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Quáng Trj, ngày O7-tháng6 nám 2022

V/v tang c.thng chap hành cac
quy djnh ye phOng, chông tác
hai cüa nrçYu, bia.

KInh giri:
- Các Sà, ban, ngành cp tinh;
- Các t chirc chInh trj - xâ hi c.p tinh;
- UBND và Ban ATGT các huyn, thj x, thành phô.

Trong 5 tháng dAu näm 2022, các S&, ngành, t chirc doàn th và UBND,
Ban An toàn giao thông các huyn, thj xã, thành phô dã tIch circ trin khai, thirc
hin dông b các giâi pháp trong cong tác bào dam tr.t tir an toàn giao thông
(ATGT), tInh hInh tr.t tr ATGT trên dja bàn tinh có nhing chuyn bin tich
cçrc, tai nan giao thông (TNGT) giám Ca 03 tiêu chI ye so vii, s ngixñ cht và s
nguôi bj thi.rong so vâi cüng kS' näm 2021. Tuy nhiên, vn con xây ra mt s vii
TNGT gay hu qua nghiêm tr9ng ma nguyen nhân là do ngu1i diu khin
phuang tin vi phm nông d con; trong do CO mt so can bO, cong chirc, viên
chirc, ngtthi lao dng lam vic trong Ca quan nba nuóc vi phm nng d cn khi
diêu khiên phuang tin tham gia giao thông.
D tip tijc kimch& giãm TNGT näm 2022 trên 5% so vth nãm 2021 cã
ye sO vi, so ngui chêt và so nguôi bj thuang; kp thii ngàn chn, phOng ngüa
các vii TNGT lien quan den ngui diêu khiên phuang tin vi phm nOng d cOn
khi tham gia giao thông; thirc hin Cong din so 488/CD-TTg ngày 03/6/2022
cüa Thu tithng ChInh phü ye vic chap hành quy djnh ye phOng, chông tác hai
ruçm bia; Kê hoach so 13/KH-UBND ngày 24/01/2022 cüa UBND tinh ye näm
an toàn giao thông 2022. UBND tinh yêu câu các Sâ, Ban, ngành cap tinh;
UBND các huyn, thl xã, thànb phô; các tO chirc ChInh trj - xã hi cap tinh thirc
hin mt so ni dung sau:
1. Thijc hin nghiêm Lut Phông, chng tác hii ruvu, bia: yêu cu can
b, cong chirc, viên chrc, nguOi lao dông trong ca quan dan vj, si quan, ha si
quan, quân nhân chuyên nghip, chiên si, nguôi lam vic trong lc krçng vu trang
trên dja bàn, nhân dan, h9c sinh, sinh viên, thirc hin nghiêrn các quy djnh ye cm
ung ruçu, bia; guang mâu thirc hin nghiem quy djnh dã uOng nrçiu, bia không
lái Xe; ci.rang quyêt, có bin pháp xu l nghiêm dOi vth cá nhân, tp the vi phm.
2. Cong an tinh: Chidao các phOng, ban, dan vj nghip vi, COng an các
huyn, th xã, thanh phO tiep tic tang cuông tuân tra kiêm soát, ma các dçit cao
dim v chuyên dê nOng d cOn, xr l nghiêm ng1iYi diêu khiên phuang tin
tham gia giao thông ma trong máu va hai thâ có nOng do con hoc chat ma tüy.

3. S& Y t: Chi dao phông, ban lien quan, các c sr khám ch1ta bnh phi
hçip vói các Co quan chüc näng, UBND các huyn, thj xa, thành phô tang cisông
xir l các hành vi vi phtm quy djnh cüa Lut Phông, chông tác hi cüa ruqu, bia
theo quy djnh cüa Nghj djnh so 11 7/2020/ND-CP.
4. S& Thông tin và Truyn thông, Dài phãt thanh và Truyn hlnh, Báo
Quãng Tn: Tang cumg cong tác tuyên truyên ye Lut PhOng, chông tác hai
nrçiu, bia và nguyen nhân, hu qua cüa TNGT, dc bit là TNGT do vi phm ye
nông d con dê nâng cao nhn thüc cüa ngui diêu khien phuong tin khi tham
gia giao thông; nghiêm tüc thrc hin "Dã uông rl.rqu, bia - không lái Xe". Day
manh tuyên truyên trén m.ng x hi, ha tang so và khung gi cao diem trên song
phát thanh, truyên hInh.
5. UBND và Ban An toàn giao thông các huyn, thj xã, thành ph: tip
t1ic tuyên truyên Lut PhOng, chông tác hai ru'cu, bia; Nghj djnh so
100/2019/ND-CP, Nghj djnh so 123/2021/ND-CP cOa chInh phü trên các
phuong tin thông tin dai chüng, h thông truyên thanh cap xâ; chi dao 1irc
luçing Cong an cap huyn, cap xä tang cumg cong tác tuân tra kiêm soát, xir l
nghiêm các trisäng hcip vi phm dc bit là ngithi diêu khiên phi.rong tin tham
gia giao thông vi phm non d côn./t
Noi nhân:
- NhLr trén;
- YP ChInh phü (b/c);
- Uy ban ATGT Quôc gia (b/c);
- Chü tjch, các PCT UBND tinh;
- CVP, PVP, CV Van phông UBND tinh;
- Li.ru VT, KTH.
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