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Kính gửi:  Các đơn vị Y tế trực thuộc. 

              

Thực hiện Công văn số 1961/UBND-NC ngày 28/4/2022 của UBND tỉnh 

về việc tăng cường công tác bảo đảm trật tự An toàn giao thông trong dịp nghỉ Lễ 
30/4 và 01/5/2022; Công văn số 1985/UBND-KGVX ngày 28/4/2022 của UBND 

tỉnh về việc bảo đảm an ninh, an toàn trong hoạt động du lịch dịp nghỉ lễ 30/4 - 
01/5/2022 trên địa bàn tỉnh.  

Để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; an ninh, an toàn trong hoạt động du 
lịch nhân dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5/2022. Sở Y tế đề nghị Thủ trưởng Các đơn vị 
y tế tập trung phối hợp, triển khai thực hiện tốt một số nội dung sau: 

 1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về giao 
thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa tới toàn thể công chức, viên chức 

và người lao động; hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn và kiến thức 
phòng, chống dịch Covid-19 khi tham gia giao thông. Năm An toàn giao thông 

2022 với chủ đề “Xây dựng văn hóa giao thông an toàn gắn với kiểm soát hiệu 
quả dịch COVID-19” với tinh thần “Vì sức khoẻ, sinh mạng của người tham gia 

giao thông”. 

 2. Chú trọng vận động công chức, viên chức và người lao động thực hiện 

thông điệp “Đã uống rượu, bia - không lái xe”; không phóng nhanh, vượt ẩu; 
không chở quá số người quy định; không sử dụng điện thoại khi lái xe; đội mũ 

bảo hiểm đạt chuẩn khi đi mô tô, xe máy, xe đạp điện; thắt dây an toàn khi ngồi 
trên xe ô tô; dừng xe quan sát an toàn khi qua đường ngang đường sắt; mặc áo 
phao đúng quy định khi đi ghe, thuyền; rửa tay đúng cách và mang khẩu trang khi 

tham gia giao thông....  

 3. Công tác chuyên môn 

 - Tổ chức kiểm tra, kiểm soát an toàn thực phẩm, hoạt động của các cơ sở 
kinh doanh massage, dịch vụ chăm sóc sức khỏe phục vụ du lịch; Tổ chức tốt 

công tác khám chữa bệnh, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho Nhân dân.  

 - Các bệnh viện, cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh tăng cường lực 

lượng, phương tiện, trang thiết bị y tế, thuốc chữa bệnh và máu dự trữ để đảm bảo 
khả năng cao nhất trong việc cứu chữa nạn nhân tai nạn giao thông, giảm thiểu 

thiệt hại về người trong trường hợp xảy ra tai nạn giao thông. 
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 - Giao Thanh tra Sở: tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, 
xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. 

 Yêu cầu Thủ trưởng Các đơn vị y tế trực thuộc tổ chức triển khai thực hiện 
nghiêm túc và báo cáo tình hình trật tự, an toàn giao thông trong 04 ngày nghỉ Lễ 
30/4 và 01/5/2022 (nếu có những vấn đề phát sinh) gửi về Sở Y tế để tổng hợp, 

báo cáo theo quy định./ 

 
Nơi nhận:                                                                       
- Như trên;                       
- UBND tỉnh (b/c); 
- Lãnh đạo Sở Y tế (biết); 
- Các phòng thuộc Sở (t/h); 
- Lưu: VT, VP. 
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