Thc hin Kê hoach sô 28/KH-UBND ngay 09/02/2021 cua UBND thanh phô a Nng vê triên khai
công tac bao am trât t an toan giao thông nm 2021 trên ia ban thanh phô a Nng; S Y t thành
ph à Nng xây dng K hoch trin khai cac hoat ông am bao trât t An toàn giao thông Ngành Y t
thành ph à Nng nm 2021 vi cac nôi dung nh sau:
I. MC TIÊU
1. Nâng cao nng lc chuyên môn cho cac can bô y tê vê s cu, câp cu, iêu tri nan nhân bi tai nan
giao thông.
2. Giam t vong va di chng cua cac nan nhân bi tai nan giao thông.
3. Can bô y tê nm vng cac vn ban quy pham phap luât liên quan ên s câp cu cac nan nhân tai nan
giao thông, quy inh vê xet nghiêm nông ô côn trong mau, quy inh vê kham sc khoe cho ngi lai xe ô
tô,…
4. Tng cng kiêm tra giam sat kham sc khoe cho ngi lai xe, xet nghiêm phat hiên ma tuy, cac chât
kich thich thân kinh va xet nghiêm nông ô côn trong mau cua ngi iêu khiên phng tiên giao thông.
II. NI DUNG HOAT ÔNG
Các c s y t trên a bàn thành ph à Nng tâp trung t chc các hot ng trong tâm nh sau:
1. Công tac tuyên tuyên
Phô biên, quan triêt cho toan thê can bô, nhân viên y tê tai n vi nm ro cac vn ban quy pham phap
luât, cac hng dân, chi ao cua cac câp liên quan ên linh vc kham câp cu cho cac nan nhân bi tai
nan giao thông.
- Thông t liên tich sô 26/2014/TTLT-BYT-BCA ngay 23/7/2014 cua Bô Y tê va Bô Công an vê quy
inh xet nghiêm nông ô côn trong mau cua ngi iêu khiên phng tiên giao thông c gii ng bô.
- Thông t liên tich sô 24/2015/TTLT-BYT-BGTVT ngay 21/8/2015 cua Bô trng Bô Y tê va Bô trng
Bô Giao thông vân tai quy inh vê tiêu chuân sc khoe cua ngi lai xe, viêc kham sc khoe inh ky ôi vi
ngi lai xe ô tô va quy inh vê c s y tê kham sc khoe cho ngi lai xe.
- Thông t sô 49/2016/TT-BYT ngay 30/12/2016 cua Bô Y tê vê quy inh vê tô chc va hoat ông câp
cu tai nan giao thông trên ng bô cao tôc.
Tiêp tuc ây manh tuyên truyên Chi thi sô 03/CT-TTg ngay 16/01/2020 cua Thu tng Chinh phu vê
tng cng thc hiên Luât phong chông tac hai cua ru, bia va Nghi inh sô 100/2019/N-CP ngay
30/12/2019 cua Chinh phu quy inh x phat hanh chinh trong linh vc giao thông ng bô va ng st ên
toan thê can bô công chc viên chc nganh Y tê biêt va thc hiên.
Cac hoat ông tuyên truyên tâp trung vi chu ê nm An toan giao thông 2021 “Nâng cao hiêu lc, hiêu
qua thc thi phap luât bao am trât t an toan giao thông”.
2. Tng cng thc hiên xet nghiêm nông ô côn trong mau theo Thông t liên tich sô
26/2014/TTLT-BYT-BCA
Cac n vi cân quan triêt viêc thc hiên xet nghiêm nông ô côn trong mau ôi vi nhng trng hp c nêu ro
tai iêu 3, Thông t liên tich sô 26/2014/TTLT-BYT-BCA nh sau:
- Ngi iu khin phng tin giao thông c gii ng b gây tai nn hoc b tai nn giao thông c s quan, h s quan
Công an nhân dân (sau ây vit tt là cán b Công an) ang làm nhim v iu tra, gii quyt tai nn giao thông

yêu cu kim tra nng cn trong máu.
- Ngi iu khin phng tin giao thông c gii ng b có liên quan n v tai nn giao thông c cán b Công an ang
làm nhim v iu tra, gii quyt tai nn giao thông yêu cu kim tra nng cn trong máu.
- Ngi iu khin phng tin giao thông c gii ng b có du hiu s dng cht có cn c cán b Công an ang làm nhim
v tun tra, kim soát giao thông yêu cu kim tra nng cn trong máu.
- Ngi iu khin phng tin giao thông c gii ng b b tai nn giao thông c a n c s khám bnh, cha bnh phi c
bác s ch nh xét nghim nng cn trong máu.
3. Tng cng công tac kham sc khoe cho ngi lai xe
a) Các n v t chc vic khám và xác nhn sc khe cho các i tng hc lái xe, cp i li giy phép lái xe theo úng
Thông t s 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 ca B trng B Y t v vic hng dn khám sc khe, Thông t liên
tch s 24/2015/TTLT-BYT-BGTVT quy nh v tiêu chun sc khe ca ngi lái xe, vic khám sc khe nh k i vi
ngi lái xe ô tô và quy nh v c s y t khám sc khe cho ngi lái xe.
Cân lu y tuân thu viêc thc hiên cac cac xet nghiêm bt buôc: (i) Xet nghiêm ma tuy; va (ii) Xet
nghiêm nông ô côn trong mau hoc hi th khi thc hiên kham sc khoe cho ngi lai xe.
b) Tng cng công tac kiêm tra, thanh tra hoat ông kham sc khoe tai cac c s kham bênh, cha bênh
trên ia ban thanh phô:
- Thu trng cac n vi chi ao, hng dân cac khoa, phong co liên quan ên hoat ông kham, câp giây
kham sc khoe, nghiêm tuc thc hiên cac vn ban quy pham phap luât va cac vn ban chi ao liên quan
ên công tac kham sc khoe. X ly nghiêm cac trng hp vi pham vê kham, câp giây kham sc khoe.
- Cac n vi phôi hp vi c quan bao chi, chinh quyên ia phng, lc lng công an trên ia ban ê ngn chn,
phat hiên va x ly nghiêm minh cac trng hp cô y lam trai quy inh cua phap luât trong hoat ông kham
bênh, cha bênh noi chung va kham sc khoe cho ngi lai xe noi riêng.
- S Y tê thc hiên ra soat nng lc kham sc khoe tai cac c s kham bênh, cha bênh trên ia ban thanh
phô; tiêp tuc tô chc cac t thanh kiêm tra hoat ông kham sc khoe, kham sc khoe cho ngi lai xe tai
cac c s công bô kham sc khoe thuôc thâm quyên quan ly.
4. Tô chc câp cu, iêu tri nan nhân bi tai nan giao thông
- Tiêp tuc âu t, tng cng hê thông câp cu; tô chc iêu hanh tôt câp cu tai nan giao thông trên ia ban
thanh phô, am bao thi gian câp cu nan nhân bi tai nan giao thông nhanh chong, kip thi, han chê
thâp nhât ty lê t vong do châm trê.
- Nâng cao thc hanh chuyên môn cho can bô y tê vê s cu, câp cu, iêu tri nan nhân bi tai nan giao
thông.
- ao tao ky nng vê s cu, câp cu cho cac can bô cua lc lng canh sat giao thông, thanh tra giao
thông, tuân tra viên, lai xe, nhân viên Hôi ch thâp o va tinh nguyên viên.
5. Tô chc hê thông bao cao sô liêu y tê liên quan ên công tac am bao trât t an toan giao
thông
T chc thng kê, bao cao các s liu y tê liên quan n công tac am bao trât t an toan giao thông nh sau:
- S lt kham câp cu nan nhân tai nn giao thông.

- Sô nan nhân t vong do tai nan giao thông.
- S lt ngi xét nghim nng cn trong máu theo Thông t liên tich sô 26/2014/TTLT-BYT-BCA.
- Sô trng hp nan nhân câp cu tai nan giao thông c xet nghiêm ma tuy.
- S lt ngi khám sc khe lái xe ô tô, trong o nêu ro sô trng hp c thc hiên xet nghiêm ma tuy; xet
nghiêm nông ô côn trong mau hoc hi th theo quy inh tai Thông t liên tich sô 24/2015/TTLT-BYTBGTVT (ây la cac xet nghiêm bt buôc).
nh k hng Quý bao cao sô liêu vê S Y tê ê tông hp bao cao Bô Y tê va Ban An toàn Giao thông
thành ph.
6. Công tác phi hp
Các n v phi hp vi Ban An toàn Giao thông thành ph, Ban An toàn giao thông các qun, huyên, các s
ban ngành liên quan trong vic thc hin các chin dch, hot ng theo K hoch do cac câp ban hanh.
III. T CHC THC HIN
1. Trung tâm Cp cu thành ph
- ào to, nâng cao nng lc cp cu cho cán b y t; Bo m y trang thit b, thuc men, xe cp cu phc v công
tác vn chuyn cp cu.
- Giao Trung tâm Câp cu: Thng xuyên ra soat am bao hoat ông cua xe cu thng theo ung cac quy
inh cua phap luât hiên hanh. Tham mu, ê xuât S Y tê xây dng va triên khai cac Kê hoach, ê an câp
cu tai nan giao thông, tô chc tôt hê thông câp cu trên ia ban thanh phô.
- T chc hoc phi hp vi các c quan, n v liên quan trong vic t chc tp hun ph bin kin thc v s cp cu ban u
cho ngi b tai nn giao thông trong các lc lng phi hp và cng ng (cnh sát giao thông, cnh sát c ng, lc
lng cu h, i ng xe ôm tình nguyn, lái xe taxi).
2. Các c s kham bênh, cha bênh trên ia ban thanh phô, các n v trc thuc S Y tê
- Thc hin tt công tác tuyên truyn; m bo y c s vt cht, trang thit b, thuc phc v công tác khám, cha
bnh; Nâng cao cht lng iu tr các nn nhân tai nn giao thông.
- Tng cng ra soat, chân chinh, quan ly công tac kham sc khoe cho ngi lai xe theo ung quy inh; thc
hiên xet nghiêm nông ô côn trong mau theo Thông t liên tich sô 26/2014/TTLT-BYT-BCA.
- Nghiêm tuc thc hiên bao cao sô liêu y tê liên quan ên công tac am bao trât t an toan giao thông.
3. Cac phong chuyên môn S Y tê
a) Phòng Nghip V Y
- Thc hiên ra soat nng lc kham sc khoe tai cac c s kham bênh, cha bênh trên ia ban thanh phô;
kim tra, rà soát, chn chnh vic khám và xác nhn sc khe cho các i tng hc lái xe, cp i li giy phép lái xe
ti các c s y t; thông báo danh sách các c s y t công b có iu kin khám sc khe theo quy nh ca B Y t.
- Phi hp vi các c quan chc nng kim tra sc khe nh k và t xut cho i ng lái xe kinh doanh vn ti ng b trên
a bàn thành ph.
- Tô chc va giam sat hê thông bao cao sô liêu y tê liên quan ên công tac am bao trât t an toan giao

thông.
- Làm u mi trong vic trin khai các hot ng theo K hoch do cac câp ban hanh; Tng hp và thc hin các
báo cáo theo quy nh.
b) Phong Kê hoach - Tai chinh
Phôi hp vi phong Nghiêp Vu Y xây dng d toan kinh phi am bao triên khai cac hoat ông theo kê
hoach, trinh Giam ôc S phê duyêt.
c) Phong Quan ly Hanh nghê y tê, Thanh tra S
Phôi hp vi phong Nghiêp Vu Y trong thanh kiêm tra hoat ông kham sc khoe cho ngi lai xe tai cac c
s kham bênh, cha bênh va thc hiên cac nhiêm vu co liên quan.
Trên c s Kê hoach do S Y tê ban hanh, yêu cu lãnh o các n v trong toan nganh xây dng K hoch hot
ng ti n v, t chc trin khai thc hin và báo cáo kt qu v S Y t theo quy nh. ông thi S Y tê cung a ê nghi
cac Bênh viên Bô, nganh trên ia ban thanh phô phôi hp vi S Y tê trong triên khai cac hoat ông co
liên quan./.

