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Nguyễn Anh Tuấn - Phòng TCCB

Thực hiện Kế hoạch số 2140/KH-UBND ngày 15/6/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
về việc thực hiện Chỉ thị số 09/CT-TW và Chương trình hành động số 14/Ctr-TU, ngày
15/5/2013 Đoàn kiểm tra chuyên đề phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc do Bà Trương
Thị Lộc, Phó Chủ tịch Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Phó Trưởng ban chỉ đạo làm
trưởng đoàn cùng các thành viên thay mặt cho các ngành: Công an, Liên đoàn lao động tỉnh,
Hội liên hiệp phụ nữ, Đoàn thanh niên tỉnh và các cơ quan liên quan đã về làm việc tại Bệnh
viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam.
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Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam - xanh và sạch

Qua buổi làm việc Đoàn đã đánh giá những mặt làm được tại Bệnh viện như: Đảng ủy Bệnh
viện đã xây dựng chương trình hành động số 128/CTr-ĐU ngày 20/6/2012; Ban Giám đốc bệnh
viện có kế hoạch số 234/KH-BV ngày 22/6/2012 để triển khai thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW
ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư và nhiều hoạt động khác trong phong trào TDBVANTQ.

Qua kiểm tra Đoàn đã nêu lên những nhận xét và đánh giá chung:

1. Ưu điểm:

Đã triển khai thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết, chương trình hành động của Đảng, Nhà
nước về đảm bảo ANTT, từng bước ổn định được tình hình ANTT trong bệnh viện, tạo điều kiện
cho bệnh nhân an tâm điều trị.

2. Hạn chế:

- Hằng năm, Đảng bộ chưa có nghị quyết để lãnh, chỉ đạo thực hiện công tác đảm bảo ANTT;
Ban Giám đốc chưa có kế hoạch bằng văn bản triển khai công tác đảm bảo tình hình ANTT cho
các phòng, khoa thực hiện.

- Chưa có biện pháp, giải pháp giải quyết tình trạng trộm cắp tài sản trong bệnh viện; chưa phát
động được phong trào “ Tự phòng, tự quản, tự bảo vệ ” trong bệnh viện.

- Thông tư 23/2012/TT-BCA ngày 27/4/2012 của Bộ Công an triển khai còn chậm.
Qua thời gian làm việc Đoàn cũng đã đề nghị: Đảng ủy, Ban Giám đốc bệnh viện cần quan
tâm hơn nữa trong việc chỉ đạo thực hiện các Chỉ thị; Nghị quyết của cấp trên đến từng khoa,
phòng mỗi CBVC; Ban Giám đốc bệnh viện cần có chương trình phối hợp ký kết với công an
địa phương trong việc bảo vệ ANTT trong đơn vị.
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