
 

 

SỞ Y TẾ ĐỒNG THÁP 

TRUNG TÂM Y TẾ 

THÀNH PHỐ CAO LÃNH 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:         /BC-TTYT 
 

TP Cao Lãnh, ngày      tháng    năm 2022 

 

BÁO CÁO 

Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/9/2012 

của Ban Bí thư Trung ương Đảng 

 
 

 

Thực hiện Công văn số 2862/SYT-TCCB ngày 18 tháng 7 năm 2022 của 

Sở Y tế Đồng Tháp về việc báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 18-

CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. 

Trung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh báo cáo kết kết quả thực hiện Chỉ thị 

số 18-CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, như sau: 

I. Kết quả triển khai thực hiện: 

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện: 

- Nhận thức được vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác đảm bảo 

an ninh trật tự an toàn giao. Ngay từ đầu Đảng ủy, lãnh đạo đơn vị thường xuyên 

chỉ đạo, triển khai, quán triệt đầy đủ, kịp thời đến các Chi bộ, BCH các đoàn thể, 

các Khoa, Phòng và các đơn vị trực thuộc về nội dung Chỉ thị số 18-CT/TW 

ngày 04/9/20212 của Ban Bí thư “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với 

công tác bảo đảm an ninh trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sát, đường 

thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông”. 

- Công tác tuyên truyền, phổ biến được thực hiện dưới nhiều hình thức, 

thông qua phần mềm quản lý văn bản điện tử, triển khai trên trang thông tin điện 

tử của đơn vị; thông qua các cuộc họp, hội nghị, giao ban, sinh hoạt của các tổ 

chức đoàn thể... qua đó không ngừng đẩy mạnh tinh thần, trách nhiệm của cấp 

ủy đảng, lãnh đạo đơn vị, đoàn thể và nâng cao nhận thức trong đội ngũ viên 

chức, người lao động về vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác bảo 

đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy tại cơ quan 

được nâng lên rõ rệt, góp phần thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban 

Bí thư Trung ương Đảng. 

2. Kết quả triển khai thực hiện: 

- Qua 10 năm thực hiện, kết quả được thể hiện cụ thể qua từng nội dung: 

Về Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, lãnh đạo đơn vị thường xuyên chỉ 

đạo, triển khai, quán triệt đầy đủ kịp thời đến các Chi bộ, các đoàn thể, các khoa, 

phòng và các đơn vị trực thuộc nội dung Chỉ thị số 18-CT/TW và các văn bản 

liên quan. 

- Công tác phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự 

an toàn giao thông: Được đảng ủy, lãnh đạo đơn vị thường xuyên cập nhật, 



 

 

tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật an toàn giao thông đường bộ, đường 

sắt, đường thủy đến toàn thể đảng viên, viên chức và người lao động trong toàn 

cơ quan với nhiều hình thức, đồng thời biểu dương người tốt, việc tốt, đi đôi với 

lên án phê phán các hành vi cố ý vi phạm, coi thười kỷ cương, pháp luật về trật 

tự an toàn giao thông. 

II. Đánh giá kết qủa, tồn tại và nguyên nhân: 

1. Kết quả: 

- Nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông đường bộ 

của từng đảng viên, viên chức và người lao động trong Trung tâm Y tế thành phố 

Cao Lãnh được nâng lên, đặt biệt là trong những năm qua không có trường hợp 

đảng viện, viên chức và người lao động trong đơn vị vi phạm pháp luật giao thông 

đường bộ gây tai nạn.  

- Số liệu tổng kết 10 năm tính từ ngày 16/9/2012 đến ngày 14/5/2022 

Năm 

Số đảng viên,  

CC, VC 

 vi phạm 

Hình thức 

xử lý 

Kết quả xử 

lý 
Ghi chú 

2012 Không có    

2013 Không có    

2014 Không có    

2015 Không có    

2016 Không có    

2017 Không có    

2018 Không có    

2019 Không có    

2020 Không có    

2021 Không có    

Đến tháng 5/2022 Không có    
 

2. Tồn tại, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân: 

Các tuyến đường giao thông trên địa bàn thành phố Cao Lãnh xuống cấp 

việc duy tu, bảo dưỡng hàng năm còn hạn chế dẫn đế công trình giao thông xuống 

cấp gây nguy hiểm, ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông.  

III. Những bài học kinh nghiệm: 

1. Cần làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục trật tự an toàn giao thông 

cho viên chức, người lao động, nội dung này phải được tiến hành thường xuyên, 

liên tục.  

2. Thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở, vận động đảng viên và nhân dân 

thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt 

là các nội dung Chỉ thị 18-CT/TW. Đưa các nội dung thông tin liên quan đến trật 

tự an toàn giao thông vào các đợt sinh hoạt của đơn vị, đoàn thể và cập nhật lên 

Trang thông tin điện tử của đơn vị. 



 

 

3. Biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích 

trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông; xử lý nghiêm những tập thể 

và cá nhân vi phạm quy định về an toàn giao thông.  

4. Mỗi viên chức và người lao động phải gương mẫu thực hiện và vận 

động gia đình và Nhân dân chấp hành nghiêm các quy định về trật tự an toàn 

giao thông nói riêng và các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 

nước.  

5. Tổ chức có hiệu quả các hoạt động hưởng ứng “Tháng an toàn giao 

thông quốc gia” hàng năm. Nhiệm vụ đặt ra trong thời gian tới là tiếp tục tuyên 

truyền, quán triệt và thực hiện nghiêm Chỉ thị số 18-CT/TW, Kết luận số 45-

KL/TW, Nghị quyết số 30/NQ-CP của Chính phủ. Nghiêm cấm đảng viên, viên 

chức và người lao động trong đơn vị uống rượu, bia trong giờ làm việc, giờ nghỉ 

trưa và không lái xe tham gia giao thông khi đã uống rượu, bia. Thường xuyên 

cập nhật, quán triệt đến toàn thể đảng viên, viên chức và người lao động các văn 

bản mới quy định về an toàn giao thông.  

Trên đây là báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 

04/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng của Trung Tâm Y tế thành phố Cao 

Lãnh./. 

 
Nơi nhận: 
- Sở Y tế (b/c); 

- BGĐ Trung tâm (b/c); 

- Website Trung tâm; 

- Lưu: VT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
Trương Quốc Dũng 
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