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Thực hiện Công văn số 4288/UBND-GT1 21/6/2022 của UBND tỉnh về 

việc tăng cường công tác bảo đảm trật tự, An toàn giao thông (ATGT) trên địa 

bàn tỉnh trong những tháng cuối năm 2022; Sở Y tế yêu cầu Thủ trưởng các đơn 

vị trong Ngành triển khai các nội dung sau: 

1. Nâng cao vai trò trách nhiệm người đứng đầu; tăng cường phổ biến, 

quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn 

vị nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ; nghiêm chỉnh chấp hành 

các quy định pháp luật về ATGT, không để cán bộ, công chức, viên chức và 

người lao động vi phạm ATGT, gây tai nạn giao thông nghiêm trọng. 

2. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật 

ATGT bằng nhiều hình thức, lồng ghép trong các cuộc giao ban, hội họp đến 

toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động để mọi người tự giác chấp 

hành các quy định pháp luật ATGT, ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông; 

Kiên trì tuyên truyền, vận động thực hiện “Đã uống rượu, bia không lái xe”, 

“Đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe máy”, “Lái xe không nghe điện thoại”,...   

3. Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Công văn số 2116/SYT-VP ngày 

28/6/2022 của Sở Y tế về việc chấp hành qui định về phòng, chống tác hại của 

rượu, bia. Yêu cầu 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong 

đơn vị tuyệt đối “Đã uống rượu, bia - không lái xe”. Tổ chức đánh giá, báo cáo 

kết quả thực hiện, có biện pháp xử lý nghiêm đối với cá nhân, tập thể vi phạm. 

4. Các Bệnh viện/Trung tâm Y tế có giường bệnh:  

4.1. Lập phương án chuẩn bị sẵn sàng trang thiết bị, nhân lực, thuốc chữa 

bệnh và máu để đảm bảo sẵn sàng ứng trực 24/24h để kịp thời cấp cứu, chữa trị 

đối với các nạn nhân bị TNGT trong các đợt cao điểm nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 

và Tết Dương lịch năm 2023, Tết Nguyên đán Quý Mão.  

4.2. Phối hợp với Công an tỉnh và Sở Giao thông Vận tải thực hiện công tác 

xét nghiệm ma tuý, chất kích thích và nồng độ cồn đối với lái xe kinh doanh vận 

tải. Thực hiện đúng quy định trong việc cấp giấy khám sức khoẻ định kỳ đối với 

lái xe, lái xe kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh. Tổ chức tập huấn phổ biến kiến 

thức về sơ cứu ban đầu cho đội ngũ lái xe taxi, xe chở khách và tình nguyện viên. 
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Nhận được công văn này yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực 

hiện./. 

 
Nơi nhận:    
- Như trên; 

- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- Ban ATGT tỉnh (để báo cáo);  

- Ban Giám đốc Sở; 

- Các phòng chức năng Sở; 

- Đăng tải trên cổng TTĐT Ngành; 

- Lưu: VT, VP. 

 

 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đường Công Lự 
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