
UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ Y TẾ 

 

Số:  236/SYT-NVY 
V/v báo cáo tình hình tai nạn  

giao thông 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
An Giang, ngày 04 tháng  02  năm 2020 

      

Kính gửi: 

- Bệnh viện đa khoa công lập và tư nhân trong tỉnh; 

- Bệnh viện Sản Nhi An Giang; 

- Trung tâm Giám định pháp y; 

- Trung tâm Y tế huyện, thị, thành phố. 

 

Thực hiện Công văn số 10/ATGT-VP ngày 08/3/2017 của Ban An toàn giao 

thông về việc báo cáo số liệu tai nạn giao thông (TNGT) theo định kỳ.  

Để thống nhất trong số liệu báo cáo về tình hình tai nạn giao thông và tổng 

hợp báo cáo về Ban an toàn giao thông tỉnh kịp thời, đúng quy định, Sở Y tế đề 

nghị các đơn vị thực hiện tốt một số nội dung như sau: 

1. Các đơn vị duy trì báo cáo tháng (thời gian tính từ ngày 16 tháng này đến 

ngày 15 của tháng sau) và thực hiện báo cáo đột xuất khi có yêu cầu. 

2. Tổng hợp báo cáo năm (từ ngày 01/01 đến ngày hết ngày 31/12 tây 

hằng năm).  

3. Các báo cáo về tình hình tai nạn giao thông gửi về Sở Y tế (Phòng 

Nghiệp vụ Y) theo địa chỉ email: thhanh02@angiang.gov.vn . Riêng Trung tâm 

Giám định pháp Y báo cáo số liệu giám định TNGT tại hiện trường. 

Nhận được công văn này, Sở Y tế đề nghị Giám đốc các đơn vị triển khai 

thực hiện. Thông tin chi tiết liên hệ với CN. Trần Hữu Hạnh (Phòng Nghiệp vụ 

Y – Sở Y tế) ĐT: 0919.272.830./.  

 

      
       Nơi nhận: 

- Như trên; 

- BGĐ Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVY. 

   (kèm mẫu báo cáo) 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
   

 

 

 

 

Trịnh Hữu Thọ 
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