ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN KÔNG CHRO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Kông Chro, ngày 22 tháng 01 năm 2020

Số:178 /UBND-NC
V/v tăng cường thực hiện Luật Phòng,
chống tác hại của rượu, bia và Nghị định
số 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ

Kính gửi:
- Các phòng, ban ngành thuộc huyện;
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.
Thực hiện Công văn số 194/UBND-NC ngày 21/01/2020 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Gia Lai về việc tăng cường thực hiện Luật Phòng, chống tác hại
của rượu, bia và Nghị định số 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ. Ủy ban nhân
dân huyện yêu cầu:
1. Các phòng, ban ngành thuộc huyện, UBND các xã, thị trấn và các đơn
vị có liên quan triển khai thực hiện các nội dung tại Chỉ thị số 03/CT-TTG ngày
16/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Công văn số 2873/UBND-NC ngày
17/12/2019 của UBND tỉnh Gia Lai về việc bảo đảm trật tự, an toàn giao thông
trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Canh Tý và Lễ hội Xuân 2020; Kế
hoạch số 30/KH-UBND ngày 06/01/2020 của UBND tỉnh Gia Lai về Năm an
toàn giao thông 2020; phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện
và các đoàn thể huyện đẩy mạnh tuyên truyền Luật Phòng, chống tác hại của
rượu, bia và Nghị định số 100, nhất là các quy định xử phạt vi phạm hành chính
về nồng độ cồn; chú trọng tuyên truyền, vận động rộng rãi đến người dân khu
vực nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; 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 phải
nêu gương hành động.
2. Công an huyện tập trung tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an
toàn giao thông theo quy định tại Nghị định số 100, trong đó xử lý nghiêm đối
với hành vi vi phạm nồng độ cồn của người điều khiển phương tiện giao thông,
đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý và duy trì thực hiện trong suốt
năm 2020; kết hợp chặt chẽ giữa công tác cưỡng chế và công tác tuyên truyền,
phổ biến pháp luật nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm trật tự an toàn
giao thông.
3. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể
thao huyện tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến về Luật Phòng chống tác
hại của rượu, bia và Nghị định số 100, thực hiện quy định "Đã uống rượu bia không lái xe". Có biện pháp xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với
các hành vi đưa tin, tuyên truyền về các hành động sai trái, đi ngược với các quy
định của pháp luật.

4. Ban An toàn giao thông huyện theo dõi, đôn đốc việc thực hiện công
văn này, định kỳ tổng hợp, báo cáo Ban An toàn giao thông tỉnh, UBND huyện.
Nhận được Công văn này, yêu cầu các đơn vị. triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện;
- UBMT và các đoàn thể huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Lưu: VT-UB, NL.
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