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Thực hiện Thông báo số 108/UBATGTQG ngày 9/3/2023 của Ủy ban An 

toàn giao thông Quốc gia về Kết luận của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải 

Nguyễn Văn Thắng - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban An toàn giao thông 

Quốc gia tại Hội nghị tổng kết công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông năm 

2022 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023; Thông báo số 32/TB-UBND 

ngày 14/02/2023 của UBND tỉnh về Kết luận Hội nghị tổng kết công tác đảm 

bảo trật tự an toàn giao thông năm 2022 và triển khai phương hướng nhiệm vụ 

năm 2023. Căn cứ chủ đề An toàn giao thông năm 2023 “Thượng tôn pháp luật 

để xây dựng văn hóa giao thông an toàn”; để đạt mục tiêu đề ra, Sở Y tế yêu 

cầu Thủ trưởng các đơn vị trong Ngành tiếp tục tập trung thực hiện hiệu quả một 

số nhiệm vụ trọng tâm sau: 

1. Tiếp tục tăng cường quán triệt, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp 

luật, tổ chức thực hiện nghiêm túc đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động trong cơ quan, đơn vị: Luật Giao thông đường bộ; Luật Phòng, 

chống tác hại của rượu, bia; Kết luận số 45-KL/TW, ngày 01/02/2019 của Ban 

Bí thư về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW, 

ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng 

đối với công tác bảo đảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ (TT,ATGT), 

đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông; Nghị quyết số 

48/NQ-CP ngày 05/4/2022 của Chính phủ về tăng cường bảo đảm trật tự ATGT 

và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2022-2025; Chỉ thị số 25-CT/TU ngày 

04/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo 

công tác bảo đảm trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh; Công điện số 07/CĐ-UBND 

ngày 21/6/2022 của UBND tỉnh về việc thực hiện Công điện số 488/CĐ-TTg 

ngày 03/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống tác hại của rượu, bia; 

Kế hoạch số 145/KH-UBND ngày 10/5/2021 của UBND tỉnh về thực hiện 

Chiến lược bảo đảm TT,ATGT đường bộ giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2030 

và tầm nhìn đến năm 2045; Kế hoạch số 162/KH-UBND ngày 09/5/2022 của 

UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết số 48/NQ-CP ngày 05/4/2022 của 

Chính phủ về tăng cường bảo đảm trật tự ATGT và chống ùn tắc giao thông giai 

đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 06/KH-BATGT ngày 

10/01/2023 của UBD tỉnh về triển khai công tác đảm bảo trật tự An toàn giao 

thông năm 2023. 
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2. Các Bệnh viện; Trung tâm Y tế có giường bệnh (theo chức năng, nhiệm 

vụ thực hiện thêm nội dung):  

- Tăng cường thực hiện xét nghiệm nồng độ cồn trong máu theo Điều 3 

Thông tư liên tịch số 26/2014/TTLT-BYT-BCA ngày 23/7/2014: i) Người điều 

khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ gây tai nạn hoặc bị tai nạn giao 

thông được sĩ quan, hạ sĩ quan Công an nhân dân (sau đây viết tắt là cán bộ 

Công an) đang làm nhiệm vụ điều tra, giải quyết tai nạn giao thông yêu cầu 

kiểm tra nồng độ cồn trong máu. ii) Người điều khiển phương tiện giao thông cơ 

giới đường bộ có liên quan đến vụ tai nạn giao thông được cán bộ Công an đang 

làm nhiệm vụ điều tra, giải quyết tai nạn giao thông yêu cầu kiểm tra nồng độ 

cồn trong máu. iii) Người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ 

có dấu hiệu sử dụng chất có cồn được cán bộ Công an đang làm nhiệm vụ tuần 

tra, kiểm soát giao thông yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn trong máu. iv) Người 

điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ bị tai nạn giao thông được 

đưa đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải được bác sĩ chỉ định xét nghiệm nồng 

độ cồn trong máu. 

- Tăng cường công tác khám sức khỏe cho người lái xe: Các đơn vị 

khám chữa bệnh đủ điều kiện tổ chức việc khám và Cấp giấy chứng nhận sức 

khỏe cho các đối tượng học lái xe, cấp đổi lại giấy phép lái xe theo đúng Thông 

tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc hướng 

dẫn khám sức khỏe; Thông tư liên tịch số 24/2015/TTLT-BYT-BGTVT ngày 

21/8/2015 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. Cần lưu ý tuân thủ việc thực hiện các các xét nghiệm bắt buộc: Xét 

nghiệm ma túy và Xét nghiệm nồng độ cồn trong máu hoặc hơi thở khi thực 

hiện khám sức khỏe cho người lái xe. Sở Y tế sẽ xử lý nghiêm các tổ chức, cá 

nhân có hành vi vi phạm  (nếu có) trong quá trình tổ chức thực hiện.  

 - Tiếp tục đầu tư, tăng cường hệ thống cấp cứu; tổ chức điều hành tốt cấp 

cứu tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố, đảm bảo thời gian cấp cứu nạn 

nhân bị tai nạn giao thông nhanh chóng, kịp thời, hạn chế thấp nhất tỷ lệ tử vong 

do chậm trễ. 

 - Nâng cao thực hành chuyên môn cho cán bộ y tế về sơ cứu, cấp cứu, 

điều trị nạn nhân bị tai nạn giao thông. 

 - Đào tạo kỹ năng về sơ cứu, cấp cứu cho các cán bộ của lực lượng Cảnh 

sát giao thông, thanh tra giao thông, tuần tra viên, lái xe, nhân viên Hội chữ thập 

đỏ và tình nguyện viên (khi có yêu cầu). 

  3. Tiếp tục triển khai có hiệu quả các nội dung tại Văn bản số 62/SYT-

NVY ngày 06/01/2023 của Sở Y tế và Văn bản số 7586/BYT-KCB ngày 

30/12/2022 của Bộ Y tế về việc liên thông dữ liệu Giấy khám sức khoẻ lái xe 

phục vụ Đề án 06. 
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  Nhận được công văn này yêu cầu các đơn vị trong Ngành nghiêm túc 

triển khai thực hiện. /. 

 

Nơi nhận:    
- Như trên; 

- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- Ban ATGT tỉnh; Sở GTVT, Công 

an tỉnh (để báo cáo); 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Các phòng chức năng Sở; 

- Đăng tải trên Cổng TTĐT Ngành; 

- Lưu: VT, NVY, VP. 

 

 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Chánh Thành 
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