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KẾ HOẠCH 

Phòng chống tác hại của rượu, bia của Sở Nông nghiệp và PTNT giai đoạn  

2022 - 2025 

 

Thực hiện Kế hoạch số 511/KH-UBND ngày 15/7/2022 của UBND tỉnh Nghệ 

An về phòng chống tác hại của rượu, bia trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2022 - 

2025; Sở Nông nghiệp và PTNT Nghệ An xây dựng Kế hoạch thực hiện phòng chống 

tác hại của rượu, bia của Sở Nông nghiệp và PTNT giai đoạn 2022 – 2025 với các nội 

dung sau: 

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU 

1. Mục tiêu 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi về tác hại của rượu, bia; 

thực thi nghiêm túc các quy định của Luật phòng chống tác hại của rượu, bia và các 

văn bản hướng dẫn thực hiện Luật.  

- Nâng cao nhận thức, định hướng hành vi, thay đổi thói quen sử dụng rượu, 

bia ở mức có hại trong cộng đồng; để phòng chống tác hại (PCTH) rượu, bia đối với 

sức khỏe con người, gia đình, cộng đồng, an toàn giao thông, trật tự an ninh xã hội, 

kinh tế và các vấn đề khác. 

- Phòng ngừa, ngăn chặn việc tiếp cận, sử dụng rượu, bia và đồ uống có cồn 

khác của người dưới 18 tuổi; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động không sử 

dụng rượu, bia và 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. 

- Phòng ngừa người điều khiển phương tiện giao thông sử dụng rượu, bia và đồ 

uống có cồn khác; phòng ngừa bạo lực gia đình, gây rối trật tự công cộng do lạm dụng 

rượu, bia và đồ uống có cồn khác. 

- Các đơn vị đánh giá được tác hại đối với người uống rượu, bia khi tham gia 

giao thông (có và không tai nạn), trật tự - xã hội (gây rối, tai nạn thương tích, bạo lực 

gia đình), có kết quả báo cáo hàng năm. 

2. Yêu cầu 

- Các phòng Sở, đơn vị thuộc Sở triển khai thực hiện Kế hoạch theo chức năng, 

nhiệm vụ của từng đơn vị. 

- Xác định cụ thể các nội dung công việc, tiến độ, thời hạn hoàn thành và trách 

nhiệm của các cá nhân, đơn vị có liên quan trong việc tổ chức triển khai Kế hoạch 

bảo đảm tính kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả. 
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- 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 Kế hoạch. 

II. MỘT SỐ CHỈ TIÊU ĐẾN NĂM 2025 

1. 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được truyền thông về 

phòng chống tác hại của rượu, bia và tác hại đến sức khỏe của lạm dụng rượu, bia và 

các loại đồ uống có cồn khác, đặc biệt là những bệnh lý phát sinh hoặc bệnh lý bị tăng 

nặng do lạm dụng rượu, bia và đồ uống có cồn khác. 

2. 100% các cơ quan đơn vị có quy định cấm uống rượu bia trước, trong giờ làm 

việc. 

3. 100% cán bộ tham gia vào hoạt động phòng chống tác hại rượu bia được tập 

huấn về tác hại của rượu bia đối với sức khỏe con người, nội dung cơ bản của Luật 

và các văn bản liên quan. 

III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

1. Công tác chỉ đạo, điều hành 

- Các cơ quan đơn vị thành lập Ban chỉ đạo; Ban hành nội quy, quy chế; Xây dựng 

kế hoạch hoạt động phòng chống tác hại rượu bia trong phạm vi quản lý. 

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

dẫn. 

- Tổ chức phát động 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; không uống rượu, bia trước và trong khi điều khiển phương 

tiện tham gia giao thông. 

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

2. Công tác tuyên truyền phổ biến về tác hại của rượu bia, các quy định 

của Luật phòng chống tác hại của rượu bia và các văn bản hướng dẫn 

- Tổ chức tuyên truyền về tác hại của rượu bia lồng ghép trong các cuộc họp 

giao ban, tập huấn, xây dựng chuyên đề” phòng chống tác hại của rượu, bia” trong 

các buổi sinh hoạt chi bộ. 

- Vận động cán bộ, công chức người lao động hạn chế uống rượu bia để phòng 

ngừa bạo lực gia đình, gây rối trật tự an ninh xã hội; không uống rượu, bia và các loại 

đồ uống có cồn khác khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông và vận hành máy 

móc. 

- Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn hộ gia đình, cá nhân sản xuất rượu thủ 

công làm thủ tục cấp giấy phép sản xuất, bảo đảm an toàn thực phẩm theo quy định 

của pháp luật. 
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3. Xây dựng các mô hình tại cơ quan đơn vị về thực hiện Luật phòng chống 

tác hại của rượu bia 

- Các cơ quan, đơn vị ký giao ước thi đua với các tiêu chí: Đơn vị không có cán 

bộ, công chức, viên chức, người lao động vi phạm Luật phòng chống tác hại rượu bia; 

tổ chức cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia ký cam kết thi đua 

thực hiện Luật. 

- Kịp thời biểu dương, khen thưởng các đơn vị thực hiện tốt, mô hình hay, có 

ý tưởng sáng tạo, hiệu quả. 

- Thực hiện nghiêm các quy định cấm uống rượu bia tại nơi làm việc. 

4. Thống kê, báo cáo hoạt động phòng chống tác hại rượu, bia 

- Các cơ quan, đơn vị tổng hợp báo cáo hoạt động phòng chống tác hại rượu, 

bia gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT trước ngày 25/11 hàng năm. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Văn phòng Sở 

- Chủ trì, tổ chức thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch 

này; theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị triển khai thực hiện kế hoạch. 

- Chủ trì, phối hợp triển khai 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. 

- Chủ trì, phối hợp triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức về 

tác hại của rượu, bia, các quy định của Luật, các văn bản hướng dẫn và các quy định 

xử phạt vi phạm trên Website của Ngành. 

 2. Các phòng Sở, đơn vị trực thuộc Sở:  

- Trưởng các phòng Sở, thủ trưởng các đơn vị thuộc Sở chịu trách nhiệm trước 

Giám đốc Sở về kết quả phòng chống tác hại rượu bia của phòng mình, đơn vị mình. 

- Tổ chức, triển khai thực hiện Kế hoạch đảm bảo hiệu quả. Định kỳ báo cáo 

kết quả triển khai thực hiện kế hoạch gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT để tổng hợp, 

báo cáo UBND tỉnh. 

Trên đây là Kế hoạch Phòng chống tác hại của rượu, bia giai đoạn 2022 - 2025 

của Sở Nông nghiệp và PTNT. Yêu cầu các phòng Sở, đơn vị thuộc Sở nghiêm túc 

triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Sở Y tế (đ/b); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng Sở; 

- Các đơn vị thuộc Sở; 

- Lưu VT. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nguyễn Văn Đệ 
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