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BÁO CÁO
Công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông Quý I năm 2018
Thực hiện Kế hoạch số 750/KH-UBND ngày 28/2/2018 của Ủy ban nhân
dân tỉnh về Năm An toàn giao thông năm 2018 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận;
Sở Y tế báo cáo kết quả thực hiện công tác bảo đảm trật tự An toàn giao
thông Quý I như sau:
I. Tình hình triển khai:
- Đảng ủy, Ban Lãnh đạo Ngành Y tế đã tổ chức quán triệt, tuyên truyền,
phổ biến các văn bản về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông:
+ Chỉ thị 18-CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về
tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao
thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa.
+ Kế hoạch số 16/KH-UBATGTQG ngày 09/01/2018 của Ủy ban An toàn
giao thông Quốc gia về Năm An toàn giao thông năm 2018.
+ Kế hoạch số 750/KH-UBND ngày 28/2/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh
về Năm An toàn giao thông năm 2018, chủ đề “An toàn giao thông cho trẻ em”
+ Kế hoạch số 1162/KH-UBND ngày 23/3/2018 của Ủy ban nhân dân
tỉnh về việc phát động thi đua toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao
thông năm 2018.
- Lãnh đạo Ngành Y tế chỉ đạo, đôn đốc, nhắc nhở cán bộ, đảng viên, viên
chức và người lao động chấp hành nghiêm túc Luật giao thông, các quy định của
pháp luật về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tuyên truyền về rượu,
bia với tai nạn giao thông đặc biệt bảo vệ an toàn giao thông cho trẻ em.
- 100% cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động có giấy phép lái
xe khi tham gia giao thông; Phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền
nhắc nhở người dân không buôn bán lấn chiếm lòng lề đường trước cổng Bệnh
viện về bảo đảm điều kiện đi bộ và sang đường an toàn cho trẻ em; Kiên quyết
xử lý những trường hợp vi phạm góp phần răng đe về phòng ngừa tích cực đối
với các hành vi vi phạm về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông.
- Phân công tổ chức thực hiện trực Lễ, Tết, chỉ đạo các cơ sở y tế triển
khai các kế hoạch cao điểm, biện pháo bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong
và sau Tết Dương lịch, Tết Nguyên Đán Mậu Tuất và Lễ hội xuân năm 2018
trên địa bàn tỉnh.
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II. Kết quả thực hiện:
1. Kết quả triển khai nhiệm vụ:
- 100% cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động ký kết giao ước,
đăng ký tham gia, hưởng ứng phong trào thi đua về công tác bảo đảm trật tự an
toàn giao thông. Các đơn vị sinh hoạt chuyên môn, sinh hoạt đoàn thể lồng ghép
tuyên truyền, phổ biến pháp luật về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông
đến cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động được nghe phổ biến pháp
luật về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông nhằm nâng cao tinh thần
trách nhiệm và hiểu rõ hơn ý nghĩa thiết thực về công tác bảo đảm trật tự an toàn
giao thông đặc biệt bảo vệ an toàn giao thông cho trẻ em.
- Đến nay, 100% cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động Ngành
Y tế chấp hành tốt về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, không có cán
bộ, đảng viên, viên chức và người lao động vi phạm về công tác bảo đảm trật tự
an toàn giao thông.
- Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Ngành Y tế đã triển khai đến các Chi
đoàn và 100% đoàn viên cam kết không vi phạm Luật Giao thông đường bộ,
chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông, đẩy mạnh công tác tuyên
truyền, vận động phổ biến giáo dục pháp luật về công tác bảo đảm trật tự an toàn
giao thông và thực hiện nếp sống “Văn hóa giao thông”, góp phần đảm bảo trật
tự an toàn giao thông. Tổ chức phong trào thanh niên xung kích tình nguyện trên
lĩnh vực về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông.
2. Công tác cấp cứu và điều trị bệnh nhân bị tai nạn giao thông:
- Ngành Y tế đã triển khai thực hiện tốt công tác cấp cứu và điều trị những
trường hợp bị tai nạn giao thông, đặc biệt là những vụ tai nạn giao thông nghiêm
trọng xảy ra trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, nhất là vào những dịp cao điểm Lễ,
Tết.
- Toàn tỉnh có 83 cơ sở khám, chữa bệnh: tuyến tỉnh có 04 bệnh viện, 02
trung tâm chuyên khoa với tổng số là 1.200 giường bệnh; tuyến huyện: 04 bệnh
viện huyện, 07 phòng khám đa khoa khu vực, 01 nhà hộ sinh với tổng giường
bệnh là 330; tuyến xã, phường có 65 trạm y tế có chức năng khám chữa bệnh
thông thường sẵn sàng tham gia công tác cấp cứu bệnh nhân khi có yêu cầu.
- Cơ sở vật chất, trang thiết bị được đầu tư, nâng cấp theo hướng hiện đại
hóa và đồng bộ hơn. Đến nay Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã có máy MRI, C-Arm,
CT. Scanner, X-quang tăng sáng truyền hình, siêu âm màu, thiết bị nội soi chẩn
đoán, nội soi phẫu thuật… Bệnh viện tuyến tỉnh, huyện đều có xe cứu thương
với tổng số là 28 xe, máy X-quang, siêu âm, xét nghiệm huyết học, sinh hóa…
đảm bảo cho công tác cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân bị tai nạn giao thông.
- Ngoài ra, để tăng cường hơn nữa khả năng cấp cứu ngoại viện, sẵn sàng
ứng cứu cho các trường hợp bị tai nạn giao thông khi có yêu cầu, Sở Y tế đã
phân công cho các đơn vị chịu trách nhiệm vận chuyển cấp cứu ngoại viện theo
địa bàn dân cư; giao Bệnh viện Đa khoa tỉnh là đơn vị thường trực điện thoại
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cấp cứu 115, khi tiếp nhận cuộc gọi cấp cứu, cán bộ trực có trách nhiệm yêu cầu
các đơn vị điều động cán bộ và phương tiện làm nhiệm vụ cấp cứu ngoại viện
theo địa bàn đã được phân công (qua số điện thoại đường dây nóng của đơn vị
có liên quan); các đơn vị được phân công làm nhiệm vụ cấp cứu ngoại viện phải
thành lập các Tổ cấp cứu ngoại viện và phân công cán bộ thường trực số điện
thoại đường dây nóng liên tục 24/24 giờ; khi tiếp cận nạn nhân, bệnh nhân nặng
phải kịp thời sơ cứu và khẩn trương vận chuyển về Bệnh viện thích hợp (Bệnh
viện gần nhất hoặc Bệnh viện tỉnh tùy thuộc vào tình trạng bệnh nhân).
- Bên cạnh đó, tăng cường trang bị dụng cụ, thiết bị, thuốc thiết yếu cho
các Bệnh viện tuyến huyện, Trạm Y tế xã, phường dọc theo các tuyến quốc lộ và
các tuyến đường cao tốc đảm bảo cấp cứu tai nạn giao thông, sơ cứu tai nạn giao
thông trên các quốc lộ trọng điểm.
- Trong Quý I năm 2018, ngành Y tế đã cấp cứu, điều trị cho nhiều lượt
người bị tai nạn giao thông, đặc biệt đã huy động tăng cường nhiều nguồn nhân
lực tham gia khi xảy ra tai nạn giao thông đường bộ hàng loạt sơ cứu, cấp cứu
nhanh chóng, kịp thời điều trị thành công nhiều ca bị tai nạn nặng. Tăng cường
nhân lực trực tại các Khoa Cấp cứu, Khoa Ngoại chấn thương, Khoa Phẫu thuật,
Khoa Gây mê hồi sức… vào những ngày Lễ, Tết. Số bệnh nhân bị tai nạn giao
thông đường bộ đưa vào các Bệnh viện là 1.2491 ca. Trong đó số tử vong do tai
nạn giao thông ghi nhận được là 16 ca.
- Bệnh viện đa khoa tỉnh đã triển khai xét nghiệm nồng độ cồn trong máu
của người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Đến nay có 08
ca định lượng nồng độ Ethanol trong máu trong đó có 05 ca nồng độ Ethanol
trong máu vượt ngưỡng cho phép.
III. Nhận xét, đánh giá:
1. Ưu điểm:
- Đảng ủy, Ban Lãnh đạo Ngành Y tế triển khai thực hiện tốt công tác
tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật của cấp trên về công tác bảo đảm
trật tự an toàn giao thông đường bộ. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, sự
phối hợp giữa chính quyền và Công đoàn, Đoàn thanh niên đã có sự gắn kết chặt
chẽ trong việc triển khai thực hiện các giải pháp.
- 100% cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động đã nhận thức về
công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông là nhiệm vụ quan trọng cần nghiêm
túc thực hiện triển khai vận động, tuyên truyền gia đình và thân nhân chấp hành
pháp luật giao thông.
- Cán bộ, Đảng viên, viên chức và người lao động bệnh viện gương mẫu
không uống rượu, bia trước khi lái xe; không uống rượu, bia trong giờ làm việc,
giờ nghỉ trưa, bệnh viện xử lý nghiêm túc các cá nhân vi phạm.
2. Những hạn chế, tồn tại:
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Bệnh viện Đa khoa tỉnh: 780 ca; Bệnh viện đa khoa khu vực Ninh Sơn: 184 ca; TTYT: Ninh Hải: 39 ca, Bác
Ái: 9 ca, Ninh Phước: 88 ca, Phan Rang: 10 ca, Thuận Nam: 12 ca, Thuận Bắc: 104 ca, Ninh Sơn: 23 ca
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Ý thức tự giác chấp hành pháp luật về công tác bảo đảm trật tự an toàn
giao thông của một bộ phận người tham gia giao thông chưa cao, thiếu hiểu biết
nên thường xuyên vi phạm quy định về tốc độ, sử dụng rượu, bia quá nồng độ,
vượt ẩu, lấn lòng lề đường, vượt sai quy định, vượt đèn đỏ, không có giấy phép
lái xe theo quy định, không đội mũ bảo hiểm khi đi xe mô tô, xe gắn máy.
IV. Phương hướng nhiệm vụ Quý II năm 2018:
- Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW ngày
04/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của
Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt,
đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắt giao thông.
- Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về công tác
bảo đảm trật tự an toàn giao thông đến cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao
động, bệnh nhân và gia đình bệnh nhân nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý
thức tự giác chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông, đẩy mạnh xây dựng
văn hóa giao thông, tích cực tuyên truyền sâu rộng trên các phương tiện truyền
thông, loa phát thanh của đơn vị
- Đẩy mạnh triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 26/2014/TTLTBYT-BCA quy định về việc xét nghiệm nồng độ cồn trong máu của người điều
khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.
- Tăng cường biện pháp nâng cao chất lượng công tác khám sức khỏe đối
với lái xe; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm trong quá trình thực hiện.
- Tăng cường nhân lực và xây dựng mạng lưới y tế ở các tuyến đảm bảo
đủ năng lực, trình độ chuyên môn, y đức phục vụ công tác cấp cứu và điều trị
kịp thời cho bệnh nhân bị tai nạn giao thông.
Trên đây là báo cáo sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông
Quý I năm 2018 của Sở Y tế, kính báo cáo Ban an toàn giao thông tỉnh Ninh
Thuận tổng hợp./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Cục QL KCB;
- Công An tỉnh;
- Ban ATGT tỉnh;
- Lãnh đạo Sở;
- Website Sở Y tế;
- Lưu: VT, NVY.
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