
SỞ Y TẾ BÌNH ĐỊNH 

BỆNH VIỆN MẮT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:       /TB-BVM Bình Định, ngày          tháng 6  năm 2020 

 

THÔNG BÁO 

V/v phổ biến các văn bản về phòng, ngừa tội phạm 

 và phòng, chống vi phạm pháp luật 
   

 

Căn cứ Kế hoạch số 479/KH-BVM ngày 12/6/2020 của Bệnh viện Mắt 

Bình Định về việc triển khai thực hiện Đề án phòng, ngừa tội phạm và phòng, 

chống vi phạm pháp luật. 

Bệnh viện Mắt tổ chức triển khai phổ biến các văn bản pháp luật về phòng 

ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong bệnh viện, cụ thể như 

sau: 

1. Đối tượng  

- Toàn thể công chức, viên chức, người lao động tại bệnh viện. 

2. Nội dung triển khai 

Phổ biến các văn bản: 

- Đề án phòng ngừa tội phạm, phòng chống vi phạm pháp luật tại cơ sở y tế 

ban hành kèm theo Quyết định số 170/QĐ-BYT ngày 17/01/2019 của Bộ Y tế; 

- Kế hoạch số 40/KH-UBND ngày 15/5/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình 

Định về việc triển khai thực hiện Đề án phòng ngừa tội phạm, phòng, chống vi 

phạm pháp luật tại cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Bình Định; 

- Thông tư 07/2014/TT-BYT ngày 19/5/2017 của Bộ trưởng 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 03/CT-BYT ngày 19/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc tăng 

cường bảo đảm an ninh, trật tự bệnh viện; 

- Kế hoạch số 24/KH-SYT ngày 20/02/2020 của Sở Y tế Bình Định về việc 

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. 

3. Thời gian và địa điểm  

- Thời gian: 14 giờ ngày 19/6/2020. 

- Địa điểm: Hội trường bệnh viện Mắt. 

Nơi nhận: 
- Các khoa, phòng; 

- Thông báo toàn BV; 

- Lưu VT. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Phạm Chí Thanh 
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