CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
UBND TỈNH LẠNG SƠN
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Số: 1889 /SGTVT-VP

Lạng Sơn, ngày 21 tháng 6 năm 2022

V/v chấp hành quy định về
phòng, chống tác hại của rượu, bia

Kính gửi:
- Các phòng, ban trực thuộc Sở;
- Văn phòng Ban An toàn Giao thông tỉnh;
- Công Đoàn cơ sở, Văn phòng Sở;
- Chi đoàn Thanh niên.
Thực hiện Công văn số 5693/BGTVT-ATGT ngày 08/6/2022 của Bộ
Giao thông vận tải V/v chấp hành quy định về phòng, chống tác hại của rượu,
bia; Văn số 645/UBND-KT ngày 09/6/2022 của UBND tỉnh V/v 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.
Giám đốc Sở Giao thông vận tải yêu cầu, quán triệt thực hiện nghiêm túc
Công điện số 488/CĐ-TTg ngày 03/62022 của Thủ tướng Chính phủ về việc
chấp hành quy định về phòng, chống tác hại của rượu, bia và để phòng ngừa,
giảm tác hại của uống rượu, bia đối với trật tự an toàn xã hội, trật tự an toàn giao
thông, góp phần làm giảm tai nạn giao thông do rượu, bia, cụ thể như sau:
1. Đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành Giao
thông vận tải:
- Thực hiện nghiêm Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia: nghiêm cấm
uống rượu, bia ngay trước và trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm
việc, ngày trực.
- Gương mẫu thực hiện nghiêm quy định đã uống rượu, bia không lái xe:
ngày nghỉ, ngoài giờ làm việc trước khi điều khiển phương tiện không được
uống rượu, bia; “Đã uống rượu, bia – không lái xe”.
2. Thanh tra Giao thông vận tải, Phòng Quản lý Vận tải, Văn phòng Ban
ATGT tỉnh:
- Tăng cường tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật
trong hoạt động vận tải đường bộ và các biện pháp phòng, chống vi phạm nồng
độ cồn, các chính sách, pháp luật về phòng, chống tác hại của rượu, bia, các quy
định về trật tự an toàn giao thông liên quan đến rượu, bia và nguyên nhân, hậu
quả của tai nạn giao thông..., cho đội ngũ cán bộ quản lý bến xe, doanh nghiệp
vận tải, Hiệp hội Vận tải ôtô trên địa bàn.
- Thanh tra giao thông phối hợp với lực lượng Cảng sát giao thông tăng
cường các biện pháp kiểm soát kiểm tra tại các bến xe về nồng độ cồn đối với lái
xe kinh doanh vận tải khi xe xuất bến, xe ra vào bến và xử lý nghiêm đối với các
các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định của pháp luật.

3. Công đoàn cơ sở, Chi đoàn Thanh niên:
- Tích cực tuyên truyền vận động Đoàn viên nghiêm túc thực hiện các quy
định của pháp luật về rượu, bia và quy định của Công điện số 488/CĐ-TTg ngày
03/6/ 2022 của Thủ tướng Chính phủ.
- Nghiên cứu đưa nội dung quy định về cấm uống rượu, bia ngay trước và
trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, ngày trực vào nội quy, quy
chế tiêu chuẩn xét danh hiệu thi đua khen thưởng của công đoàn viên trong
ngành Giao thông vận tải.
4. Văn phòng Sở theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Công điện số
488/CĐ-TTg ngày 03/62022 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấp hành quy
định về phòng, chống tác hại của rượu, bia và để phòng ngừa, giảm tác hại của
uống rượu, bia đối với trật tự an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông, góp phần
làm giảm tai nạn giao thông do rượu, bia. Đồng thời tổng hợp báo lãnh đạo Sở
có hình thức kỷ luật nghiêm cán bộ, công chức, viên chức, người lao động vi
phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính.
(Gửi kèm 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
theo công văn này)
Yêu cầu Trưởng các phòng, ban, Văn phòng Ban ATGT, Chủ tịch Công
đoàn Cơ sở, Bí thư Chi đoàn Thanh niên Sở Giao thông vận tải nghiêm túc triển
khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- VP UBND tỉnh;
- Lãnh đạo Sở;
- Công đoàn Cơ sở;
- Đoàn TN Cơ sở;
- Lưu: VT.
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