ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1240 /UBND-NC

Gia Lai, ngày 14 tháng 6 năm 2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v chấp hành nghiêm quy định về
phòng, chống tác hại của rượu, bia

Kính gửi:

- Các sở, ban, ngành của tỉnh;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

Thực hiện Công điện số 488/CĐ-TTg ngày 03/6/2022 của Thủ tướng Chính
phủ Về việc chấp hành quy định về phòng, chống tác hại của rượu, bia; Ủy ban
nhân tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành và địa phương thực hiện nghiêm túc Thông
báo số 63/TB-VP ngày 18/4/2022 của Văn phòng UBND tỉnh về Kết luận của Chủ
tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh tại Hội nghị trực tuyến sơ
kết công tác bảo đảm TTATGT quý I, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm quý II năm
2022 và tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau:
1. Các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, địa phương chỉ đạo thực hiện
nghiêm Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; 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 quy định cấm uống rượu, bia ngay trước, trong giờ làm
việc, học tập, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, học tập, ngày trực; gương mẫu thực
hiện quy định đã uống rượu, bia không lái xe; nghiêm cấm can thiệp vào việc xử lý
vi phạm nồng độ cồn của lực lượng chức năng; có biện pháp xử lý nghiêm đối với
cá nhân, tổ chức vi phạm.
2. Công an tỉnh chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục xác định
nhiệm vụ tuyên truyền, vận động và tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm quy định về
nồng độ cồn, chất ma túy đối với người điều khiển phương tiện là một nhiệm vụ
trọng tâm, thường xuyên trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; tăng
cường thực hiện tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm người điều khiển phương tiện
giao thông mà trong cơ thể có nồng độ cồn hoặc chất ma túy.
3. Sở Giao thông vận tải tăng cường tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng,
chống tác hại của rượu, bia; tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý
vận tải, lực lượng Thanh tra giao thông, người quản lý bến xe, doanh nghiệp vận
tải, Hiệp hội Vận tải ôtô tỉnh về các quy định của pháp luật trong hoạt động vận tải
đường bộ và các biện pháp phòng, chống vi phạm nồng độ cồn; chỉ đạo lực lượng
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Thanh tra giao thông tăng cường kiểm tra, kiểm soát nồng độ cồn đối với lái xe
kinh doanh vận tải tại các bến xe, xử lý nghiêm các lái xe vi phạm.
4. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí địa
phương, văn phòng đại diện, phóng viên thường trú trên địa bàn tỉnh và hệ thống
thông tin cơ sở tăng cường tuyên truyền, phổ biến về Luật Phòng, chống tác hại
của rượu, bia; quy định pháp luật về trật tự, an toàn giao thông liên quan đến nồng
độ cồn, nguyên nhân và hậu quả của tai nạn giao thông nhằm nâng cao nhận thức
của người dân, nghiêm túc thực hiện “Đã uống rượu, bia - không lái xe”.
5. Ban An toàn giao thông tỉnh tiếp tục theo dõi, đôn đốc Ban ATGT cấp
huyện về thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 194/UBND-NC ngày
21/01/2020 về việc tăng cường thực hiện Luật, Phòng, chống tác hại của rượu, bia
và Nghị định số 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ; định kỳ tổng hợp, báo cáo Ủy
ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện.
Nhận được Văn bản này, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm
túc, khẩn trương triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (báo cáo);
- Ủy ban ATGT Quốc gia (báo cáo);
- TTr. Tỉnh ủy; TTr. HĐND tỉnh (báo cáo);
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Ban Dân vận Tỉnh ủy;
- Các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy (chỉ đạo thực hiện);
- Trường Cao đẳng Gia Lai;
- Báo Gia Lai; Đài PT-TH tỉnh;
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Văn phòng Ban ATGT tỉnh;
- Lưu: VT, NC.
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