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CHỈ THỊ  

Về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống tác hại  

của rượu, bia trên địa bàn huyện Lộc Bình 
 

 

Thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia ngày 14/6/2019; Nghị 

định số 24/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số 

điều của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 

16/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện Luật Phòng, chống 

tác hại của rượu, bia và Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính 

phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt. 

Thời gian qua các cơ quan, đơn vị và người dân trên địa bàn huyện đã quan tâm 

thực hiện việc phòng, chống tác hại của rượu, bia; việc sử dụng rượu, bia trong giờ 

hành chính, trong bữa trưa của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và sử 

dụng rượu, bia trong việc cưới, việc tang, lễ hội trên địa bàn huyện đã giảm. 

Những quy định của pháp luật hiện hành phù hợp với thực tiễn, đi vào cuộc sống 

và thể hiện tính răn đe, giáo dục để người dân thay đổi thói quen, dần hình thành 

văn hoá sử dụng rượu, bia lành mạnh, đúng quy định, góp phần giảm tai nạn giao 

thông và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Tuy nhiên, trên địa bàn huyện việc 

sử dụng rượu, bia tại các bữa tối, liên hoan và sau giờ làm việc còn khá phổ biến, 

gây ảnh hưởng tới sức khỏe và khả năng làm việc của bản thân. 

Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được và khắc phục những tồn tại, 

hạn chế nhằm thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật 

của Nhà nước về phòng, chống tác hại của rượu, bia; tăng cường kỷ luật kỷ cương 

hành chính, tăng cường phòng, chống và giảm tác hại của rượu, bia đối với sức 

khỏe con người, gia đình, cộng đồng; nâng cao tinh thần trách nhiệm thực hiện 

nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, chiến sĩ các lực lượng 

vũ trang trên địa bàn huyện Lộc Bình. Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu:  

1. Đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và cán bộ, chiến sĩ 

trong lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện: 

Thực hiện tốt quy định về văn hóa công sở (theo Quyết định số 3004/QĐ-

UBND ngày 08/6/2020 của Ủy ban nhân dân huyện Lộc Bình về việc ban hành quy 

chế văn hóa công sở trên địa bàn huyện Lộc Bình); tiếp tục đẩy mạnh việc học tập 

và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-

CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị. 

Thực hiện nghiêm quy định: Không uống rượu, bia vào buổi sáng trước giờ 

hành chính, trong giờ hành chính, thời gian nghỉ trưa của các ngày làm việc, ngày 

trực và các quy định khác về phòng, chống tác hại của rượu bia; không uống rượu, 

https://luatminhkhue.vn/search?q=129/2007/Q%C4%90-TTg&type=doc
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bia trước và trong khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông; khi phát hiện có 

hành vi vi phạm cần thông báo với thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý biết 

để có biện pháp xử lý. 

2. Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các lực lượng vũ trang 

trên địa bàn huyện; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn:  

Tổ chức phổ biến, quán triệt Luật và các quy định về phòng, chống tác hại 

của rượu, bia tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, cán bộ, 

chiến sỹ và Nhân dân được biết; tổ chức cuộc vận động sâu rộng trong cơ quan, 

đơn vị, đoàn thể, doanh nghiệp, cộng đồng thực hiện "Đã uống rượu, bia - không 

lái xe", trong đó cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động phải nêu 

gương hành động theo quan điểm chỉ đạo của cấp trên.  

Chỉ đạo đưa quy định cấm uống rượu, bia tại nơi làm việc; cấm uống rượu, 

bia vào buổi sáng trước giờ hành chính, trong giờ hành chính và thời gian nghỉ trưa 

của các ngày làm việc, ngày trực và các quy định khác về phòng, chống tác hại của 

rượu bia vào nội quy, quy chế, tiêu chuẩn xét thi đua, khen thưởng và kế hoạch 

hoạt động hàng năm của cơ quan, tổ chức, đơn vị. 

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

định về phòng, chống tác hại của rượu, bia tại cơ quan, đơn vị; kịp thời phát hiện, 

chấn chỉnh, xử lý những cán bộ, công chức, viên chức, người lao động vi phạm. 

3. Công an huyện:  

Tăng cường các biện pháp quản lý Nhà nước về phòng ngừa tai nạn giao 

thông liên quan đến sử dụng rượu, bia thuộc lĩnh vực quản lý; tập trung tuần tra, 

kiểm soát, xử lý hành vi vi phạm quy định về nồng độ cồn trong máu và khí thở 

của người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới theo quy định tại Nghị định 

số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính 

trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt và các văn bản có liên quan theo 

quy định của pháp luật; thông báo đến các cơ quan, đơn vị những trường hợp vi 

phạm pháp luật về giao thông gây ra do uống rượu, bia. 

Tổ chức thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục cho người dân kiến thức, 

pháp luật liên quan đến quy định về nồng độ cồn trong máu và khí thở của người 

điều khiển phương tiện giao thông, các chế tài xử phạt và vận động người dân tuân 

thủ theo quy định của pháp luật. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan 

thực thi các quy định của pháp luật về phòng, chống tác hại của việc lạm dụng 

rượu, bia. 

4. Phòng Kinh tế và Hạ tầng:  

Thực hiện công tác quản lý Nhà nước đối với các hoạt động sản xuất, kinh 

doanh, tiêu thụ rượu, bia trên địa bàn huyện theo quy định. Tuyên truyền, hướng 

dẫn các hộ gia đình, cá nhân sản xuất rượu thủ công làm thủ tục cấp giấp phép sản 

xuất, kinh doanh rượu theo quy định; chỉ đạo, đôn đốc việc thực hiện các biện pháp 

tăng cường quản lý đối với rượu thủ công trên địa bàn huyện.  

 



 3 

5. Phòng Văn hóa và Thông tin:  

Phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện hướng 

dẫn Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn thường xuyên tuyên truyền trên hệ thống 

truyền thanh cơ sở các quy định của pháp luật về sử dụng rượu, bia; tuyên truyền 

thông tin về tác hại của việc lạm dụng rượu, bia và các biện pháp hạn chế sử dụng 

rượu, bia vào các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và đời sống gia đình. 

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - 

xã hội: 

Tổ chức tuyên truyền, vận động Nhân dân, đoàn viên, hội viên thực hiện 

pháp luật về phòng, chống tác hại của rượu, bia; thực hiện giám sát, phản biện xã 

hội trong lĩnh vực phòng, chống tác hại của rượu, bia theo quy định của pháp luật; 

phát động và triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời 

sống văn hóa” ở khu dân cư gắn với các giải pháp phòng, chống tác hại của rượu, 

bia. 

7. Văn phòng HĐND và UBND huyện:  

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện 

Chỉ thị; tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện tổ chức sơ kết, tổng kết, đôn đốc, 

theo dõi và tổng hợp báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Chỉ thị; các cơ quan, đơn 

vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn định kỳ báo cáo thực hiện Chỉ thị trước ngày 

15/6 và 15/12 hàng năm về Ủy ban nhân dân huyện (qua Văn phòng HĐND và 

UBND huyện). 

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân các xã, thị trấn, các tổ chức, cá nhân liên quan nghiêm túc thực 

hiện./.  
 

 Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- Ban An toàn giao thông tỉnh; 

- TT Huyện ủy; 

- TT HĐND huyện;  

- CT, PCT UBND huyện; 

- Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Các đoàn thể huyện;  

- Ban An toàn giao thông huyện; 

- C, PCVP HĐND và UBND huyện; 

- Lưu: VT, VHTT. 

CHỦ TỊCH   

  

 

 

 

 

  

Hoàng Văn Chiều 
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