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 Yên Châu, ngày     tháng 3 năm 2023 

 

 
Kính gửi:  

 - Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; 

 - Ban An toàn giao thông huyện; 

 - Các cơ quan, đơn vị;  

 - Các tổ chức chính trị - xã hội huyện; 

 - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Công văn số 812/UBND-NC ngày 16/3/2023 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Sơn La về việc tăng cường thực hiện các biện pháp, kiểm soát, 

xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao 

thông, hình thành văn hóa, thói quen “Đã uống rượu, bia - không lái xe”. 

Nhằm chủ động trong công tác phòng ngừa, kiềm chế, giảm bền vững tai 

nạn giao thông, nhất là hạn chế đến mức thấp nhất các vụ tai nạn giao thông do  

người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn. Tiếp tục huy động sự vào 

cuộc của cả hệ thống chính trị, các cơ quan, đơn vị, chính quyền các cấp, các tổ 

chức chính trị - xã hội để triển khai thống nhất, đồng bộ các biện pháp, giải 

pháp tăng cường tuyên truyền, kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm về nồng độ 

cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông; quyết tâm hình thành 

bằng được thói quen, văn hóa “Đã uống rượu, bia - không lái xe”.  

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị 

trấn và đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, các tổ chức chính 

trị - xã hội huyện thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm như sau: 

1. Tiếp tục quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động 

thuộc đơn vị, địa phương mình quản lý phải nắm rõ và tự giác chấp hành 

nghiêm Luật Giao thông đường bộ; Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; 

Công điện số 488/CĐ-TTg ngày 03/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

chấp hành các quy định về phòng, chống tác hại của rượu, bia; yêu cầu cán bộ, 

công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên thực hiện nghiêm 

quy định đã uống rượu, bia không điều khiển phương tiện tham gia giao thông; 

Công văn số 3090/UBND-NC ngày 15/8/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc 

tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, nâng cao ý thức chấp hành 
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Luật Giao thông đường bộ trong các cơ quan, đơn vị và Nhân dân; phấn đấu 

mỗi cán bộ, công chức, viên chức là một “tuyên truyền viên” trong tuyên 

truyền, vận động việc chấp hành các quy định của pháp luật khi tham gia giao 

thông, nhất là không điều khiển phương tiện tham gia giao thông sau khi đã sử 

dụng rượu, bia. 

Nghiêm cấm can thiệp, tác động vào quá trình kiểm tra, xử lý vi phạm 

của lực lượng thực thi công vụ; Thủ trưởng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa 

phương chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện nếu để cán bộ, công 

chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị, địa phương mình quản 

lý vi phạm. 

2. Các cơ quan, đơn vị, các tổ chức chính trị - xã hội huyện, Ủy ban nhân 

dân các xã, thị trấn phối hợp với Trung tâm Truyền thông - Văn hóa huyện, các 

cơ quan thông tấn, báo chí của Trương ương, tỉnh và địa phương thực hiện 

mạnh mẽ, liên tục công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật 

tự, an toàn giao thông, công tác kiểm tra, xử lý quyết liệt vi phạm nồng độ cồn 

của lực lượng chức năng bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, chú trọng 

tuyên truyền trên các trang thông tin báo chí, mạng xã hội, tuyên truyền trực 

tiếp tại các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục, bản, tiểu khu, khu dân cư...; 

nội dung tuyên truyền phải có chiều sâu, tác động mạnh mẽ đến tâm lý, ý thức, 

tự trọng của người tham gia giao thông, tạo sự lan tỏa rộng rãi để nâng cao ý 

thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, quyết tâm 

hình thành bằng được văn hóa, thói quen không điều khiển phương tiện giao 

thông sau khi sử dụng rượu, bia; đồng tình, ủng hộ công tác kiểm tra, xử lý vi 

phạm của lực lượng chức năng, lên án các hành vi vi phạm. 

3. Công an huyện chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiến 

hành tổng rà soát và tổ chức làm việc trực tiếp với các cơ sở kinh doanh có 

điều kiện phát sinh vi phạm về nồng độ cồn trên địa bàn (các nhà hàng, quán 

bar, karaoke, trung tâm tiệc cưới,...) đề nghị phối hợp tuyên truyền, vận động 

khách đến ăn, uống chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự, an 

toàn giao thông, không điều khiển phương tiện tham gia giao thông sau khi đã 

sử dụng rượu, bia. 

- Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát trật tự tiếp tục thực 

hiện quyết liệt, có hiệu quả chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an về 

mở đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự an toàn xã hội 

trong các dịp Lễ, Tết. Ưu tiên huy động tối đa lực lượng, phương tiện, trang 

thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, 

xử lý vi phạm về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông, 

đảm bảo nghiêm minh, quyết liệt, hiệu quả, đặc biệt là thời gian diễn ra các sự 

kiện, hoạt động đối ngoại quan trọng của đất nước và của tỉnh, huyện diễn ra 

trên địa bàn. 

- Quá trình xử lý, xác định người vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển 

phương tiện tham gia giao thông là cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ 

trang, đảng viên, người lao động trong các cơ quan Nhà nước thì phải thông 

báo đầy đủ hành vi vi phạm về cơ quan, đơn vị, tổ chức đảng của người vi 
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phạm để xử lý theo quy định; đồng gửi phòng Nội vụ để phục vụ công tác quản 

lý cán bộ, kiểm điểm, xem xét trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị. 

4. Trường hợp có tai nạn giao thông mà nguyên nhân xảy ra tai nạn giao 

thông có liên quan đến người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn 

diễn biến phức tạp, yêu cầu Ban ATGT địa phương, lực lượng Công an, các 

đơn vị liên quan tổ chức phân tích, đánh giá, xác định các nguyên nhân chủ 

quan, khách quan, tham mưu, đề xuất các biện pháp phòng ngừa, kiềm chế tai 

nạn giao thông; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện nếu để xảy ra ta 

nạn giao thông nghiêm trọng do người điều khiển phương tiện gây tai nạn có  

nồng độ cồn. 

5. Công an huyện, Viện Kiểm sát nhân dân huyện, Tòa án nhân dân 

huyện phối hợp chỉ đạo tổ chức điều tra, truy tố, xử lý nghiêm các vụ tai nạn 

giao thông có nguyên nhân do người điều khiển phương tiện gây tai nạn có 

nồng độ cồn; người điều khiển phương tiện cản trở, chống đối, chống người thi 

hành công vụ theo quy định; tổ chức xét xử công khai, lưu động, góp phần 

tuyên truyền, giáo dục, nâng cao tính răn đe, phòng ngừa xã hội. 

6. Phòng Nội vụ phối hợp với Công an huyện và các đơn vị liên quan 

tiếp nhận thông tin các trường hợp vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao 

thông là cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đảng viên, người lao 

động trong cơ quan Nhà nước; nghiên cứu, đề xuất đưa nội dung này vào các 

tiêu chí để đánh giá, xếp loại đối với tập thể, cá nhân, đồng thời kiểm điểm, 

xem xét trách nhiệm của cán bộ vi phạm và người đứng đầu cơ quan, đơn vị. 

7. Ban An toàn giao thông huyện là đơn vị Thường trực theo dõi, đôn 

đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm, hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại 

Công văn này và công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn toàn 

huyện; chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan theo dõi, đôn đốc 

việc triển khai, thực hiện; tổng hợp tình hình, kết quả, báo cáo theo quy định. 

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị 

trấn và đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, các tổ chức chính 

trị - xã hội huyện triển khai thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận:                                                                                             
- Ủy ban nhân dân tỉnh (b/c); 

- Sở Giao thông vận tải (b/c); 

- Ban An toàn giao thông tỉnh (b/c); 

- Thường trực Huyện ủy (b/c);  

- Thường trực HĐND huyện (b/c); 

- Ban Tuyên giáo Huyện ủy; 

- Các Phó Trưởng Ban ATGT huyện;                

- Các cơ quan thành viên BATGT huyện; 

- UBND và Ban ATGT các xã, thị trấn; 

- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; 

- Các tổ chức chính trị - xã hội huyện; 

- Cổng thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: Ban ATGT huyện, Tắng. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Lù Văn Cường 
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