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Kính gửi:  

- Giám đốc các Sở; 

- Thủ trưởng các Ban, Ngành, Đoàn thể của tỉnh;  

các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn tỉnh; 

- Chủ tịch UBND các huyện, 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 dân tỉnh tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các Ban, 

Ngành, Đoàn thể của tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn 

tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tổ chức chỉ đạo, thực hiện tốt một số 

nội dung sau: 

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Luật Phòng, chống tác hại của rượu, 

bia trong các cơ quan, đơn vị, địa phương; yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động, sỹ quan, hạ sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, chiến sỹ, người 

làm việc trong lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân 

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 tập thể, các nhân vi phạm. 

2. Công an tỉnh 

- Tăng cường thực hiện công tác 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 tuý (theo quy định tại Nghị định 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của 

Chính phủ);  

- Phối hợp trong việc triển khai công tác tuần tra, xử lý vi phạm với công tác 

tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; kịp thời biểu dương, khen thưởng các 

đơn vị, cá nhân điển hình; phê bình, kỷ luật các tập thể, cá nhân thiếu tinh thần 

trách nhiệm, vi phạm quy định; tuyệt đối không can thiệp hoặc để xảy ra can thiệp 

làm sai lệch kết quả xử lý vi phạm dẫn đến các hành vi tiêu cực trong thực thi    

công vụ. 

3. Sở Y tế 

- Chỉ đạo các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh triển khai hiệu quả các biện pháp 

sàng lọc phát hiện sớm, can thiệp giảm tác hại, chẩn đoán, điều trị, phục hồi chức 



năng cho người mắc bệnh hoặc rối loạn chức năng do uống rượu, bia; phòng, 

chống nghiện, tái nghiện rượu, bia. 

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Luật Phòng, chống tác hại 

của rượu, bia, đặc biệt vào các dịp cao điểm để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm 

theo quy định tại Nghị định 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ. 

- Tổng hợp kết quả phòng, chống tác hại của rượu bia trên địa bàn tỉnh báo 

cáo Bộ Y tế, UBND tỉnh theo quy định. 

4. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, 

Báo Ninh Bình 

- Tăng cường công tác tuyên truyền về Luật Phòng, chống tác hại của 

rượu, bia, nguyên nhân hậu quả của tai nạn giao thông nói chung và tai nạn giao 

thông do vi phạm nồng độ cồn nói riêng nhằm nâng cao nhận thức của người 

dân nghiêm túc thực hiện “Đã uống rượu, bia - không lái xe”. 

- Đẩy mạnh tuyên truyền trên mạng xã hội, hạ tầng số và vào các khung giờ 

vàng trên sóng truyền hình; có biện pháp xử lý nghiêm theo quy định của pháp 

luật đối với các hành vi đưa tin, tuyên truyền về các hành động sai trái, đi ngược 

lại các quy định của pháp luật. 

5. UBND các huyện, thành phố 

Tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác phòng, chống tác hại của rượu, bia 

trên địa bàn. Ban hành kế hoạch và bố trí đủ ngân sách để triển khai thực hiện công 

tác phòng, chống tác hại của rượu, bia; lồng ghép nhiệm vụ tổ chức triển khai thực 

hiện phòng, chống tác hại của rượu, bia vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của     

địa phương.   

Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các Ban, 

Ngành, Đoàn thể của tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh;       

Chủ tịch UBND các huyện, thành phố nghiêm túc, tập trung chỉ đạo thực hiện có 

hiệu quả các nội dung yêu cầu trên. Định kỳ báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Y tế)     

kết quả công tác phòng, chống tác hại của rượu, bia./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, VP6. 
   NP_VP6_CVYT 

           

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 

 
 

 
 

Tống Quang Thìn 
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