
 

 

  

Kính gửi:   
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

    - UBND 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; để 

ngăn ngừa các vụ tai nạn giao thông liên quan đến người điều khiển phương tiện 

vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch UBND 

tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện 

nghiêm túc một số nội dung như sau: 

1. Tăng cường tuyên truyền các quy định của 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 các cá 

nhân, tập thể vi phạm. 

2. Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải chỉ đạo các lực lượng chức năng, 

Công an cấp huyện chủ động bố trí lực lượng tăng cường 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, nhất là xử lý hành vi vi phạm nồng độ cồn đối với 

người điều khiển phương tiện tham gia giao thông và các hành vi có nguy cơ cao 

gây tai nạn giao thông, kiên quyết xử lý nghiêm minh đối với các hành vi vi phạm. 

3. Sở Y tế chỉ đạo tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm Luật 

phòng, chống tác hại của rượu, bia; nhất là hành vi vi phạm tại Điều 34 Nghị 

định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ về quy định xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực Y tế.   

4. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan truyền thông trên 

địa bàn tỉnh tăng cường tuyên truyền về Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia 

và nguyên nhân, hậu quả của TNGT nói chung và TNGT do vi phạm nồng độ 

cồn nói riêng để nâng cao nhận thức của người dân, nghiêm túc thực hiện “Đã 
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uống rượu, bia - không lái xe”. Đẩy mạnh tuyên trền trên mạng xã hội, hạ tầng 

số và vào các khung giờ vàng trên sóng truyền hình. 

5. Ban ATGT tỉnh chủ trì, phối hợp kiểm tra, theo dõi các cơ quan thành 

viên, các sở, ban, ngành liên quan, Ban ATGT các huyện, thị xã, thành phố việc 

thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TTG ngày 16/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc tăng cường thi hành Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; Nghị định số 

100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 và Nghị định số 123/2021/NĐ-CP ngày 

28/12/2021 của Chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông; 

phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan xây dựng nội dung, in ấn và cung 

cấp tài liệu tuyên truyền gửi các cơ quan thành viên Ban ATGT tỉnh, Ban ATGT 

các huyện, thị xã, thành phố tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến các 

quy định của pháp luật về phòng, chống vi phạm quy định nồng độ cồn đối với 

người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ. 

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc triển 

khai thực hiện./.  

Nơi nhận: 
- Như trên;  
- Ủy ban ATGTQG; 
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh; 
- Ban ATGT tỉnh;  
- Chánh, PCVP UBND tỉnh; 
- Lưu VT, NC, VP BATGT.                                                                      
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Trần Hữu Thế 
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