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CÔNG ĐIỆN 

Về việc chấp hành quy định về phòng, chống tác hại của rượu, bia 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN 

Điện: 

 

   - Các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện; 

   - UBND các xã, thị trấn. 
 

 

Thực hiện Công điện số 07/CĐ-UBND ngày 21/6/2022 của Chủ tịch UBND 

tỉnh về việc chấp hành quy định về phòng, chống tác hại của rượu, bia; để thực 

hiện mục tiêu kéo giảm tai nạn giao thông (TNGT) năm 2022 từ 5-10% so với 

năm 2021 cả về số vụ, số người chết và số người bị thương; ngăn ngừa các vụ 

TNGT liên quan đến người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn khi tham 

gia giao thông; Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Trưởng các phòng, ban, ngành, 

đoàn thể cấp huyện và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo 

thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các nhiệm vụ và giải pháp đảm bảo trật tự an toàn 

giao thông trên địa bàn; đồng thời trong phạm vi, quyền hạn chỉ đạo thực hiện tốt 

các nội dung sau: 

1. Nêu cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu các phòng, ban, ngành, 

đoàn thể cấp huyện và UBND các xã, thị trấn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo 

thực hiện nghiêm Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; yêu cầu cán bộ, công 

chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị, sỹ quan, hạ sỹ quan, quân 

nhân chuyên nghiệp, chiến sỹ, người làm việc trong lực lượng vũ trang nhân dân, 

học sinh, sinh viên thực hiện nghiêm các quy định về cấm uống rượu, bia; gương 

mẫu thực hiện nghiêm quy định đã uống rượu, bia không lái xe; có biện pháp xử 

lý nghiêm đối với cá nhân, tập thể vi phạm, đồng thời chịu trách nhiệm trước 

UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện về kết quả thực hiện. 

2. Công an huyện chỉ đạo Đội Cảnh sát giao thông, Công an các xã, thị trấn 

và các lực lượng liên quan thường xuyên tăng cường thực hiện tuần tra, kiểm soát, 

xử lý nghiêm người điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu và hơi thở 

có nồng độ cồn hoặc có chất ma túy theo quy định. 

3. Phòng Y tế huyện Thạch Hà và UBND các xã, thị trấn tăng cường xử lý, 

tham mưu xử lý các hành vi vi phạm quy định của Luật Phòng, chống tác hại của 

rượu, bia theo quy định của Nghị định số 117/2020/NĐ-CP. 

4. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa – Truyền thông tăng 

cường tuyên truyền và chỉ đạo, hướng dẫn UBND các xã, thị trấn tăng cường 

tuyên truyền về Luật Phòng chống tác hại của rượu, bia và nguyên nhân, hậu quả 



của TNGT nói chung, TNGT do vi phạm về nồng độ cồn nói riêng để nâng cao 

nhận thức của người dân, nghiêm túc thực hiện “Đã uống rượu, bia - không lái 

xe”. 

5. Ban An toàn giao thông huyện tiếp tục theo dõi, kiểm tra các cơ quan, đơn 

vị thực hiện nghiêm Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 16 tháng 01 năm 2020 của Thủ 

tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện Luật phòng, chống tác hại của rượu, 

bia; Công điện số 07/CĐ-UBND ngày 21/6/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc 

chấp hành quy định về phòng, chống tác hại của rượu, bia; Nghị định số 

100/2019/NĐ-CP, Nghị định số 123/2021/NĐ-CP; định kỳ (hàng quý, vào ngày 

20 của tháng cuối quý) tổng hợp, báo cáo kết quả theo quy định. 

Đề nghị các phòng, ban, ngành đoàn thể cấp huyện, UBND các xã, thị trấn 

nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

CHỦ TỊCH 
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