
 

 ỦY BAN NHÂN DÂN 

 TỈNH NINH BÌNH 
 
 

Số:         /UBND-VP6 
V/v tăng cường chấp hành quy định về 

phòng, chống tác hại của rượu, bia  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 
 

Ninh Bình, ngày       tháng 7  năm 2022 

 

                                       

Kính gửi:  

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; 

- Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố. 
 

 

Uỷ ban nhân dân tỉnh nhận được Văn bản số 3467/BYT-DP ngày 

30/6/2022 của Bộ Y tế về việc tăng cường chấp hành quy định về phòng, chống 

tác hại của rượu, bia. Tiếp theo Công văn số 377/UBND-VP6 ngày 06/6/2022, 

UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Các Sở, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, 

UBND các huyện, thành phố  tập trung quán triệt, phổ biến và triển khai thực hiện 

nghiêm Luật và các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống tác hại của 

rượu, bia; yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, học sinh, 

sinh viên, người lao động và nhân dân thực hiện nghiêm các quy định về cấm 

uống rượu, bia, thực hiện nghiêm quy định người điều khiển phương tiện giao 

thông không uống rượu, bia trước và trong khi tham gia giao thông. 

2. Sở Y tế 

Tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy 

định của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia theo quy định tại Nghị định 

117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ và các quy định hiện hành có   

liên quan; theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai 

thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; tổng hợp kết quả báo cáo        

Bộ Y tế, UBND tỉnh theo quy định. 

3. Sở Thông tin và Truyền thông, UBND các huyện, thành phố 

Tăng cường, đẩy mạnh các hoạt động thông tin, giáo dục, truyền thông 

đồng thời tổ chức các chương trình, chiến dịch truyền thông hiệu quả, nhằm 

nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của cộng đồng để phòng, chống tác hại của 

rượu, bia. Tập trung tuyên truyền quy định về những hành vi bị nghiêm cấm; 

không uống rượu, bia trước và trong khi lái xe; phòng chống tác hại của rượu, 

bia đối với người chưa đủ 18 tuổi; thời gian, địa điểm không được uống, không 

được bán rượu, bia và thực hiện các quy định khác trong Luật 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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