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

 Thực hiện công văn số 247/CAT-ANCTNB-ANKT ngày 22/01/2021 của 

Công an tỉnh Lai Châu về việc tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự 

trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021. 

 Để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tài sản tại các đơn vị trực thuộc Sở Y 

tế trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 từ ngày 10/02/2021 đến 

hết ngày 16/02/2021. Sở Y tế yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc triển 

khai một số nội dung sau: 

 1. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động công chức, viên chức, 

người lao động trong cơ quan, đơn vị chấp hành tốt đường lối, chủ trương của 

Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; đặc biệt là việc chấp hành các nội 

quy, quy định của địa phương về ANTT. Nêu cao tinh thần cảnh giác trong quản 

lý, bảo vệ tài sản của cơ quan; tuyên truyền, nhắc nhở công chức, viên chức, 

người lao động nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về đảm bảo trật tự an toàn 

giao thông, phòng chống các tệ nạn xã hội. 

 2. Tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra lực lượng bảo vệ chuyên trách, 

bán chuyên trách trong công tác bảo vệ các cơ quan, đơn vị; chủ động đưa ra 

phương án, kế hoạch bảo vệ tài sản cơ quan, đơn vị trong các ngày nghỉ thứ bảy, 

chủ nhật và các ngày nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.  

 3. Khi có tình huống phức tạp về ANTT xảy ra tại cơ quan, đơn vị phải 

thông báo kịp thời cho lực lượng Công an nắm phối hợp giải quyết; đảm bảo 

ANTT ngay từ cơ sở, đảm bảo an toàn về người, tài sản trong các cơ quan, đơn 

vị; kiên quyết không để xảy ra đột xuất, bất ngờ. 

 Nhận được công văn, Sở Y tế yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc 

triển khai thực hiện nghiêm túc./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Phòng ANCTNB Công an tỉnh; 

- Trang TTĐT Sở Y tế 

- Lưu: VT, VP. 
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