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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Số:         /KH-SYT    Phú Yên, ngày      tháng    năm 2022  

  
KẾ HOẠCH 

Phòng chống tác hại của rượu, bia trên địa bàn tỉnh Phú Yên 

giai đoạn 2022 - 2025 

 

Căn cứ Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia ngày 14/06/2019; 

Căn cứ Nghị định số 24/2020/NĐ-CP, ngày 24/02/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc quy định chi tiết một số Điều của Luật Phòng, chống tác hại 
của rượu, bia; 

Thực hiện Công văn số 308/BYT-DP, ngày 18/01/2022 của Bộ Y tế về 
việc tăng cường công tác phòng, chống tác hại của rượu, bia; 

Thực hiện Công văn số 93/DP-KLN ngày 25/01/2022 của Cục Y tế dự 

phòng, Bộ Y tế về việc tăng cường triển khai các hoạt động phòng, chống tác hại 
của rượu, bia; 

Thực hiện Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 24/01/2022 của UBND tỉnh 
Phú Yên về việc thực hiện Chương trình Sức khỏe Việt Nam trên địa bàn tỉnh 

Phú Yên giai đoạn 2022 - 2025; trong đó Sở Y tế được giao nhiệm vụ xây dựng 
kế hoạch phòng chống tác hại của rượu, bia trên địa bàn tỉnh Phú Yên giai đoạn 

2022 – 2025; 

Nhằm triển khai hiệu quả các hoạt động phòng, chống tác hại của rượu, 

bia trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 - 2025, Sở Y tế xây dựng kế hoạch phòng 
chống tác hại của rượu, bia trên địa bàn tỉnh Phú Yên giai đoạn 2022 - 2025, cụ 

thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tăng cường các hoạt động thông tin, truyền thông, giáo dục về tác hại 
của việc lạm dụng rượu, bia đối với sức khỏe, cộng đồng và xã hội; tuyên 

truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về phòng, chống tác hại của rượu, bia đến 
toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân trên địa bàn 

tỉnh. 

- Phòng ngừa và giảm tác hại của rượu, bia và đồ uống có cồn đối với sức 

khỏe con người, gia đình và cộng đồng; bảo đảm an toàn giao thông, trật tự và 
an toàn xã hội góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.  

2. Yêu cầu 

- Quán triệt, phổ  biến và tổ  chức triển khai kịp thời, đầy đủ  Luật và các 

văn bản quy phạm pháp luật về  phòng, chống tác hại của rượu, bia trên địa bàn 
tỉnh. Xây dựng kế hoạch và bố  trí ngân sách địa phương hằng năm để triển khai 

thực hiện công tác phòng, chống tác hại của rượu, bia. 

- Xác định cụ thể các nội dung công việc, tiến độ, thời hạn hoàn thành và 
trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc tổ chức triển khai 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/nghi-dinh-24-2020-nd-cp-huong-dan-luat-phong-chong-tac-hai-cua-ruou-bia-425470.aspx
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thi hành Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia (sau đây gọi là Luật), bảo đảm 
tính kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả. 

- Bảo đảm sự phối hợp thường xuyên, hiệu quả giữa các cơ quan, đơn vị có 
liên quan trọng việc triển khai thi hành Luật. 

- Thường xuyên kịp thời, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn tháo gỡ, giải quyết 

những vướng mắc, khó khăn phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện để đảm 
bảo tiến độ, hiệu quả của việc triển khai thi hành Luật, đặc biệt vào các dịp cao 

điểm nhân các ngày Lễ, Tết... 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Công tác chỉ đạo triển khai thực hiện 

- Kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống tác hại thuốc lá và phòng, chống 

tác hại của rượu, bia tỉnh Phú Yên (theo Quyết định 1649/QĐ-UBND ngày 
14/10/2019 của UBND tỉnh) do Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm Trưởng 

ban, Giám đốc Sở Y tế là Phó Trưởng ban thường trực, cùng sự tham gia của đại 
diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội liên quan.  

- Các cơ quan, địa phương, đơn vị căn cứ tình hình thực tế để thành lập 
Ban Chỉ đạo và xây dựng kế hoạch hoạt động phòng, chống tác hại rượu, bia của 
các sở, ban, ngành, đoàn thể và các địa phương, cơ quan đơn vị, bệnh viện, 

trường học, doanh nghiệp... 

- Tổ chức triển khai kịp thời, đầy đủ các quy định của Luật, các văn bản 

hướng dẫn. 

- Tăng cường công tác thông tin, giáo dục, truyền thông về tác hại của 

việc lạm dụng rượu, bia và đồ uống có cồn khác; tăng cường các biện pháp quản 
lý đối với rượu thủ công; chuẩn bị điều kiện về cơ chế, nguồn lực để tổ chức 

sàng lọc, phát hiện, cai nghiện và chống tái nghiện rượu, bia và đồ uống có cồn 
khác tại cộng đồng. 

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật về phòng, 
chống tác hại của rượu, bia và đồ uống có cồn khác;  

- Tổ chức sơ kết, tổng kết hoạt động phòng, chống tác hại của rượu, bia. 

2. Tuyên truyền, phổ biến về tác hại của rượu, bia 

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật Phòng, chống tác hại 
của rượu, bia và các văn bản liên quan bằng các hình thức phù hợp với điều 
kiện, tình hình thực tế của từng đơn vị, địa phương và đối tượng thông qua lồng 

ghép chuyên đề trong các hội nghị, lớp tập huấn, cập nhật kiến thức pháp luật 
mới theo kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, tổ chức truyền thông, 

tư vấn; 

- Triển khai các chương trình, hoạt động truyền thông về phòng, chống tác 

hại của rượu, bia trên đài truyền hình, đài phát thanh, báo in, báo điện tử của địa 
phương; truyền thông, cung cấp thông tin trên trang web của cơ quan, địa 

phương và trên các trang mạng xã hội có liên quan.   

- Tổ chức các hình thức truyền thông tại cộng đồng phù hợp với đối 

tượng; triển khai các chương trình, mô hình truyền thông nâng cao sức khỏe 
phòng, chống tác hại của rượu, bia tại nơi làm việc và tại cộng đồng dân cư; 

lồng ghép truyền thông phòng, chống tác hại của rượu, bia trong các hội nghị, 
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hội thảo, sự kiện cộng đồng; chú trọng truyền thông trên loa truyền thanh của xã, 
phường. 

- Tổ chức các chương trình, chiến dịch truyền thông hiệu quả trong dịp 
Tết Nguyên đán và các ngày lễ, hội nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi 
của cộng đồng để phòng chống tác hại của rượu, bia.   

3. Công tác sàng lọc phát hiện sớm, tư vấn, can thiệp giảm tác hại cho 
người có yếu tố nguy cơ với sức khỏe do uống rượu, bia 

 Căn cứ nội dung Quyết định số 4946/QĐ-BYT ngày 26/11/2020 của Bộ 
trưởng Bộ Y tế để chỉ đạo triển khai hiệu quả các biện pháp khám sàng lọc, phát 

hiện sớm, tư vấn, can thiệp giảm tác hại cho người có yếu tố nguy cơ với sức 
khỏe do uống rượu, bia; chẩn đoán, điều trị và phục hồi chức năng cho người 

mắc bệnh hoặc rối loạn chức năng do uống rượu, bia; biện pháp phòng, chống 
tác hại của rượu, bia trong đó chú trọng phòng, chống tác hại của rượu, bia cho 

người chưa đủ 18 tuổi, phụ nữ có thai hoặc đang trong thời gian nuôi con bằng 
sữa mẹ và người bệnh có uống rượu, bia. 

4. Tăng cường chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm các quy định của 
Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia: 

- Đưa quy định cấm uống rượu, bia tại nơi làm việc. Cấm uống rượu, bia 

ngay trước, trong thời gian làm việc và nghỉ giữa giờ làm việc và các quy định 
khác về phòng, chống tác hại của rượu, bia vào nội quy, quy chế của cơ quan, 

đơn vị, tiêu chuẩn xét thi đua, khen thưởng của các tập thể, cá nhân trong cơ 
quan, đơn vị. 

- Ký cam kết giữa cơ quan, đơn vị với cán bộ, công chức, viên chức và 
người lao động trong việc thực hiện nghiêm quy định không uống rượu, bia tại 

nơi làm việc; không uống rượu, bia ngay trước, trong thời gian làm việc và nghỉ 
giữa giờ làm việc; đã uống rượu, bia không điều khiển phương tiện tham gia 

giao thông. 

- Thường xuyên, định kỳ kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các quy định 

của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia tại cơ quan, đơn vị. Không xét tặng 
các danh hiệu thi đua, khen thưởng và có các hình thức xử lý theo quy định của 

pháp luật. 

5. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của 
rượu, bia 

- Lồng ghép công tác kiểm tra việc thực hiện Luật Phòng, chống tác hại 
của rượu, bia vào hoạt động của các đoàn kiểm tra liên ngành phòng, chống tác 

hại thuốc lá. Xử lý nghiêm các vi phạm quy định cấm sử dụng rượu, bia và đồ 
uống có cồn khác theo quy định.  

-Thực hiện kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm quy định cấm sử dụng rượu, 
bia và các loại đồ uống có cồn khác trước và trong giờ làm việc, tại nơi làm việc, 

trong bữa ăn giữa hai buổi trong ngày làm việc và ngày trực. Người đứng đầu cơ 
quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm đưa quy định về cấm sử dụng rượu, bia và 

các loại đồ uống có cồn khác vào nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức, đơn vị 
và tổ chức, giám sát việc thực hiện. Không sử dụng lao động dưới 18 tuổi làm 
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việc trong các cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu, bia và các loại đồ uống có cồn 
khác. 

- Quản lý chặt chẽ việc quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại rượu, bia đảm 
bảo đúng quy định. Kiểm tra thực hiện và xử lý vi phạm quy định cấm quảng 
cáo rượu có độ cồn từ 15 độ trở lên; cấm khuyến mại rượu, bia cho người chưa 

đủ 18 tuổi; cấm khuyến mại trong hoạt động kinh doanh rượu, bia có độ cồn 
từ 15 độ trở lên; cấm sử dụng rượu, bia có độ cồn từ 15 độ trở lên để khuyến mại 

dưới mọi hình thức... 

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm pháp luật đối 

với các địa điểm không được bán rượu, bia; các cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu, 
bia vi phạm Luật. 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

- Ngân sách Trung ương; 

- Ngân sách địa phương;  

- Các nguồn huy động hợp pháp khác. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế 

a. Phòng Nghiệp vụ Y Sở Y tế 

Chủ trì, trực tiếp tham mưu cho Lãnh đạo Sở Y tế trong việc tổ chức thực 
hiện, chỉ đạo, điều hành các hoạt động phòng chống tác hại của rượu, bia trong 

toàn ngành và trên địa bàn tỉnh.  

b. Phòng Tổ chức cán bộ  

Phối hợp Phòng Nghiệp vụ Y xây dựng dự thảo Quyết định kiện toàn Ban 
chỉ đạo phòng, chống tác hại thuốc lá và phòng, chống tác hại của rượu, bia tỉnh 

Phú Yên trình Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh phê duyệt. 

c. Phòng Kế hoạch tài chính 

Trên cơ sở đề nghị của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, phối hợp với các 
phòng chức năng thuộc Sở tham mưu đề xuất cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí 

để đơn vị triển khai thực hiện Kế hoạch, kiểm tra việc sử dụng kinh phí thực 
hiện Kế hoạch theo quy định hiện hành. 

d. Thanh tra Sở Y tế 

Chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức  kiểm tra, giám sát 
việc triển khai thực hiện các hoạt động về phòng chống tác hại của rượu, bia, 

lồng ghép vào hoạt động của đoàn kiểm tra, giám sát liên ngành tỉnh về phòng, 
chống tác hại thuốc lá. 

đ. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

Là đơn vị đầu mối của ngành y tế, chủ động hợp với các cơ quan, đơn vị 

có liên quan triển khai thực hiện các hoạt động về phòng, chống tác hại của 
rượu, bia, tổ chức thực hiện Luật phòng chống tác hại của rượu, bia và các văn 

bản liên quan; theo dõi, đôn đốc các đơn vị trực thuộc Sở Y tế trong việc tổ chức 
triển khai thực hiện các nhiệm vụ được nêu trong Kế hoạch này; tổ chức kiểm 

tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết và định kỳ hằng năm báo cáo Sở Y tế kết quả triển 
khai thực hiện.  
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e. Bệnh viên Đa khoa tỉnh 

Chỉ đạo triển khai hiệu quả các biện pháp khám sàng lọc, phát hiện sớm, 

tư vấn, can thiệp giảm tác hại cho người có yếu tố nguy cơ với sức khỏe do uống 
rượu, bia; chẩn đoán, điều trị và phục hồi chức năng cho người mắc bệnh hoặc 
rối loạn chức năng do uống rượu, bia. Theo dõi, đôn đốc và sẵn sàng hỗ trợ 

chuyên môn cho các bệnh viện tuyến dưới; để kịp thời có hướng dẫn chuyên 
môn trong các trường hợp khó, diễn biến phức tạp. 

g. Các đơn vị trực thuộc 

- Xây dựng Kế hoạch phòng chống tác hại của rượu, bia của đơn vị và 

thực hiện lồng ghép các hoạt động phòng, chống tác hại của rượu, bia vào kế 
hoạch hoạt động hàng năm của cơ quan, đơn vị phù hợp với chức năng, nhiệm 

vụ, lĩnh vực hoạt động. 

- Tổ chức ký cam kết thực hiện nghiêm quy định không uống rượu, bia tại 

nơi làm việc; không uống rượu, bia ngay trước, trong thời gian làm việc và nghỉ 
giữa giờ làm việc; đã uống rượu, bia không điều khiển phương tiện tham gia 

giao thông giữa nhân viên với trưởng, phó khoa phòng, giữa trưởng, phó khoa, 
phòng với lãnh đạo đơn vị. 

- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến kiến thức về tác hại của thuốc lá, các 

quy định của Luật phòng chống tác hại của rượu, bia, các văn bản hướng dẫn và 
các quy định xử phạt vi phạm trong phòng chống tác hại của rượu, bia trên các 

phương tiện thông tin đại chúng, trang website của đơn vị. 

2. Đề nghị Sở Công thương 

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực thi Luật Phòng, chống tác hại 
của rượu, bia trong lĩnh vực quản lý; cấp phép bán buôn rượu theo quy định 

pháp luật. 

- Chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan và UBND các 

huyện, thị xã, thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với lĩnh vực 
sản xuất, kinh doanh rượu, bia trên địa bàn tỉnh. 

- Phối hợp Cục Quản lý thị trường và các đơn vị liên quan tổ chức thực 
hiện có hiệu quả phòng, chống các hành vi vi phạm về sản xuất, kinh doanh, địa 

điểm bán rượu, bia theo quy định của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia. 

- Tổ chức thông tin, truyền thông về phòng, chống tác hại của rượu, bia 
trong lĩnh vực quản lý kinh doanh rượu, bia; tuyên truyền, vận động, hướng dẫn 

hộ gia đình, cá nhân sản xuất rượu thủ công làm thủ tục cấp giấy phép sản xuất, 
đăng ký với Ủy ban nhân dân cấp xã việc bán rượu cho cơ sở có giấy phép sản 

xuất rượu để chế biến lại, kê khai việc sản xuất rượu thủ công không nhằm mục 
đích kinh doanh. 

3. Đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

- Tăng cường quản lý hoạt động quảng cáo và thanh tra, kiểm tra việc 

thực hiện quy định của pháp luật về quảng cáo rượu, bia và đồ uống có cồn khác 
thuộc thẩm quyền phụ trách; 

- Phối hợp với các Sở, ngành liên quan trong kiểm tra, thanh tra việc thực 
hiện về cấm bán rượu trong các cơ sở vui chơi giải trí, nơi biểu diễn nghệ thuật, 

thi đấu thể thao; 
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- Quản lý chặt chẽ việc cấp phép hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, lễ 
hội và tăng cường kiểm tra bảo đảm các hoạt động này có quảng cáo, tiếp thị và 

tài trợ phù hợp với quy định về phòng chống tác hại của rượu, bia. 

- Hướng dẫn các địa phương, cộng đồng dân cư cam kết không lạm dụng 
rượu, bia và đồ uống có cồn khác trong đám tang, đám cưới, lễ hội và đưa vào 

hương ước. 

4. Đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông 

- Tăng cường kiểm tra, thanh tra việc đăng tải thông tin, quảng cáo rượu, 
bia và đồ uống có cồn khác trên các phương tiện thông tin đại chúng; chỉ đạo, 

hướng dẫn đơn vị trực thuộc tổ chức thực hiện tuyên truyền hoạt động phòng, 
chống tác hại của lạm dụng rượu, bia và đồ uống có cồn khác. 

- Chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng trong việc truyền thông, đăng 
tải thông tin về sử dụng rượu, bia và đồ uống có cồn khác bảo đảm phù hợp quy 

định của pháp luật. 

5. Đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo 

- Nghiên cứu, lồng ghép các nội dung giáo dục về phòng, chống tác hại 
của lạm dụng rượu, bia và đồ uống có cồn khác vào các môn học chính khóa và 
hoạt động ngoại khóa phù hợp với các cấp học. 

- Phối hợp với các cơ quan có liên quan kiểm tra việc thực thi các quy 
định của pháp luật về cấm bán rượu, bia và đồ uống có cồn khác trong trường 

học và khu vực xung quanh trường học. 

6. Đề nghị Công an tỉnh 

- Chỉ đạo kiểm tra và xử lý vi phạm quy định của pháp luật về nồng độ 
cồn y tế  khí thở của người điều khiển phương tiện giao thông. 

- Phối hợp với các ban, ngành chức năng, địa phương thực thi các quy 
định của pháp luật về phòng, chống tác hại của việc lạm dụng rượu, bia và đồ 

uống có cồn; phối hợp tăng cường công tác kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh 
doanh, mua bán, vận chuyển bia, rượu và đồ uống có cồn không bảo đảm tiêu 

chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm, không rõ nguồn gốc xuất xứ. 

- Kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các 

trường hợp lạm dụng bia, rượu và đồ uống có cồn vi phạm pháp luật. 

7. Đề nghị Sở Tài chính 

Căn cứ khả năng cân đối ngân sách của tỉnh và trên cơ sở đề nghị của Sở 

Y tế, tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí thực hiện theo quy định và theo phân 
cấp ngân sách hiện hành. 

8. Đề nghị Đài Phát thanh và Truyền hình, Tòa soạn báo Phú Yên 

Phối hợp với Sở Y tế thực hiện các phóng sự, tọa đàm, các đề tài báo chí 

phù hợp,... về phòng, chống tác hại của lạm dụng rượu, bia và đồ uống có cồn 
khác nhằm tuyên truyên rộng rãi, kêu gọi cộng đồng tích cực hưởng ứng tham 

gia thực thi các quy định về phòng, chống tác hại của lạm dụng rượu, bia. 

9. Đề nghị Sở Giao thông vận tải 

- Triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức về tác hại của 
rượu, bia, các quy định của Luật và các văn bản hướng dẫn tại các đơn vị trong 

ngành. 
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- Tổ chức truyền thông về tác hại của rượu, bia; không uống rượu, bia 
trước và trong khi lái xe. Thực hiện các biện pháp phòng ngừa tai nạn giao thông 

liên quan đến sử dụng rượu, bia thuộc lĩnh vực quản lý. 

10. Đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan hướng dẫn và tổ 

chức thực hiện việc phòng, chống tác hại của rượu, bia đối với trẻ em, người cao 
tuổi. 

- Xây dựng nội dung và tổ chức thông tin, giáo dục, truyền thông về tác 
hại của rượu, bia, không uống rượu, bia ngay trước, trong giờ làm việc, học tập 

và nghỉ giữa giờ làm việc, không vận hành máy móc sau khi uống rượu, bia; về 
tác hại và phòng, chống tác hại của rượu, bia phù hợp với lứa tuổi của người học 

trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. 

- Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát quy định cấm uống và bán rượu, bia trong cơ 

sở giáo dục nghề nghiệp và quy định không sử dụng lao động là người chưa đủ 
18 tuổi trực tiếp tham gia vào việc sản xuất, mua bán rượu, bia. 

11. Đề nghị Sở Nội vụ 

Trên đề nghị của Sở Y tế, tham mưu UBND tỉnh kiện toàn Ban chỉ đạo 
phòng, chống tác hại thuốc lá và phòng, chống tác hại của rượu, bia tỉnh Phú 

Yên. 

12. Đề nghị Cục Quản lý thị trường 

- Tăng cường các hoạt động kiểm tra các hoạt động bán buôn, bán lẻ rượu, 
bia; Chỉ đạo hướng dẫn, giám sát các đơn vị thực thuộc thực hiện các quy định 

của Luật. 

- Thực hiện quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật về phòng, 

chống, xử lý các hành vi kinh doanh, tàng trữ, vận chuyển rượu, bia giả, nhập 
lậu, không bảo đảm chất lượng, không rõ nguồn gốc, xuất xứ, nhập lậu rượu, 

bia; thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành theo quy định của pháp luật. 

13. Đề nghị Ủy ban MTTQVN tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội 

Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh 

- Phối hợp triển khai thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng 

đời sống văn hóa", gắn với các giải pháp phòng, chống tác hại của rượu, bia và 
đồ uống có cồn khác. 

- Huy động sự tham gia của Nhân dân trong giám sát việc thực hiện các 

quy định của pháp luật về phòng, chống tác hại của rượu, bia và đồ uống có cồn 
khác; về sản xuất, kinh doanh rượu, bia và đồ uống có cồn khác trong cộng 

đồng. 

14. Đề nghị các sở, ban, ngành, tổ chức hội, đoàn thể khác 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ các sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể phối 
hợp chặt chẽ với Sở Y tế và các sở, ban, ngành liên quan triển khai thực hiện có 

hiệu quả các hoạt động của kế hoạch. 

15. Đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố 

- Trực tiếp chỉ đạo xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch phòng, chống 
tác hại của rượu, bia tại địa phương; huy động các nguồn lực, bố trí ngân sách 
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hàng năm đáp ứng yêu cầu của công tác phòng, chống tác hại của lạm dụng đồ 
uống có cồn tại địa phương. 

- Kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống tác hại thuốc lá và phòng, chống 
tác hại của rượu, bia tại địa phương, bao gồm thành phần các ban, ngành, đoàn 
thể như: Y tế, Văn hóa, Giáo dục, Tài chính, Công an, Công đoàn, Đoàn thanh 

niên, Mặt trận Tổ quốc, Nông dân…. 

- Chỉ đạo triển khai, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về 

phòng, chống tác hại của lạm dụng rượu, bia và đồ uống có cồn khác, đặc biệt là 
trong thanh thiếu niên, tăng cường quản lý đối với sản xuất và kinh doanh rượu 

thủ công tại địa phương 

- Tích cực vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn 

viên, hội viên tham gia phòng chống tác hại của rượu, bia, gương mẫu, tự giác 
chấp hành nghiêm Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia 

Trên đây là Kế hoạch phòng chống tác hại của rượu, bia trên địa bàn tỉnh 
Phú Yên giai đoạn 2022 - 2025 của Sở Y tế. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị căn cứ 

nội dung Kế hoạch và tình hình thực tế xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai 
thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, báo cáo về 
Sở Y tế (qua Trung tâm Kiểm soát bệnh tật) để kịp thời hỗ trợ, giải quyết./.  

 
 Nơi nhận: 
- Bộ Y tế (b/c); 
- Cục YTDP, Bộ Y tế (b/c); 
- UBND tỉnh (b/c); 
- GĐ, PGĐ SYT; 
- Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh; 
- Hội, đoàn thể tỉnh; 
- Các sở, ban, ngành liên quan; 
- Đài PTTH PY, Báo PY; 
- UBND các huyện, TX, TP; 
- Các phòng thuộc SYT; 
- Các đơn vị y tế trực thuộc; 
- Lưu: VT, NVY. 

KT.GIÁM ĐỐC 
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