
UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM

Số:          /UBND-KTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Nam, ngày       tháng 6 năm 2022
V/v thực hiện Công điện số 
488/CĐ-TTg ngày 03/6/2022 
của Thủ tướng Chính phủ.

Kính gửi:
- Ban An toàn giao thông tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh;
- Các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh;
- Các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh;
- Các Trường Đại học, Cao đẳng, Trung học 
chuyên nghiệp;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Thực hiện Công điện số 488/CĐ-TTg ngày 03/6/2022 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc chấp hành quy định về phòng, chống tác hại của rượu, bia; 
Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

1. Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh, UBND các huyện, thị xã, 
thành phố và cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện nghiêm các quy định của 
Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; yêu cầu cán bộ, công chức, viên 
chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị, sỹ quan, hạ sỹ quan, quân nhân 
chuyên nghiệp, chiến sỹ, người làm việc trong lực lượng vũ trang, nhân dân, 
học sinh, sinh viên thực hiện nghiêm các quy định về cấm 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 các cá nhân, tập thể vi phạm.

2. Ban An toàn giao thông tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm Chỉ 
thị số 03/CT-TTg ngày 16/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường 
thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; Nghị định số 
100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm 
hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt và Nghị định số 
123/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 
điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 
hàng hải, giao thông đường bộ, đường sắt, hàng không dân dụng; định kỳ báo 
cáo kết quả thực hiện cho Ủy ban An toàn giao thông quốc gia để tổng hợp, 
báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh 
tiếp tục chỉ đạo các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, thực hiện 
nghiêm các quy định về cấm uống rượu, bia khi tham gia giao thông.

3. Ban An toàn giao thông tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giao 
thông vận tải, Công an tỉnh, Báo Quảng Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình 
Quảng Nam, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan 
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thông tấn báo chí trên địa bàn tăng cường tuyên truyền về Luật Phòng, chống 
tác hại của rượu, bia và nguyên nhân, hậu quả của tai nạn giao thông nói 
chung, tai nạn giao thông do vi phạm về nồng độ cồn nói riêng để nâng cao 
nhận thức của nhân dân, nghiêm túc thực hiện “Đã uống rượu, bia - không lái 
xe”. Đẩy mạnh tuyên trền trên mạng xã hội, hạ tầng số và vào các khung giờ 
vàng trên sóng truyền hình./. 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (B/c);
- UB ATGT quốc gia;
- TT TU, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KGVX, TH, KTTH, TC-HC, KTN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

[daky]
Lê Trí Thanh
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