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Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Sở. 
 

  

Thực hiện Công điện số 07/CĐ-UBND ngày 21/6/2022 của UBND tỉnh 

về việc chấp hành quy định về phòng, chống tác hại của rượu, bia; Sở Y tế yêu 

cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở triển khai các nội dung sau: 

1. Nêu cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị; gương mẫu  

thực hiện nghiêm quy định đã uống rượu, bia không lái xe; có biện pháp xử lý 

nghiêm đối với cá nhân, tập thể vi phạm và phải chịu trách nhiệm trước pháp 

luật. 

2.  h  biến, quán triê , lồng ghép trong các cuộc giao ban, hội họp các nội 

dung về Luật và các quy định, chính sách về phòng, chống tác hại của rượu, bia 

đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại cơ quan, đơn vị 

mình cụ thể như: Luật số 44/2019/QH14 ngày 14/6/2019 của Quốc hội về 

phòng, chống tác hại của rượu, bia; Nghị định số 24/2020/NĐ-CP ngày 

24/02/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật  hòng, chống 

tác hại của rượu, bia; Chỉ thị 19/CT-BYT ngày 23/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế về việc tăng cường thực thi các quy định của Luật  hòng, chống tác hại của 

rượu, bia trong ngành Y tế và các quy định, chính sách liên quan khác. 

3. T  chức phát động xây dựng cơ quan, đơn vị phòng, chống tác hại của 

rượu, bia. Yêu cầu 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong 

đơn vị ký cam kết tuyệt đối “Đã uống rượu, bia - không lái xe”. Đưa quy định 

cấm uống rượu, bia tại nơi làm việc; cấm uống rượu, bia ngay trước, trong thời 

gian làm việc, giờ trực 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.  

4. Không xét tặng các danh hiệu thi đua, khen thưởng và có các hình thức 

xử lý theo quy định của pháp luật đối với đơn vị, người đứng đầu cơ quan, đơn 

vị buông lỏng quản lý, thường xuyên để xảy ra tình trạng vi phạm quy định của 

Luật  hòng, chống tác hại của rượu, bia tại cơ quan, đơn vị mình.  

5. Giao Thanh tra Sở Y tế:  hối hợp với các đơn vị liên quan và UBND 

các huyện, thị xã, thành phố căn cứ 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, tăng cường theo dõi đôn đốc, kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm quy 

định của Luật phòng, chống tác hai rượu, bia.  

6. Giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh:  hối hợp với các cơ quan 

truyền thông, đơn vị liên quan tuyên truyền hiệu quả về công tác phòng, chống 

tác hại rượu, bia trong ngành Y tế trên trang web của Ngành, đơn vị và trên các 

trang mạng xã hội có liên quan. Tập trung tuyên truyền về tác hại của rượu, bia 
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đối với sức khỏe con người, gia đình và cộng đồng, để bảo đảm an toàn giao 

thông, trật tự và an toàn xã hội. 

Nhận được công văn này yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực 

hiện./. 

 
Nơi nhận:    
- Như trên; 

- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- Ban ATGT tỉnh (để báo cáo);  

- Ban Giám đốc Sở; 

- Các phòng chức năng Sở; 

- Đăng tải trên c ng TTĐT Ngành; 

- Lưu: VT, V . 

 

 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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