ích của chương trình điều trị Methadone; lồng ghép các nội dung tuyên 

truyền về phòng, chống ma túy, phòng chống tội phạm, phòng, chống mua bán 

người thông qua các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, tọa đàm, tập 
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huấn…thực hiện cấp phát tờ rơi, tờ gấp tuyên truyền về phòng chống ma túy, 

mại dâm, HIV/AIDS và phòng chống tệ nạn xã hội. 

1.2. Việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác PCTP, PCMBN 

Thực hiện kết luận của đồng chí Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường 

trực Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo 138/CP tại Hội nghị tổng kết công tác phòng, 

chống tội phạm năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Ban Chỉ đạo 

138/CP và Ban chỉ đạo 389 Quốc gia, Bộ Y tế đã tổ chức thực hiện những nội dung 

sau: 

a) Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị tăng cường các biện pháp phòng 

ngừa, phối hợp với cơ quan Công an địa phương phát hiện, đấu tranh với các 

loại tội phạm tại các cơ sở y tế, những nơi có mật độ người dân đến khám bệnh, 

chữa bệnh nhiều, cảnh báo người bệnh, người nhà người bệnh và nhân viên y tế 

đề cao cảnh giác với các đối tượng lợi dụng việc cho tặng mô, tạng để mua bán 

trái phép bộ phận cơ thể người,  Cò  bệnh viện,   Cò  mua bán máu, mua bán 

trẻ em, phụ nữ, tội phạm về ma túy, tội phạm sử dụng công nghệ cao.  

b) Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực y tế, tăng cường 

công tác thanh tra, kiểm tra, áp dụng hiệu quả các biện pháp phòng ngừa vi 

phạm về môi trường y tế, hành nghề quá phạm vi chuyên môn, hành nghề không 

phép; phòng ngừa vi phạm pháp luật về việc cho, mua, bán trẻ sơ sinh tại các cơ 

sở khám bệnh, chữa bệnh. Tăng cường công tác quản lý thuốc gây nghiện, thuốc 

hướng tâm thần và tiền chất, nhằm bảo đảm an toàn cho sức khỏe của nhân dân.  

c) Thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia phòng, 

chống tội phạm. Tham gia xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực y tế theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành 

chính, Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/09/2020 của Chính phủ quy định 

xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế. 

d) Triển khai công tác phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp 

luật và các hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ về phòng, chống tham nhũng; 

tham mưu triển khai công tác phòng chống ma túy của Ngành Y tế; đồng thời, tổ 

chức tiếp công dân theo quy định, xử lý và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, 

kiến nghị, phản ánh theo quy định của pháp luật. 

e) Ngày 09/4/2021, Bộ trưởng Bộ Y tế ký ban hành Công văn số 

2639/BYT-TTRB đề nghị các cơ sở y tế tăng cường công tác phòng chống tội 

phạm và vi phạm pháp luật; Ngày 28/05/2021, Chánh Thanh tra Bộ Y tế ký ban 

hành Công văn số 423/TTRB-P2 về việc đề nghị các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ 

và 63 Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo đánh giá công 

tác PCTP và PCMBN 06 tháng đầu năm 2021.  
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Qua đó, các đơn vị đã triển khai và gửi báo cáo cụ thể về công tác PCTP 

và PCMBN tại từng đơn vị. 

f) Bộ Y tế đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Bộ như: Cục Quản lý Dược, 

Cục An toàn thực phẩm, Thanh tra Bộ, Cục Quản lý Y Dược cổ truyền, Sở Y tế 

các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương triển khai Kế hoạch thanh tra, kiểm tra, 

trong đó có lồng ghép hoạt động phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và 

hàng giả; Đồng thời đã xây dựng văn bản hướng dẫn chi tiết các Đoàn kiểm tra 

và các địa phương trong việc triển khai thanh tra, kiểm tra và báo cáo kết quả 

thanh tra, kiểm tra về phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 

để đảm bảo thống nhất từ Trung ương tới địa phương. 

g) Các đơn vị đã thành lập các Đoàn thanh tra về bảo đảm an toàn thực 

phẩm trong Dương lịch, tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, tháng hành động vì an 

toàn thực phẩm năm 2021 theo Kế hoạch của Ban chỉ đạo Quốc gia chống buôn 

lậu, gian lận thương mại và hàng giả về cao điểm chống buôn lậu, gian lận 

thương mại và hàng giả trước, trong và sau tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.  

1.3. Các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Y tế và 63 Sở Y tế các tỉnh, thành 

phố đã triển khai công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong các cơ sở y tế, đặc biệt 

là vào các ngày lễ, tết, trước, trong và sau Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 

XIII của Đảng, Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021; bầu cử Đại biểu Quốc hội 

khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; đồng thời tích 

cực phối hợp với các ngành chức năng thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội 

phạm gắn với thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 05/01/2021 của Thủ tướng 

chính phủ về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. 

1.4. Hoạt động phòng, chống ma túy 

a) Bộ Y tế đã chủ động thường xuyên rà soát những sơ hở, bất cập trong 

chính sách quản lý, rà soát danh mục các thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và 

tiền chất dùng làm thuốc để ban hành các quy định bổ sung, chỉnh sửa, cập nhật 

kịp thời. Thường xuyên tổ chức tập huấn, phổ biến các quy định về quản lý 

thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và tiền chất dùng làm thuốc. Tăng cường 

quản lý chặt chẽ việc dự trù, sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh, bảo quản cấp 

phát, kê đơn thuốc, theo dõi ghi chép sổ sách, báo cáo về tình hình sử dụng 

thuốc và nguyên liệu làm thuốc.  

b) Ngành Y tế đã tổ chức phổ biến, tập huấn cho đội ngũ cán bộ, công chức, 

viên chức có liên quan đến công tác phòng, chống ma túy tại các đơn vị trực thuộc 

Bộ Y tế và các địa phương bằng nhiều hình thức về các chính sách, pháp luật về 

phòng, chống ma túy; phối hợp với các cơ quan truyền thông thực hiện tuyên 

truyền, giáo dục về phòng, chống ma túy bằng các phương tiện thông tin đại 

chúng, bằng các hình thức như: sách mỏng, báo chí, pano, tài liệu hướng dẫn, tờ 
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rơi, băng rôn biểu ngữ, tổ chức mít tinh, nói chuyện chuyên đề,... qua đó nâng cao 

nhận thức của quần chúng nhân dân về tác hại của ma túy và các biện pháp phòng, 

chống ma túy.  

c) Bộ Y tế luôn tham gia, phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành, cơ quan, 

đơn vị liên quan trong công tác xây dựng văn bản pháp luật, văn bản chỉ đạo về 

phòng, chống ma túy; tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác phòng, 

chống ma túy và ban hành các văn bản hướng dẫn chẩn đoán và điều trị nghiện ma 

túy; các văn bản quản lý thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và tiền chất dùng làm 

thuốc; văn bản hướng dẫn can thiệp lạm dụng ma túy tổng hợp. 

d) Ngoài ra, Bộ Y tế đang tiếp tục chỉ đạo các đơn vị tập trung nghiên cứu 

về các loại thuốc, bào chế thuốc và phương pháp y học dùng trong điều trị và 

phục hồi chức năng cho người nghiện ma túy. 

2. Công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan đến 

phòng, chống tội phạm; phòng, chống mua bán ngƣời 

a) Nhằm tăng cường công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 

trong Ngành Y tế, ngày 26/9/2013, Bộ Y tế và Bộ Công an đã ký Quy chế phối 

hợp số 03/QC-BCA-BYT về công tác bảo đảm an ninh trật trong lĩnh vực y tế. 

Đồng thời, ngày 28/01/2019, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đã ký Quy chế phối 

hợp số 36/KCB-CSQLHC với Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, 

Bộ Công an. Đến nay, Bộ Y tế và các cơ sở đã và đang tích cực phối hợp với cơ 

quan Công an từ Trung ương đến địa phương đảm bảo an ninh trật tự trong lĩnh 

vực y tế, đặc biệt trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; qua đó, từng bước tổng 

hợp, đánh giá về hiệu quả phối hợp, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình 

triển khai thực hiện để có biện pháp sửa đổi, bổ sung kịp thời. 

b) Thực hiện chỉ đạo của Ban chỉ đạo 138/CP Trung ương, Bộ trưởng Bộ Y 

tế ký ban hành Công văn số 183/BYT-TTrB ngày 14/01/2020 gửi các đơn vị thuộc 

và trực thuộc Bộ; Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng 

cường phòng ngừa, giải quyết vấn đề người Việt Nam sang Campuchia đánh bạc, 

và báo cáo Bộ Y tế kịp thời. 

c) Ngày 24/11/2020, Bộ trưởng Bộ Y tế ký ban hành Quyết định số 

4912/QĐ-BYT về phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2021. Theo đó,  qua công 

tác thanh tra, các đơn vị đã tham mưu Lãnh đạo Bộ Y tế hoàn thiện văn bản quy 

phạm pháp luật thuộc quản lý Nhà nước của Bộ Y tế, phòng ngừa các vi phạm 

pháp luật trong lĩnh vực y tế và 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 Quốc gia. 
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          d) Thực hiện Kế hoạch số 185/KH-BCĐ ngày 04/05/2021 của Ban Chỉ 

đạo 138/CP về triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ hưởng 

ứng  Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người  năm 2021; ngày 27/07/2021, 

Bộ Y tế ban hành Kế hoạch số 1112/KH-BYT.TTRB của Bộ Y tế về triển khai 

thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ hưởng ứng  Ngày toàn dân 

phòng, chống mua bán người  năm 2021.  

          3. Công tác tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về 

      - Tại Điều 45 của Luật Phòng, chống mua bán người quy định Bộ Y tế 

có trách nhiệm:  Chỉ đạo, hướng dẫn cơ sở y tế thực hiện phối hợp với cơ sở 

bảo trợ xã hội và cơ sở hỗ trợ nạn nhân trong hỗ trợ y tế cho nạn nhân ; 

          - Thực hiện trách nhiệm được giao, từ khi Luật Phòng, chống mua bán 

người năm 2011 có hiệu lực, Bộ Y tế đã giao nhiệm vụ cho các cơ sở y tế 

phối hợp với cơ sở bảo trợ xã hội và cơ sở hỗ trợ nạn nhân trong hỗ trợ y tế 

cho nạn nhân khi được các cơ quan chức năng đề nghị.  

          4. Việc thực hiện Đề án số 15 về Phòng ngừa tội phạm và phòng, 

chống vi phạm pháp luật tại các cơ sở y tế; Đề án thuộc Chƣơng trình 

phòng, chống mua bán ngƣời 

          a) Bộ Y tế đã triển khai Quyết định số 623/QĐ-TTg ngày 14/04/2016 của 

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai 

đoạn 2016 - 2020 và định hướng đến năm 2030; Trong đó, Thủ tướng Chính phủ 

giao Bộ Y tế chủ trì thực hiện Đề án số 15 về Phòng ngừa tội phạm và phòng, 

chống vi phạm pháp luật tại các cơ sở y tế (gọi tắt là Đề án); 

Cùng với đó, trên cơ sở nội dung Quy chế phối hợp số 03/QC-BCA-BYT 

ngày 26/9/2013 giữa Bộ Y tế và Bộ Công an về công tác bảo đảm an ninh trật 

trong lĩnh vực y tế và Quy chế phối hợp số 36/KCB-CSQLHC ngày 28/01/2019 

giữa Cục Quản lý khám, chữa bệnh, Bộ Y tế và Cục Cảnh sát quản lý hành chính 

về trật tự xã hội, Bộ Công an; 

Bộ Y tế đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, các cơ sở y tế chủ động rà soát, 

xây dựng quy chế phối hợp với cơ quan Công an và các cơ quan chức năng tại 

địa phương trong công tác phòng ngừa, phát hiện tội phạm, vi phạm pháp luật; 

phòng, chống mua bán người, đảm bảo an ninh, trật tự tại đơn vị; phát hiện, 

ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật, các trường hợp gây rối trật tự 

trong các cơ sở y tế, phối hợp với Cơ quan an ninh tại địa phương ngăn chặn kịp 

thời các trường hợp bạo lực có nguy cơ xâm hại đến danh dự, tính mạng cán bộ, 

công chức, viên chức, người lao động, nhân viên y tế, người bệnh, người nhà 

người bệnh.  
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b) Các cơ sở y tế trực thuộc Bộ Y tế, các Bộ, Ngành và Sở Y tế các tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương đã phối hợp với Công an tỉnh, thành phố, 

huyện, thị, xã, phường trong việc thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ và 

đảm bảo an ninh trật tự trong các cơ sở y tế. Thường xuyên trao đổi công tác để 

kịp thời nắm bắt tình hình và có các giải pháp để kịp thời xử lý hành vi vi phạm 

pháp luật, các hành vi liên quan đến mua bán người, mua bán bộ phận cơ thể 

người trong các cơ sở y tế, cụ thể: 

- Phối hợp với cơ quan Công an kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh 

Trang thiết bị y tế, nhất là các mặt hàng phục vụ công tác phòng, chống dịch 

COVID-19, đảm bảo an ninh trật tự xung quanh các cơ sở y tế, đặc biệt là các cơ 

sở điều trị Methadone; 

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã tiến hành thanh 

tra, kiểm tra các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; các cơ sở kinh doanh dịch vụ 

khám bệnh, chữa bệnh, dược, mỹ phẩm, trang thiết bị y tế, thực phẩm trên địa 

bàn quản lý theo kế hoạch hằng năm hoặc đột xuất khi phát hiện dấu hiệu vi 

phạm, đơn thư phản ánh của người dân, qua đó thực hiện công tác tuyên truyền, 

phổ biến và hướng dẫn các cơ sở thực hiện các quy định của pháp luật về khám 

bệnh, chữa bệnh và kinh doanh dịch vụ y tế, đồng thời phát hiện các vi phạm và 

xử lý theo quy định; 

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố đã chỉ đạo các cơ sở y tế thuộc quyền quản 

lý chủ động tăng cường phối hợp cơ quan an ninh trên địa bàn giữ gìn an ninh 

trật tự tại cơ sở y tế, không để hình thành các điểm phức tạp về an ninh trật tự. 

Chỉ đạo, hướng dẫn cơ sở y tế thực hiện việc phối hợp với cơ sở bảo trợ xã hội 

và cơ sở hỗ trợ nạn nhân trong hỗ trợ y tế cho nạn nhân trong buôn bán người; 

- Duy trì công tác khám bệnh, chữa bệnh và quản lý bệnh lao, HIV/AIDS  

tại các cơ sở cai nghiện ma túy. 

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức triển khai 

điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone tại các 

cơ sở cai nghiện ma túy trên địa bàn.   

c) Các đơn vị trong Ngành Y tế đã quan tâm đến công tác phòng ngừa tội 

phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật, cụ thể: 

- Các đơn vị đã phối hợp với Chính quyền, cơ quan Công an địa phương 

tập huấn, phổ biến, hướng dẫn nghiệp vụ về công tác phòng ngừa, phát hiện tội 

phạm, vi phạm pháp luật, đảm bảo an ninh trật tự, phòng ngừa vi phạm pháp 

luật, cũng như rèn luyện đạo đức, tác phong cho cán bộ, nhân viên làm công tác 

bảo vệ và các nhân viên y tế; 
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- Tích cực đầu tư cơ sở vật chất; mua sắm trang thiết bị, dụng cụ, công cụ 

hỗ trợ; chi trả tiền công, thù lao cho lực lượng bảo vệ. 

  - Các đơn vị, cơ sở y tế, bệnh viện đã triển khai các hoạt động về đảm bảo 

an ninh trật, cụ thể: 

+ Nhiều cơ sở khám bệnh, chữa bệnh báo cáo đã ký hợp đồng với các 

công ty bảo vệ để giữ gìn an ninh trật tự tại đơn vị; 

  + Lực lượng bảo vệ tại các cơ sở y tế tổ chức tuần tra, cải trang, theo dõi, 

phát hiện các đối tượng trộm cắp tại khu vực người bệnh chờ đóng tiền, chờ 

khám bệnh và chờ thực hiện cận lâm sàng, sử dụng ma túy tại các khu vực ít 

người qua lại trong các cơ sở y tế; 

 + Bảo vệ nhắc nhở người bệnh, người nhà người bệnh cảnh giác, đề phòng 

móc túi tại những khu vực đóng tiền, khu vực nộp phiếu và ngồi chờ…; 

         + Cải tiến quy trình khám bệnh, chữa bệnh, đăng ký khám bệnh qua dịch 

vụ tổng đài điện thoại, tăng giờ khám tạo điều kiện thuận lợi cho người dân 

được đến khám bệnh, đảm bảo an toàn cho người bệnh; 

+ Nhân viên hành chính, lễ tân hướng dẫn người bệnh xếp hàng, lấy số thứ 

tự, chờ theo lượt người đến trước; 

+ Lắp đặt hệ thống Camera theo dõi các khu vực trọng tâm như khu vực 

cổng ra vào, khu vực tiếp nhận người bệnh, phòng khám, thang máy, các khoa 

điều trị nội trú; 

+ Niêm yết số điện thoại đường dây  nóng , số điện thoại trực bảo vệ để 

tiếp nhận phản ánh của người bệnh, người nhà người bệnh, cơ quan truyền thông 

và người dân. 

d) Từ ngày 01/4/2021, Bộ Y tế đã cử nhiều Đoàn công tác đến Bệnh viện 

Tâm thần Trung ương 1 để kiểm tra, xác minh làm rõ trách nhiệm của các các 

nhân, đơn vị thuộc Bệnh viện tâm thần Trung ương 1 trong việc thực hiện chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao liên quan đến vụ việc sai phạm về  mua 

bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy  xảy ra tại Khoa Phục hồi 

chức năng và Y học cổ truyền, Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1.  

Bộ Y tế đã thi hành hình thức kỷ luật cách chức Giám đốc Bệnh viện và 

khiển trách 01 Phó giám đốc phụ trách chuyên môn do buông lỏng quản lý.  

Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 đã xử lý kỷ luật cách chức với Trưởng 

khoa, khiển trách Phó trưởng khoa Khoa Phục hồi chức năng và Y học cổ 

truyền, Bệnh viện đang tiếp tục rà soát, xem xét các trường hợp có liên quan để 

có biện pháp xử lý thích hợp.  
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Đến nay, Bộ Y tế đang chờ kết quả điều tra, xét xử của các cơ quan chức 

năng để làm rõ vụ việc nêu trên, sau đó sẽ có biện pháp xử lý tiếp theo. 

         III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

         1. Ƣu điểm 

          Trong Quý III năm 2021, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực 

có những diễn biến phức tạp, tình hình dịch bệnh COVID -19 lan rộng toàn 

thế giới, ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế và đặt ra nhiều thách thức 

cho ngành Y tế. Bên cạnh nhiệm vụ quan trọng nhất là cơ quan thường trực 

giúp Chính phủ trong công tác phòng, chống dịch bệnh, Bộ Y tế luôn quan 

tâm đến công tác phòng ngừa tội phạm; phòng, chống mua bán người. Phong 

trào phòng, chống tội phạm; phòng, chống mua bán người trong Ngành Y tế đã 

có nhiều nỗ lực, thực hiện có hiệu quả các biện pháp, giải pháp phòng ngừa và 

kéo giảm tội phạm, phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn bộ cán bộ, viên chức, 

người lao động trong ngành Y tế trong việc đấu tranh phòng, chống tội phạm và 

tệ nạn xã hội đã góp phần ổn định tình hình dịch bệnh, an ninh chính trị, trật tự 

an toàn tại các đơn vị trong Ngành Y tế. 

         Để đạt được những kết quả trên là nhờ có sự chỉ đạo, hướng dẫn thường 

xuyên của Quốc hội, Đảng, Chính phủ, mà trực tiếp là Ban chỉ đạo 138/CP 

Trung ương, Ban chỉ đạo 389 Trung ương, Bộ Công an; Công an các tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương, sự phối hợp giữa các Bộ, Ngành, địa phương, các 

đơn vị trong Ngành Y tế. 

        2. Hạn chế, khó khăn, vƣớng mắc 

        Bên cạnh những ưu điểm trong công tác phòng, chống tội phạm; phòng, 

chống mua bán người, còn những hạn chế, khó khăn, vướng mắc như sau: 

        a) Công tác phòng ngừa, phát hiện tội phạm, vi phạm pháp luật tuy đã được 

quan tâm, nhưng một số đơn vị chưa chỉ đạo quyết liệt, liên tục đối với công tác 

đấu tranh phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến 

lĩnh vực y tế. 

         b) Tại các cơ sở y tế, đặc biệt là các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tập trung 

ngày càng nhiều ở các thành phố lớn, số lượng lượt khám bệnh, chữa bệnh ngày 

càng tăng, gây tình trạng quá tải tại các bệnh viện tuyến Trung ương; nhiều cơ 

sở y tế ở vùng sâu, vùng xa, hệ thống giao thông đi lại còn nhiều khó khăn. Tình 

hình vi phạm pháp luật trong các cơ sở y tế diễn biến phức tạp và có chiều 

hướng gia tăng về cả số vụ, đối tượng và nạn nhân. Thủ đoạn hoạt động của tội 

phạm ngày càng tinh vi và xảo quyệt hơn, hoạt động tội phạm mang tính xuyên 

quốc gia và hình thành nhiều đường dây mua bán bộ phận cơ thể người, mua 

bán máu, mua bán người, đặc biệt là trẻ em và phụ nữ; các băng nhóm tội phạm 
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có sự cấu kết giữa các đối tượng trong nước và nước ngoài gây khó khăn trong 

công tác phát hiện và phối hợp xử lý của Ngành Y tế. 

        c) Cùng với đó, ý thức chấp hành nội quy, quy định tại các cơ sở y tế của 

người bệnh, người nhà người bệnh còn chưa cao, đôi lúc gây khó khăn cho nhân 

viên y tế, lực lượng bảo vệ. 

        d) Một số cơ sở y tế còn chưa bố trí được kinh phí đảm bảo số lượng nhân 

viên an ninh, bảo vệ và đầu tư về cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị, dụng cụ, 

công cụ hỗ trợ lực lượng bảo vệ của cơ sở. 

        e) Số lượng, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của lực lượng an ninh, bảo vệ 

tại các cơ sở y tế còn hạn chế, chưa có đủ kiến thức để phát hiện sớm các trường 

hợp vi phạm pháp luật phức tạp, có khả năng gây rối trật tự công cộng, trộm cắp 

để ứng phó khẩn cấp. 

        3. Nguyên nhân 

        a) Tại các cơ sở y tế, nhất là các cơ sở y tế tuyến Trung ương, tuyến tỉnh 

thường xuyên xảy ra tình trạng quá tải người bệnh, các cơ sở dành nhiều thời 

gian, lực lượng để khám bệnh, chữa bệnh, nên chưa quan tâm nhiều đến công 

tác phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật, chưa thường xuyên tuyên truyền, 

phổ biến đầy đủ các văn bản về đảm bảo an ninh trật tự, các hình thức mà các 

đối tượng phạm tội hay sử dụng để nâng cao nhận thức và ý thức cảnh giác cho 

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

        b) Mô hình cán bộ làm công tác bảo đảm an ninh trật tự tại các cơ sở y tế 

khác nhau, có nơi chưa được quan tâm đến chuyên môn nghiệp vụ.  

        c) Chưa có đủ tài chính để đảm bảo số lượng và chất lượng cho lực lượng 

an ninh, bảo vệ, dụng cụ hỗ trợ, hệ thống thiết bị phục vụ an ninh, camera giám 

sát trong các cơ sở y tế. 

        d) Hành vi vi phạm pháp luật của các đối tượng ngày càng tinh vi, vượt quá 

khả năng cảnh giác của người bệnh, người nhà người bệnh, lực lượng an ninh, 

bảo vệ và nhân viên y tế. 

  4. Kiến nghị, đề xuất  

  4.1. Đối với Chính phủ 

a) Chỉ đạo các lực lượng Công an phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ kịp thời, tăng 

cường đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ an ninh, trật tự cho lực lượng bảo vệ 

trong các cơ sở y tế. 

b) Chỉ đạo Ngành Công an tăng cường đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến 

thức, kỹ năng cho các cán bộ, nhân viên phụ trách công tác bảo vệ an ninh, trật 
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tự và trang bị các loại dụng cụ, trang thiết bị hỗ trợ trong công tác phòng, ngừa 

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

c) Chỉ đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Công an, Bộ Quốc 

phòng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quan tâm trang bị cơ sở vật chất, 

chế độ chính sách, cấp kinh phí bảo đảm nguồn kinh phí thực hiện các đề án, dự 

án thuộc Chương trình phòng, chống tội phạm.  

          4.2. Đối với Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng 

a) Chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện nội dung Quyết 

định số 623/QĐ-TTg ngày 14/04/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 

Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016 - 2020 và định 

hướng đến năm 2030 và hướng dẫn của Bộ Y tế về thực hiện Đề án phòng ngừa 

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

b) Tăng cường tuyên truyền hơn nữa cho người bệnh, người nhà người 

bệnh, nhân viên y tế về các quy định về PCTP và PCMBN cũng như ý thức cảnh 

giác giữ gìn tài sản, chấp hành nội quy, quy định về phòng ngừa mất an ninh trật 

tự trong các cơ sở y tế; tăng cường các lớp tập huấn, nâng cao kỹ năng giao tiếp 

giám sát về ứng xử cho nhân viên y tế. 

c) Chỉ đạo các cơ sở y tế tiếp tục phối hợp cùng với Công an địa phương, 

các đơn vị có liên quan tăng cường công tác phổ biến, tập huấn về chuyên môn 

nghiệp vụ về công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống vi phạm pháp luật 

trong các cơ sở y tế, đặc biệt tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đông người, có 

đặc điểm phức tạp về an ninh trật tự. 

d) Phối hợp với Sở Tài chính, Công an tỉnh, Sở Nội Vụ rà soát hỗ trợ về 

nguồn nhân lực, tài chính cho công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng, chống tội 

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

IV. PHƢƠNG HƢỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM QUÝ IV 

NĂM 2021 

1. Dự báo tình hình có ảnh hƣởng đến công tác phòng, chống tội 

phạm; phòng chống mua bán ngƣời 

a) Trong thời gian tới, tình hình dịch COVID-19 chưa được kiểm soát, 

tình trạng tội phạm ngày càng diễn biến phức tạp, tiềm ẩn những yếu tố khó 

lường trước, gây ảnh hưởng đến đời sống người dân, các hoạt động đầu tư kinh 

doanh, các doanh nghiệp chịu thiệt hại kép do dịch COVID-19. Một số loại tội 

phạm và hình thức phạm tội dự báo có xu hướng như: Làm giả hàng hóa và hàng 

hóa kém chất lượng, lợi dụng sự thiếu hụt trong nguồn cung của một số hàng 

hóa để bán các sản phẩm thay thế giả và hàng hoá kém chất lượng như: các loại 

khẩu trang, vắc-xin, chất sát khuẩn tay, vật tư hóa chất xét nghiệm… Các tội 
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phạm trong lĩnh vực công nghệ thông tin, mạng viễn thông như các trang web 

mới được tạo ra có tên miền gắn với COVID-19 có mã độc hại nhằm đánh cắp 

thông tin hoặc lừa đảo dưới nhiều hình thức như kêu gọi quyên góp cho các tổ 

chức giả mạo, bán hàng giả, thăm dò ý kiến để thu thập dữ liệu cá nhân trái 

phép… 

Phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm sẽ ngày càng tinh vi, xảo 

quyệt, manh động và thường xuyên thay đổi. Chúng sử dụng phương tiện hiện 

đại, vũ khí quân dụng; sẵn sàng, thậm chí chủ động chống trả quyết liệt khi bị 

phát hiện, truy đuổi, bắt giữ, nhất là với các đối tượng tội phạm về ma tuý; triệt 

để lợi dụng những kẽ hở mà cơ sở hạ tầng chưa có điều kiện kiểm soát của chính 

sách thông thoáng về giao thông, thương mại trong nước và khu vực để thực 

hiện hành vi phạm tội. 

 b) Đồng thời, do tác động và ảnh hưởng của mặt trái nền kinh tế thị 

trường và hội nhập sẽ dẫn đến sự gia tăng của một số loại tội phạm với tính chất 

ngày càng đa dạng; độ tuổi của tội phạm ngày càng  trẻ hóa . 

c) Các đối tượng thực hiện nhiều hình thức, chiêu trò, lợi dụng sự cả tin 

của phụ nữ, trẻ em ít có khả năng nhận thức qua các hình thức như làm quen 

trên mạng internet; dùng tiền, vật chất để mua chuộc lòng tin hay táo tợn hơn là 

bắt cóc, lợi dụng việc khám bệnh, chữa bệnh để lừa gạt, mua bán phụ nữ, trẻ em, 

mua bán bộ phận cơ thể người ra nước ngoài. 

2. Các nhiệm vụ trọng tâm  

a) Tiếp tục thực hiện nội dung Quyết định số 623/QĐ-TTg ngày 

14/04/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng, 

chống tội phạm giai đoạn 2016 - 2020 và định hướng đến năm 2030; Trong đó, 

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Y tế chủ trì thực hiện Đề án số 15 về Phòng ngừa 

tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật tại các cơ sở y tế (gọi tắt là Đề án); 

cụ thể với các nhiệm vụ như: 

          b) Giao Văn phòng Bộ, Vụ Truyền thông và Thi đua khen thưởng là đơn 

vị đầu mối, phối hợp với Báo Sức khỏe và Đời sống, Báo Gia đình và Xã hội, 

Trung tâm Truyền thông – Giáo dục sức khỏe Trung ương, Thanh tra Bộ, Cục 

Quản lý khám, chữa bệnh, Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em theo chức năng, nhiệm 

vụ của đơn vị thực hiện tăng cường lồng ghép công tác tuyên truyền phổ biến 

Đề án đối với cơ quan, đơn vị có liên quan. Tăng cường hơn nữa công tác tuyên 

truyền, phổ biến các văn bản về đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tội phạm 

trong các cơ sở y tế đến công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các 

cơ sở y tế và ý thức cảnh giác giữ gìn tài sản, chấp hành nội quy, quy định trong 

các cơ sở y tế của người bệnh, người nhà người bệnh. 
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c) Thành lập Đoàn kiểm tra việc thực hiện Đề án tại một số Sở Y tế các 

tỉnh, thành phố, một số cơ sở y tế, bệnh viện trực thuộc Bộ, bệnh viện trực thuộc 

một số Trường Đại học  theo 3 khu vực: Miền Bắc, Miền Trung, Miền Nam. Kết 

thúc đợt kiểm tra, tổng hợp, báo cáo kết quả với Lãnh đạo Bộ, đề xuất các giải 

pháp khắc phục những tồn tại, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện 

Đề án. 

 d) Tiến hành tổng kết việc thực hiện công tác PCTP, PCMBN năm 2021 

trong Ngành Y tế.    

 e) Giao Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, cơ sở y tế 

thuộc Bộ, các bệnh viện trực thuộc các Trường Đại học xây dựng Kế hoạch triển 

khai Đề án, Kế hoạch thực hiện Đề án năm 2022 và thực hiện việc kiểm tra, tự 

kiểm tra tại địa phương, đơn vị. Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện Đề án về 

Bộ Y tế trước ngày 15/12/2021 để tổng hợp, báo cáo Ban chỉ đạo 138/CP Trung 

ương và Bộ Công an. 

 f) Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị phối hợp tốt với Chính quyền sở tại, cơ quan 

Công an các địa phương để làm tốt công tác bảo vệ an ninh trật tự tại từng cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh và tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quy chế phối hợp số 

03/QC-BCA-BYT ngày 26/9/2013 giữa Bộ Y tế và Bộ Công an về công tác bảo 

đảm an ninh trật trong lĩnh vực y tế và Quy chế phối hợp số 36/KCB-CSQLHC 

ngày 28/01/2019 giữa Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế và Cục Cảnh sát 

quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an. 

           g) Chủ động phối hợp với Chính quyền, cơ quan Công an địa phương tăng 

cường phổ biến, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ về công tác phát hiện hành vi vi 

phạm pháp luật, đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tội phạm trong các cơ sở y 

tế. Tăng cường phối hợp có hiệu quả với cơ quan Công an các cấp trong công 

tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng, chống tội phạm; phòng, chống mua bán 

người trong các cơ sở y tế, đặc biệt chú trọng các cơ sở y tế thường xuyên bị quá 

tải và các cơ sở y tế ở vùng sâu, vùng xa. 

h) Tiếp tục triển khai các kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra theo chuyên 

đề đã được xây dựng trong Kế hoạch công tác thanh tra y tế năm 2021, đồng thời 

thanh tra, kiểm tra đột xuất công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống mua 

bán người tại các đơn vị trong Ngành y tế. Xây dựng Kế hoạch công tác thanh tra 

y tế năm 2022, trong đó có công tác kiểm tra về việc thực hiện công tác PCTP, 

PCMBN của các cơ sở y tế. 

i) Xây dựng Kế hoạch PCTP, PCMBN trong Ngành Y tế năm 2022 theo 

hướng dẫn của Chính phủ, Ban Chỉ đạo 138/CP và Bộ Công an. 

j) Tiếp tục rà soát, đôn đốc các đơn vị về công tác quản lý thuốc Methadone, 

công tác quản lý thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần và tiền chất dùng làm 
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thuốc tại các cơ sở dược, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, cơ sở điều trị nghiện chất 

dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế; Tăng cường công tác thanh, kiểm tra, quản 

lý sử dụng thuốc gây nghiện, hướng tâm thần và tiền chất dùng làm thuốc tại các cơ 

sở y tế công lập và tư nhân. Đôn đốc, hướng dẫn các địa phương đẩy mạnh chương 

trình điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone. 

l) Phối hợp cùng các Bộ, Ngành có liên quan tăng cường công tác kiểm 

soát thực phẩm giả, hàng nhái, hàng xách tay, hàng lậu, trên thị trường; xử lý cá 

nhân, tổ chức sản xuất, kinh doanh hàng giả, tội phạm về an toàn thực phẩm. 

Tiếp tục thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch công tác chống buôn lậu, gian lận 

thương mại và hàng giả của Ban chỉ đạo 389 Quốc gia 06 tháng cuối năm 2021. 

m) Tăng cường sự quan hệ hợp tác quốc tế, tham gia các hội thảo về công 

tác phòng, chống tội phạm, tội phạm ma tuý và học tập mô hình cai nghiện có 

hiệu quả của các nước trên thế giới để áp dụng phù hợp với điều kiện của Việt 

Nam. 

n) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức pháp 

luật cho cán bộ, người lao động làm việc trong Ngành Y tế về các quy định của 

Nhà nước về công tác PCTP và PCMBN; Chủ động rà soát văn bản quy phạm 

pháp luật liên quan đến Ngành Y tế để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, 

bổ sung cho phù hợp; Tăng cường kỷ cương hành chính công vụ, chấn chỉnh, xử 

lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực của cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động trong thực hiện nhiệm vụ; Đồng thời tăng cường chỉ đạo chuyên 

môn nghiệp vụ, thực hiện chặt chẽ các Quy trình chuyên môn về y tế. 

Trên đây là Báo cáo tình hình, kết quả công tác phòng, chống tội phạm; 

phòng, chống mua bán người trong Ngành Y tế Qúy III năm 2021 và dự kiến 

nhiệm vụ công tác trọng tâm Quý IV năm 2021. Thanh tra Bộ Y tế kính gửi 

Văn phòng Bộ Công an để tổng hợp chung. 

Trân trọng./. 

 
  Nơi nhận: 
- Như trên; 

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

- Các đ/c Thứ trưởng Bộ Y tế (để báo cáo); 

- Sở Y tế 63 tỉnh, thành phố  

  trực thuộc Trung ương (để thực hiện); 

- Các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Y tế, các cơ sở 

  sở y tế thuộc Bộ, Ngành (để thực hiện); 

- Hệ thống y tế ngoài công lập (để thực hiện); 

- Lưu: TTrB, P2. 

 

CHÁNH THANH TRA BỘ 

 

[daky] 

 

 

 

 
Nguyễn Mạnh Cƣờng 

 

 

sy
t_

ph
ut

ho
_v

t_
So

 Y
 te

 P
hu

 T
ho

_2
1/

09
/2

02
1 

08
:1

4:
04


		Phòng CNTT - Văn phòng Bộ Y tế - Phone: 024.62732273 - Fax: 38464051 - Email: byt@moh.gov.vn

	2021-09-20T16:38:16+0700
	 Bộ Y tế
	Nguyễn Mạnh Cường<cuongnm.ttrb@moh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-09-20T17:06:55+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Thanh tra Bộ<thanhtrayte@moh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-09-20T17:07:20+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Thanh tra Bộ<thanhtrayte@moh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-09-20T17:07:40+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Thanh tra Bộ<thanhtrayte@moh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




