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V/v Thực hiện một số hoạt
động hưởng ứng Ngày thế giới
tưởng niệm các nạn nhân tử
vong do tai nạn giao thông
năm 2020.

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Sở.
Thực hiện Kế hoạch số 3755/KH-UBND ngày 19/10/2020 của UBND
tỉnh về việc Tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các
nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông” trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2020,
Sở Y tế yêu cầu các đơn vị tổ chức tuyên truyền hổ biến cho t t c công
chức viên chức ngư i ao động trong cơ uan đơn vị về m c đích ngh a của
sự kiện tưởng niệm nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông các nguy cơ nguyên
nhân gây tai nạn giao thông và các biện há hòng tránh; Qua đó nâng cao ý
thức trách nhiệm và gương mẫu ch hành há uật trật tự an toàn giao thông.
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật hoàn thành việc s n xu t t bướm tuyên
truyền các uy định về xử hạt hành chính trong nh vực giao thông đư ng bộ
và đư ng sắt (theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính
phủ), nội dung tậ trung các uy định vi hạm nồng độ cồn và sử d ng ma túy
khi tham gia giao thông; uy định khám sức khỏe định kỳ đối với ngư i ái xe.
Các Bệnh viện tuyến tỉnh Trung tâm Y tế các huyện thành hố đ m b o
các điều kiện về cơ sở vật ch t hương tiện và nhân ực tế để c cứu kị th i
các trư ng hợ tai nạn giao thông.
Yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện báo cáo kết u về Sở Y tế trước
ngày 17/11/2020 để tổng hợ báo cáo Ban An toàn giao thông tỉnh./.
(Gửi kèm Kế hoạch số 3755/KH-UBND ngày 19/10/2020 của UBND tỉnh)
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