
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH NINH THUẬN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 Số:            /UBND-VXNV Ninh Thuận, ngày       tháng     năm 2022 

V/v tăng cường chấp hành 

quy định về phòng chống tác 

hại của rượu, bia. 

 

 
      Kính gửi:  

- Các Sở, ban, ngành;  

- Các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh; 

- Các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh; 

- Báo Ninh Thuận; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

     

 
Thực hiện Công văn 3467/BYT-DP ngày 30/6/2022 của Bộ Y tế về việc 

tăng cường chấp hành qui định về phòng, chống tác hại của rượu, bia, 
 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 
 

1. Các Sở, ban ngành, đơn vị sự nghiệp; các cơ quan Trung ương trên 

địa bàn và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: 

Theo phạm vi lĩnh vực và địa bàn phụ trách, tổ chức quán triệt, phổ biến, 

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, người lao động trong 

các cơ quan, tổ chức, sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, chiến sĩ, 

người làm việc trong lực lượng vũ trang nhân dân, học sinh, sinh viên thực hiện 

nghiêm các quy định liên quan đến uống rượu, bia; 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. 

2. Sở Y tế: 

- Chỉ đạo các đơn vị Y tế triển khai hiệu quả các biện pháp sàng lọc phát 

hiện sớm, can thiệp giảm tác hại, chẩn đoán điều trị, phục hồi chức năng cho 

người mắc bệnh rối loạn chức năng do uống rượu, bia; phòng, chống nghiện, tái 

nghiện rượu, bia. 

- Phối hợp Đoàn thanh tra liên ngành tổ chức thanh kiểm tra định kỳ, đột 

xuất nhằm phát hiện các địa điểm kinh doanh rượu giả, chế biến rượu giả. 

3. Sở Công thương: 

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường kiểm soát việc lưu 

thông trên thị trường đối với các sản phẩm rượu, bia; thanh tra, kiểm tra định kỳ, 
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đột xuất theo phân cấp quản lý nhằm phát hiện các địa điểm kinh doanh rượu 

giả, chế biến rượu giả; cung cấp thông tin về sản phẩm rượu, bia kém chất 

lượng, không đảm bảo an toàn lưu thông trên thị trường và công khai hình thức 

xử lý đối với trường hợp vi phạm trên các phương tiện truyền thông; hướng dẫn 

người tiêu dùng nhận biết thực phẩm là hàng giả, hàng kém chất lượng. 

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông xác nhận nội dung quảng 

cáo đối với các sản phẩm rượu, bia thuộc địa phương quản lý. 

4. Công an tỉnh: 

- Tăng cường các biện pháp tuần tra kiểm soát, xử lý hành vi vi phạm quy 

định về nồng độ cồn trong máu và khí thở của người điều khiển giao thông cơ 

giới. 

- Tổ chức thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục cho người dân về 

kiến thức, pháp luật liên quan đến quy định về nồng độ cồn trong máu và khí thở 

của người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới, các chế tài xử phạt và vận 

động người dân tuân thủ quy định của pháp luật. 

5. Sở Thông tin và Truyền thông: 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Sở Công thương và các địa phương kiểm 

tra, rà soát các thông tin xuất bản và hướng dẫn các cơ quan báo chí thực hiện 

hoạt động tuyên truyền, quảng cáo rượu, bia bảo đảm chính xác, trung thực, 

khách quan theo đúng nội dung đã được phê duyệt. 

- Định hướng, hướng dẫn các cơ quan thông tấn, báo chí tăng cường tuyên 

truyền về nội dung phòng, chống tác hại của rượu bia. 

6. Sở Giáo dục và Đào tạo: 

- Tổ chức các buổi sinh hoạt ngoại khóa phổ biến Luật phòng chống tác 

hại rượu bia cho cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên độ tuổi từ 18 trở lên tại 

các trường đại học, cao đẳng, trung học phổ thông… 

- Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát quy định cấm uống và bán rượu bia trong cơ 

sở giáo dục theo quy định của pháp luật. 

7. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Ninh Thuận: 

- Phối hợp với Sở Y tế, Sở Công Thương thực hiện các phóng sự liên 

quan đến công tác phòng ngừa ngộ độc rượu, bia do sử dụng rượu, bia có chứa 

Methanol vượt ngưỡng cho phép.  

- Tuyên truyền Luật phòng chống tác hại của rượu, bia và các văn bản quy 

phạm pháp luật về ATTP trong cộng đồng, đưa tin kịp thời các trường hợp vi 

phạm kinh doanh các sản phẩm rượu, bia giả nhằm cảnh báo cho cộng đồng.  

- Đẩy mạnh các kênh phát thanh, truyền hình, phát huy vai trò là cơ quan 

truyền thông đại chúng, định hướng và nâng cao nhận thức của người sản xuất, 

kinh doanh rượu, bia và người tiêu dùng trong việc chấp hành quy định pháp 

luật. 
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8. Sở Giao thông Vận tải: 

- Tổ chức thực hiện các biện pháp phòng ngừa tai nạn giao thông liên 

quan đến sử dụng rượu, bia thuộc lĩnh vực quản lý.  

- Xây dựng nội dung và tổ chức việc đào tạo về phòng, chống tác hại của 

rượu, bia trong chương trình đào tạo cấp giấy phép lái xe. 

9. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: 

- Phối hợp với các cơ quan liên quan lồng ghép tuyên truyền các tác hại 

của rượu, bia đối với trẻ em và người cao tuổi. 

- Thông tin, giáo dục, truyền thông về tác hại và phòng, chống tác hại của 

rượu, bia phù hợp với lứa tuổi của học viên trong các cơ sở giáo dục nghề 

nghiệp; tổ chức việc thông tin, giáo dục, truyền thông cho người lao động về tác 

hại của rượu, bia, không uống rượu, bia ngay trước, trong giờ làm việc, học tập 

và nghỉ giữa giờ làm việc, không vận hành máy móc sau khi uống rượu, bia.  

- Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát quy định cấm uống và bán rượu, bia trong cơ 

sở giáo dục nghề nghiệp và quy định không sử dụng lao động là người chưa đủ 

18 tuổi trực tiếp tham gia vào việc sản xuất, mua bán rượu, bia. 

10. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: 

- Tổ chức thực hiện các biện pháp về kiểm soát quảng cáo rượu, bia thuộc 

lĩnh vực quản lý.  

- Hướng dẫn, vận động cộng đồng dân cư hạn chế uống rượu, bia trong 

tiệc cưới, lễ hội, đám tang… 

11. Cục Quản lý thị trường:  

Phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai công tác kiểm tra, kiểm soát 

nhằm ngăn chặn hoạt động vận chuyển, buôn bán, kinh doanh các loại rượu giả, 

không rõ nguồn gốc xuất xứ, rượu, bia nhập lậu, kém chất lượng hoặc quá hạn 

sử dụng. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật. 

12. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: 

- Tổ chức thực hiện biện pháp tăng cường quản lý và bảo đảm an toàn 

thực phẩm đối với sản xuất rượu thủ công trên địa bàn quản lý; hướng dẫn các 

hộ gia đình, tổ chức, cá nhân sản xuất rượu thủ công không nhằm mục đích kinh 

doanh bảo đảm các quy định về an toàn thực phẩm; kiểm tra chất lượng rượu thủ 

công được sản xuất, lưu hành trên địa bàn.  

- Tổ chức, vận động, hướng dẫn và phát huy vai trò của tổ dân phố, cụm 

dân cư, thôn, tổ chức hội, đoàn thể tại địa phương, cộng đồng tham gia các hoạt 

động phòng, chống tác hại của rượu, bia.  

- Áp dụng biện pháp phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp kịp thời đối với trẻ em 

có cha, mẹ nghiện rượu, bia theo quy định về phòng, chống bạo lực gia đình.  
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- Chỉ đạo, tổ chức thực hiện, thanh tra, kiểm tra hoạt động phòng, chống 

tác hại của rượu, bia, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm pháp luật liên 

quan đến rượu, bia. 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện, báo cáo kết 

quả cho UBND tỉnh theo quy định (thông qua Sở Y tế tổng hợp)./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, PCT UBND tỉnh NLB; 

- VPUB: LĐ; 

- Lưu: VT, VXNV. NNN 

KT. CHỦ TỊCH  

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 
 

Nguyễn Long Biên 
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