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KẾ HOẠCH 

Triển khai phát động phong trào thi đua bảo đảm 

trật tự an toàn giao thông của ngành Y tế năm 2022 

 

Thực hiện Kế hoạch số 54/KH-BATGT ngày 25/02/2022 của Ban An toàn 

giao thông tỉnh về việc triển khai phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự an 

toàn giao thông năm 2022, 

Sở Y tế xây dựng Kế hoạch phát động phong trào thi đua bảo đảm trật tự an 

toàn giao thông của ngành Y tế năm 2022 như sau: 

I. CHỦ ĐỀ THI ĐUA 

“Xây dựng văn hóa giao thông an toàn gắn với kiểm soát hiệu quả dịch 

COVID-19” 

II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tạo động lực mạnh mẽ trong hoạt động bảo đảm trật tự an toàn giao thông 

nhằm góp phần thực hiện hiệu quả 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” theo 

tinh thần “vì sức khỏe, sinh mạng của người tham gia giao thông”. 

- Giảm số người tử vong do tai nạn giao thông so với năm 2021. 

- Nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật khi tham gia giao 

thông của toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Y tế góp phần 

xây dựng văn hóa giao thông trong cộng đồng. 

- Phát huy tinh thần chủ động, tích cực, sáng tạo của các tập thể, cá nhân thông 

qua phong trào thi đua, tạo động lực cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người 

lao động ngành Y tế quyết tâm phấn đấu, rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao tinh 

thần trách nhiệm, chuyên môn nghiệp vụ, thực hiện tốt chủ đề, tinh thần của Năm 

An toàn giao thông 2022. 

- Biểu dương, khen thưởng những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong 

phong trào thi đua. 

2. Yêu cầu 

- Phát động, triển khai phong trào thi đua sâu rộng, thu hút đông đảo cán bộ, 

công chức, viên chức, người lao động trong ngành Y tế hưởng ứng, tham gia thường 

xuyên, liên tục. 
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- Nội dung, hình thức, phương thức, biện pháp phát động, tổ chức thực hiện 

phong trào thi đua hiệu quả đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tiễn của đơn vị, địa 

phương; kết hợp chặt chẽ giữa thực hiện phong trào thi đua bảo đảm trật tự an toàn 

giao thông năm 2022 với các phong trào thi đua của địa phương, ngành phát động. 

- Phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương cũng như các tổ chức Đảng, đoàn 

thể trong đơn vị nhằm thúc đẩy mạnh mẽ, hiệu quả phong trào thi đua, tạo sự đồng 

thuận và ý chí quyết tâm cao vượt qua khó khăn. 

- Nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng, phối hợp chặt chẽ với kết 

quả thực hiện phong trào thi đua đảm bảo kịp thời, chính xác, công khai, công bằng 

nhằm động viên tinh thần, tạo động lực để tập thể, cá nhân phấn đấu trong thực hiện 

nhiệm vụ. 

III. NỘI DUNG, THỜI GIAN PHÁT ĐỘNG 

1. Nội dung 

- Phổ biến, quán triệt, tổ chức thực hiện phong trào thi đua đến toàn bộ cán bộ, 

công chức, viên chức, người lao động ngành Y tế. 

- Tăng cường thực hiện Kết luận số 45-KL/TW ngày 01/2/2019 của Ban Bí 

thư về tiếp tục đầy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18 của Ban Bí thư khoa XI 

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 bộ và khắc phục ùn tắc giao thông. 

- Duy trì xây dựng văn hóa giao thông an toàn đối với toàn bộ cán bộ, công 

chức, viên chức, người lao động ngành Y tế khi tham gia giao thông; lồng ghép mục 

tiêu bảo đảm trật tự an toàn giao thông vào chương trình, kế hoạch hoạt động của 

đơn vị. 

- Đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo đảm trật 

tự an toàn giao thông bằng nhiều hình thức phù hợp theo hướng lấy thay đổi hành vi 

làm tiêu chí đánh giá kết quả. 

- Nâng cao năng lực cứu hộ, cứu nạn, điều trị nạn nhân và kỹ năng sơ cứu tai 

nạn giao thông cho nhân viên y tế cơ sở; phối hợp, hỗ trợ các cơ quan, đơn vị trong 

tổ chức tập huấn kỹ năng sơ cứu cho lực lượng thực thi pháp luật và người tham gia 

giao thông. 

- Biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến; tuyên truyền, tạo sự lan tỏa 

của các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt làm nòng cốt cho phong trào thi 

đua. 

- Tổng hợp kết quả, tổ chức tổng kết, đề xuất hình thức thi đua, khen thưởng 

cho cá nhân, tập thể theo quy định. 

2. Thời gian phát động: Đến hết ngày 31/12/2022 
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IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

- Sở Y tế chủ trì, phối hợp với chính quyền cùng cấp tổ chức tuyên truyền, phổ 

biến, quán triệt sâu, rộng, thiết thực, hiệu quả trong toàn Ngành và triển khai thực Kế 

hoạch này. 

- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, 

xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện tại đơn vị, đồng thời thường xuyên 

đôn đốc, tự kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện kế hoạch đạt hiệu quả cao; tổ 

chức sơ kết, tổng kết, xét chọn tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc đề nghị các cấp 

biểu dương, khen thưởng; thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo quy định. 

- Phòng Tổ chức cán bộ, Phòng Nghiệp vụ Y làm đầu mối phối hợp chặt chẽ 

với các phòng chức năng của Sở và các đơn vị có liên quan tham mưu Lãnh đạo Sở 

hướng dẫn triển khai, kiểm tra, giám sát, tổng hợp kết quả thực hiện việc triển khai 

thực hiện Kế hoạch này; kịp thời báo cáo, đề xuất khen thưởng tập thể, cá nhân có 

thành tích xuất sắc, có sáng kiến, giải pháp thiết thực trong công tác bảo đảm trật tự 

an toàn giao thông. 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật chủ động phối hợp các đơn vị có liên quan tổ 

chức tuyên truyền, phổ biến Kế hoạch của Ngành; kịp thời tuyên truyền tập thể, cá 

nhân trong Ngành có thành tích xuất sắc, có sáng kiến, giải pháp thiết thực trong 

công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. 

 

Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này, nếu có phát sinh, 

vướng mắc, các đơn vị kịp thời báo cáo bằng văn bản về Sở Y tế để điều chỉnh, bổ 

sung cho phù hợp./. 

 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Ban ATGT tỉnh (báo cáo); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các đơn vị trực thuộc Sở; 

- Các phòng, Văn phòng, Thanh tra Sở; 

- Lưu: VT, NVY. 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

Lê Quang Hùng 
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