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KẾ HOẠCH
Phòng, chống khủng bố tại Bệnh viện Da liễu Trung ương

I. CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

Căn cứ Luật Phòng, chống khủng bố năm 2013;

Căn cứ Quy chế số 03/QC-BCA-BYT ngày 26/9/2013 giữa Bộ Công an và Bộ
Y tế về việc phối hợp trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong lĩnh vực y tế;

Căn cứ Công văn số 8452/BYT-VPB1 ngày 03/11/2015 của Thứ trưởng Bộ Y
tế gửi các Bệnh viện trực thuộc Bộ và Sở y tế các tỉnh, thành phố trong cả nước đề
nghị tăng cường công tác đảm bảo an ninh, trật tự tại các Bệnh viện;

Căn cứ Chỉ thị số 03/CT-BYT ngày 19/5/2017 của Bộ Y tế về việc tăng cường
đảm bảo an ninh, trật tự Bệnh viện;

Căn cứ chức năng, nhiệm của của Bệnh viện Da liễu Trung ương được quy định
tại Quyết định số 1746/QĐ-BYT ngày 10/5/ 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban
hành Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Bệnh viện Da liễu Trung ương,

II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Chủ động nắm chắc âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch;
phân tích, đánh giá và dự báo đúng tình hình liên quan đến hoạt động khủng bố; làm tốt
công tác phòng ngừa, phát hiện, kịp thời áp dụng các biện pháp đấu tranh, ngăn chặn,
kiên quyết không để xảy ra khủng bố, phá hoại và các hành vi vi phạm đến an ninh, an
toàn tính mạng của cán bộ, nhân viên y tế, người bệnh và tài sản của Bệnh viện.

2. Tuyên truyền cho cán bộ, nhân viên nắm vững các quy định của pháp luật về
công tác phòng, chống khủng bố và an ninh trong Bệnh viện. Nâng cao ý thức cảnh
giác cho cán bộ, nhân viên về nguy cơ khủng bố, không để các thế lực thù địch lợi
dụng, xuyên tạc gây hoang mang trong cán bộ, nhân viên Bệnh viện.

3. Thực hiện chế độ thông tin báo cáo kịp thời với các cơ quan, đơn vị được
giao nhiệm vụ phòng, chống khủng bố.
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III. NỘI DUNG CÔNG TÁC TRỌNG TÂM

1. Công tác phòng ngừa

Hiện nay, trước thực trạng một số cơ sở khám, chữa bệnh xảy ra sự việc người
nhà người bệnh, côn đồ hành hung nhân viên y tế, người bệnh gây mất trật tự, an toàn
trong Bệnh viện, ảnh hưởng nghiêm trọng không chỉ đến hoạt động khám, chữa bệnh,
làm hư hỏng trang thiết bị, máy móc, tài sản .v.v… mà còn tác động tiêu cực đến tinh
thần, tính mạng, động lực và sự tận tụy của đội ngũ thầy thuốc, nhân viên y tế.

Do đó, căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của Bệnh viện Da liễu Trung ương, căn
cứ vào tình hình thực tế hiện nay, Bệnh viện tiến hành thực hiện các biện pháp phòng
ngừa phù hợp đồng thời thường xuyên thông tin, tuyên truyền giáo dục nhằm nâng
cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, viên chức, người lao động về phòng, chống
khủng bố, phá hoại.

1.1. Công tác đảm bảo an ninh, trật tự

- Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong công tác bảo đảm an ninh,
trật an toàn xã hội; phòng, chống tội phạm. Thông báo kịp thời và phối hợp tốt với PA
83 công an Thành phố Hà Nội, cảnh sát phòng cháy chữa cháy, cảnh sát 113, công an
quận, công an phường thực hiện duy trì hoạt động các mô hình tự phòng, tự quản, tự
bảo vệ về an ninh, trật tự; bảo vệ vật tư, tài sản trong cơ quan.

- Tổ chức cho Tổ bảo vệ của Bệnh viện thường xuyên được tham gia các lớp
tập huấn về kỹ năng giao tiếp với người bệnh, kỹ năng ứng phó với các tình huống,
sự cố xảy ra trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

- Thường xuyên tuần tra, kiểm soát mức độ an toàn trong khuôn viên tường
rao, các lối ra, vào của Bệnh viện; Trang bị bộ đàm, các phương tiện làm việc cho tổ
bảo vệ để thuận tiện trong việc phối hợp công việc.

- Lắp đặt hệ thống camera an ninh, hệ thống báo động khẩn cấp và các phương
tiện phòng hộ khác;

- Dán thông tin số điện thoại đường dây nóng, điện thoại tổ bảo vệ của Bệnh
viện tại nhiều vị trí để các cá nhân, tổ chức, người bệnh có thể nhanh chóng thông báo
khi có các vụ việc xảy ra.

- Rà soát, cập nhật các bảng biểu về nội quy của Bệnh viện, trách nhiệm của
người bệnh, người nhà người bệnh .v.v…

- Xây dựng, triển khai phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh, trật tự chung của
Bệnh viện và các khoa, phòng, bộ phận có nguy cơ mất an ninh, trật tự cao.
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1.2. Thực hiện công tác tuyên truyền về phòng, chống khủng bố

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, nhân viên và người
bệnh về nguy cơ, diễn biến, tình hình khủng bố, thủ đoạn, phương thức hoạt động,
tính chất nguy hiểm của khủng bố.

- Thường xuyên tổ chức tập huấn cho cán bộ, nhân viên y tế về tinh thần, thái
độ phục vụ người bệnh, trách nhiệm của nhân viên y tế, đạo đức nghề nghiệp, các
biện pháp phòng vệ, xử trí trước các tình huống có khả năng tạo ra hành vi xâm hại
danh dự và tính mạng nhân viên y tế. Thường xuyên nâng cao trình độ chuyên môn,
đạo đức nghề nghiệp, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ người bệnh, kỹ năng
giao tiếp, ứng xử với người bệnh của nhân viên y tế;

- Tổ chức tập huấn để phổ biến, quán triệt cán bộ, nhân viên Bệnh viện về các
quy định trong Luật Phòng, chống khủng bố năm 2013 và tiến hành diễn tập các tình
huống có thể xảy ra trong hoạt động của Bệnh viện.

- Đào tạo kỹ năng phát hiện, xử lý trước các tình huống và nguy cơ bất trắc dễ
dẫn tới xung đột cho nhân viên y tế. Xây dựng và phổ hiến hướng dẫn phản ứng
nhanh trước các nguy cơ và tình huống có hành vi xâm hại tới danh dự và tính mạng
nhân viên y tế và người bệnh trong Bệnh viện.

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Ban Lãnh đạo Bệnh viện

- Chỉ đạo xây dựng và triển khai kế hoạch Phòng, chống khủng bố tới toàn thể
cán bộ, nhân viên trong Bệnh viện.

- Lãnh đạo việc tổ chức thực hiện công tác đảm bảo an ninh, trật tự, các biện
pháp phòng ngừa, bảo vệ tính mạng, danh dự, của nhân viên y tế; bảo đảm môi
trường an toàn cho người bệnh tới khám và điều trị tại Bệnh viện;

- Quyết định áp dụng các nhóm biện pháp chống khủng bố theo quy định tại
khoản 2 Điều 30 Luật Phòng, chống khủng bố.

2. Phòng Hành chính

- Tham mưu với Lãnh đạo Bệnh viện xây dựng kế hoạch phòng, chống khủng
bố của Bệnh viện;

- Triển khai kế hoạch và thực hiện nhiệm vụ khi Lãnh đạo Bệnh viện phân công.

- Tham mưu với Lãnh đạo Bệnh viện việc áp dụng các nhóm biện pháp chống
khủng bố.
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- Trực tiếp quản lý, phân công trách nhiệm cho tổ bảo vệ của Bệnh viện trong
công tác phòng, chống khủng bố.

3. Các lực lượng và tổ chức trong Bệnh viện

3.1. Tổ bảo vệ

- Phối hợp chặt chẽ với PA 83 công an Thành phố Hà Nội, cảnh sát phòng cháy
chữa cháy, cảnh sát 113, công an quận, công an phường và nhân dân xung quanh để nắm
bắt tình hình từ xa nhằm phát hiện âm mưu, ý đồ hoạt động của các tổ chức khủng bố.

- Bố trí lực lượng bảo vệ an toàn cho lãnh đạo Bệnh viện, trang thiết bị, CSVC,
công trình liên quan đến công tác khám chữa, bệnh và tài sản chung của Bệnh viện,

- Phối hợp với đội phòng cháy chữa cháy, công đoàn, đoàn thanh niên luyện
tập phương án, giải quyết tình huống có thể xảy ra như :

+ Phương án xử lý tình huống cháy, nổ do khủng bố.

+ Phương án giải thoát con tin.

+ Phương án phòng, chống gây rối về an ninh trật tự.

+ Phương án xử lý khi phát hiện vật thể do nghi khủng bố cài đặt.

- Chủ động, kịp thời báo cáo, xin ý kiến Lãnh đạo Bệnh viện xử lý khi có tình
huống xảy ra, ngoài tầm kiểm soát.

3.2. Đội phòng cháy chữa cháy, công đoàn, đoàn thanh niên: phối hợp với tổ
bảo vệ của Bệnh viện chủ động công tác nắm tình hình về hoạt động khủng bố, thường
xuyên cung cấp, trao đổi những thông tin có liên quan đến hoạt động khủng bố.

3.3. Bộ phận văn thư: thường xuyên nắm bắt những hoạt động khủng bố trong
nước cũng như trên toàn thế giới trên các thông tin đại chúng nhất là trên mạng Internet
để báo cáo Ban Giám đốc. Trang bị, tập huấn các kiến thức trong việc phát hiện, xử lý
tình huống của hoạt động khủng bố liên quan đến thư tín, bưu phẩm, bưu kiện.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao phòng Hành chính là đơn vị chuyên trách, chịu trách nhiệm theo dõi,
đôn đốc, tham mưu, hướng dẫn, chủ trì tổ chức thực hiện kế hoạch phòng, chống
khủng bố tại Bệnh viện; định kỳ báo cáo Lãnh đạo Bệnh viện về công tác phòng,
chống khủng bố tại Bệnh viện để kịp thời bổ sung, hoàn thiện kế hoạch phù hợp với
tình hình thực tế của Bệnh viện;

2. Lãnh đạo các khoa, phòng trong Bệnh viện có trách nhiệm phổ biến, triển
khai nội dung của kế hoạch phòng, chống khủng bố đến toàn thể cán bộ, nhân viên
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khoa, phòng mình đồng thời chủ động xây dựng kế hoạch, biện pháp ứng phó với
những tình huống xảy ra tại khoa, phòng gây mất trật tự, an ninh, an toàn cho cán bộ,
nhân viên và người bệnh tại khoa, phòng mình phụ trách.

3. Khi có sự việc liên quan đến hoạt động khủng bố xảy ra tại Bệnh viện, các
cán bộ, nhân viên, cá nhân, tổ chức phát hiện báo ngay cho Lãnh đạo Bệnh viện và tổ
bảo vệ theo số điện thoại đường dây nóng

- Đường dây nóng Bệnh viện: 0969201616

- Tổ bảo vệ: 0243.5762671

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Nguyễn Văn Thường
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