
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN SA THẦY 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /UBND-TH 

V/v đẩy mạnh thực hiện Luật 

phòng chống tác hại của rượu, bia; 

Nghị định số 100/2019/NĐ-CP 

của Chính phủ và triển khai các 

giải pháp đảm bảo an toàn giao 

thông trên địa bàn huyện 

Sa Thầy, ngày      tháng      năm 2020 

 

    Kính gửi:  

- Các cơ quan, đơn vị, đoàn thể thành viên ATGT huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Công văn số 09/CV-BATGT ngày 16/01/2020 của Ban An toàn 

giao thông tỉnh Kon Tum về việc đẩy mạnh thực hiện Luật phòng chống tác hại 

của rượu, bia; Nghị định số 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ và triển khai các 

giải pháp đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. 

 Luật Phòng chống tác hại của rượu, bia và Nghị định số 100/NĐ-CP của 

Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường 

bộ, đường sắt đã có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2020 đã tác động tích cực đến 

công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đặc biệt là quy định nồng độ 

cồn đối với người điều khiển phương tiện, được dư luận đánh giá cao, ủng hộ vì đã 

góp phần hạn chế tình trạng người điều khiểm các tiện giao thông khi tham gia giao 

thông mà trong người có nồng độ cồn (là một trong những nguyên nhân trực tiếp 

gây ra các vụ tai nạn giao thông trong thời gian qua). 

Nhằm thực hiện hiệu quả Nghị định số 100/NĐ-CP của Chính phủ quy 

định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt 

và các quy định liên quan đến an toàn giao thông trong Luật phòng, chống tác 

hại của rượu, bia. Đồng thời để đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết 

Nguyên đán Canh Tý 2020 và trong thời gian đến, Ủy ban nhân dân huyện yêu 

cầu các cơ quan, đơn vị, đoàn thể thành viên Ban an toàn giao thông huyện, 

UBND các xã, thị trấn tiếp tục triển khai thực hiện một số nội dung sau đây: 

1. Đẩy mạnh tuyên truyền những quy định mới của Nghị định số 

100/2019/NĐ-CP của Chính phủ, nhất là quy định xử phạt vi phạm về nồng độ 

cồn và các quy định có liên quan đến an toàn giao thông trong Luật phòng chống 

tác hại của rượu, bia để người dân biết, thực hiện; tuyên truyền, vận động nhân 

dân thực hiện “Đã uống rượu, bia không lái xe” và ủng hộ lực lượng Công an 

làm nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông. 



2. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền các quy định của Nghị 

định số 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ và Luật phòng chống tác hại của rượu, 

bia trên hệ thống đài phát thanh, truyền thanh cơ sở. 

3. Công an huyện đẩy mạnh công tác tuần tra, xử lý nghiêm người điều 

khiển phương tiện giao thông vi phạm các quy định về trật tự, an toàn giao 

thông, đặc biệt là vi phạm nông độ cồn, kết hợp chặt chẽ giữa công tác cưỡng 

chế và tuyên truyền để nâng cao hiệu quả; đảm bảo đủ quân số, phương tiện, 

trang thiết bị để kiểm tra, xử lý vi phạm theo quy định. Triển khai công tác kiểm 

tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn thường xuyên. 

4. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, đoàn thể, các trường học tuyên truyền, 

vận động cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan, chiến sĩ, sinh viên phải gương 

mẫu thực hiện “Đã uống rượu, bia không lái xe”, không uống rượu, bia ngay 

trước, trong giờ làm việc, học tập và nghỉ ngơi giữa giờ làm việc, học tập. Gắn 

việc thực hiện này vào công tác thi đua hàng năm. 

5. Trung tâm Văn hóa, Thể thao, Du lịch & Truyền thông tăng cường 

công tác tuyên truyền an toàn giao thông dịp Tết Canh Tý trên hệ thống đài 

truyền thanh – truyền hình để nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành các quy 

định về an toàn giao thông, phòng ngừa tai nạn giao thông. 

Yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiêm túc triển khai 

thực hiện./. 

 
 

Nơi nhận:                                                                  
- Thường trực Huyện ủy (b/c); 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Như trên; 

- Lưu: VT-LT 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Thạnh 
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