
UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ Y TẾ 
 

Số:  3219 /SYT-NVY 

V/v thực hiện Quy chế phối hợp giữa 

Công an tỉnh và Sở Y tế về kiểm tra xử 

lý người điều khiển phương tiện tham gia 

giao thông vi phạm nồng độ cồn đến cấp 

cứu tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
An Giang, ngày 23  tháng  11  năm 2020 

   Kính gửi:  

     - Giám đốc Bệnh viện công lập và ngoài công lập; 

                                           - Giám đốc Trung tâm y tế huyện, thị xã, thành phố.  

 

Thực hiện Quy chế số 3720/QC-CAT-SYT ngày 09/11/2020 việc phối hợp 

giữa Công an tỉnh và Sở Y tế về kiểm tra, xử lý người điều khiển phương tiện tham 

gia giao thông vi phạm nồng độ cồn đến cấp cứu tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh; 

Sở Y tế giao cho Giám đốc các đơn vị y tế nêu trên triển khai thực hiện một 

số nội dung sau: 

1. Triển khai thực hiện Quy chế phối hợp giữa Công An tỉnh và Sở Y tế cho 

đơn vị (kèm Quy chế số 3720/QC-CAT-SYT ngày 09/11/2020). 

2. Các đơn vị xây dựng Quy chế phối hợp cấp huyện, thị, thành phố (riêng 

Trung tâm Y tế thành phố Long Xuyên khi xây dựng quy chế cần lồng ghép 02 bệnh 

viện đa khoa tư nhân Bệnh viện Bình Dân và Bệnh viện Hạnh phúc vào để triển khai 

thực hiện). 

- Bênh viện đa khoa trung tâm An Giang và Bệnh viện đa khoa khu vực tỉnh              

(Châu Đốc) xây dựng quy chế phối hợp với Phòng cảnh sát giao thông đường bộ 

Công an tỉnh và Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ Công an thành phố Châu Đốc 

để phối hợp thực hiện. 

- Thị xã Tân Châu giao cho Bệnh viện đa khoa khu vực Tân Châu xây dựng 

quy chế thực hiện trên địa bàn thị xã Tân Châu. 



3. Trung tâm Y tế huyện, thị, thành phố triển khai và chỉ đạo cho các Trạm y 

tế, xã phường, thị trấn trong toàn tỉnh thực hiện phối hợp Công an địa phương cùng 

cấp. 

4. Các đơn vị thiết lập đường dây nóng của đơn vị dán công khai tại khoa cấp 

cứu và khoa điều trị liên quan đến bệnh nhân chấn thương do tai nạn giao thông để 

phối hợp tốt trong việc chia sẻ thông tin giữa ngành Công an và Y tế. 

5. Thực hiện báo cáo theo quy định từ ngày 01 đến ngày 03 tây hằng tháng, 

báo cáo gửi về Phòng Nghiệp vụ Y (Sở Y tế) để tổng hợp báo cáo về Ban Chỉ đạo 

an toàn giao thông tỉnh. 

 Yêu cầu Giám đốc các đơn vị nêu trên khẩn trương triển khai thực hiện./. 

 

 
Nơi nhận: 

- Như trên (để thực hiện); 

- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- Công an tỉnh AG (để phối hợp); 

- BGĐ Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVY. 

  

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Phan Vân Điền Phương 
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