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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 178/SYT-NVY 
V/v thực hiện các giải pháp cấp 

bách bảo đảm trật tự an toàn giao 

thông trong thời gian tới 

 
      Hà Tĩnh, ngày  24  tháng 01  năm 2019 

 

                              Kính gửi:  Các bệnh viện đa khoa trong tỉnh. 

 
 

Thực hiện Văn bản số 25/TB-VPCP ngày 19/01/2019 của Văn phòng 

Chính phủ về việc Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Chính 

phủ Trương Hòa Bình - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tại buổi 

họp về triển khai giải pháp cấp bách bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong 

thời gian tới; Văn bản số 499/UBND-GT1 ngày 22/01/2019 của UBND tỉnh về 

việc tham mưu thực hiện các giải pháp cấp bách bảo đảm trật tự an toàn giao 

thông trong thời gian tới ( văn bản gửi kèm). Để hạn chế tai nạn giao thông góp 

phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh, Sở Y tế yêu cầu Giám 

đốc các bệnh viện đa khoa thực hiện một số nội dung sau: 

1. Thực hiện nghiêm túc Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 

06/5/2013của Bộ Y tế  về hướng dẫn khám sức khỏe; Thông tư liên tịch số 

24/TTLT-BYT-BGTVT ngày 21/8/2015 của Bộ Y tế và Bộ Giao thông vận tải 

ban hành quy định về tiêu chuẩn sức khỏe của người lái xe, việc khám sức khỏe 

định kỳ đối với người lái xe ô tô và quy định về cơ sở y tế khám sức khỏe cho 

người lái xe; Thông tư liên tịch số 26/2014/TTLT-BYT-BCA ngày 23/7/2014 

của Bộ Y tế và Bộ Công an ban hành quy định về xét nghiệm nồng độ cồn trong 

máu của người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới. 

2. Phối hợp với Công an tỉnh, Công an huyện, thành phố, thị xã phục vụ 

công tác xét nghiệm ma túy, chất kích thích thần kinh và nồng độ cồn đối với lái 

xe kinh doanh, vận tải (khi có yêu cầu). 

3. Bắt buộc thực hiện xét nghiệm chất ma túy và nồng độ cồn đối với toàn 

bộ nạn nhân cấp cứu do tai nạn giao thông tại bệnh viện. 



Đề nghị Thủ trưởng các bệnh viện nghiêm túc triển khai thực hiện. Định 

kỳ tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về Sở Y tế theo quy định, đặc biệt báo 

cáo tình hình cấp cứu, điều trị và xét nghiệm chất ma túy nồng độ cồn trong dịp 

nghỉ Tết Kỷ Mùi năm 2019./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ Y tế;           (để B/C) 

- UBND tỉnh; 

- Sở GTVT;            

- Công an tỉnh; 

- Giám đốc và các PGĐ Sở; 

- Phòng Y tế các huyện, TP,TX; 

- TTYTDP các huyện, TP,TX; 

-Website ngành; 

- Lưu: VT, NVY; 

Gửi bản giấy và điện tử. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

(Đã ký) 

 

 

 

Nguyễn Tuấn 
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