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Kính gửi: 

 - Các Chi cục: ATVSTP; DS-KHHGĐ; 

 - Các Bệnh viện, Trung tâm Y tế tuyến tỉnh và tuyến huyện. 

 
 

Thực hiện Kế hoạch số 188/KH-BATGT ngày 31/12/2020 của Ban An 

toàn giao thông tỉnh về việc triển khai công tác đảm bảo trật tự an toàn giao 

thông năm 2021; Nhằm tích cực hưởng ứng Năm An toàn giao thông 2021 với 

chủ đề “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật bảo đảm trật tự an toàn 

giao thông” do Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia phát động; Sở Y tế đề nghị 

Thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ sau: 

- Triển khai, chỉ đạo, thực hiện quyết liệt, nghiêm túc theo chỉ đạo tại 

Công điện số 1711/CĐ-TTg ngày 07/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ và 

Công điện số 32/CĐ-UBND ngày 08/12/2020 của UBND tỉnh; trong đó chú 

trọng tăng cường công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, công nhân viên chức, 

người lao động chấp hành pháp luật ATGT, hướng dẫn kỹ năng tham gia giao 

thông an toàn và kiến thức phòng, chống dịch Covid-19 khi tham gia giao thông 

cho cán bộ, công nhân viên chức, người lao động và người dân. 

- Tiếp tục tăng cường và đổi mới phương thức tổ chức tuyên truyền, phổ 

biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông phù hợp chủ đề Năm an 

toàn giao thông 2021 và gắn với “Đã uống rượu, bia không lái xe”; phát huy 

vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện 

hiệu quả các giải pháp trong đảm bảo ATGT. 

- Các Bệnh viện/Trung tâm Y tế có phương án chuẩn bị trang thiết bị, 

nhân lực, thuốc chữa bệnh và máu để đảm bảo khả năng cao nhất trong việc cứu 

chữa nạn nhân tai nạn giao thông đảm bảo sẵn sàng ứng trực 24/24h để kịp thời 

cứu, chữa trị đối với các nạn nhân bị TNGT; Tổ chức thực hiện thống kê số liệu 

nạn nhân thương tích do tai nạn giao thông và cấp cứu tại các cơ sở y tế trên 

toàn tỉnh và số liệu nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông từ hệ thống y tế cấp 

xã, định kỳ hàng tháng cung cấp cho Ban an toàn giao thông cấp huyện để tổng 



hợp báo cáo Ban an toàn giao thông tỉnh; báo cáo về Sở Y tế số lượng các ca 

nhập viện do TNGT tại các bệnh viện trong các đợt cao điểm nghỉ Lễ, Tết.  

 Đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- Cổng thông tin điện tử Sở; 
- Lưu: VT, NVY. 
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