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Kính gửi:  

- Ban An toàn giao thông huyện; 

- Phòng Văn hóa Thông tin; 

- Công an Huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

Thực hiện công văn số 26/UBND-KTN, ngày 10/01/2020 về tăng cường 

thực hiện các biện pháp để ngăn chặn tai nạn giao thông do uống rượu, bia. UBND 

huyện Tràng Định đề nghị các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thực hiện các biện 

pháp để ngăn chặn tai nạn giao thông do uống rượu, bia trên địa bàn huyện Tràng 

Định như sau:  

Trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý và Lễ hội Xuân 2020, dự báo nhu cầu đi 

lại của người dân tăng cao, cùng với đó là việc người dân sử dụng rượu, bia cũng 

sẽ tăng đột biến dẫn đến tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh diễn 

biến hết sức phức tạp, làm tăng nguy cơ tai nạn giao thông.  

Để tuyên truyền đến người dân nắm rõ các quy định tại Nghị định số 

100/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao 

thông đường bộ và đường sắt và Luật phòng, chống tác hại của rượu bia; ngăn chặn 

kịp thời, giảm tối đa các vụ tại nạn giao thông do các hành vi vi phạm nồng độ cồn 

và để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho nhân dân vui đón Tết Nguyên đán 

Canh Tý và Lễ hội Xuân 2020. 

1. Ban An toàn giao thông huyện 

Xây dựng Kế hoạch Năm an toàn giao thông 2020 với chủ đề “Đã uống rượu 

bia, không lái xe”, bám sát các định hướng chỉ đạo của Ban An toàn giao thông 

tỉnh và Kế hoạch số 666/KH-UBATGTQG ngày 30/12/2019, thực hiện kiểm tra, 

đôn đốc các ban, ngành, cơ quan thành viên Ban An toàn giao thông huyện, UBND 

các xã, thị trấn triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Kế hoạch Năm an toàn 

giao thông 2020 và các nội dung chỉ đạo tại Công văn này. 

2. Công an huyện 

Chỉ đạo các lực lượng với nòng cốt là lực lượng Cảnh sát giao thông tăng 

cường tuần tra, kiểm soát theo chuyên đề gắn với các hành vi uy hiếp nghiêm trọng 

đến trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là hành vi vi phạm quy định về nồng độ cồn 

của người điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Tổ chức các đợt cao điểm 

tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm nồng độ cồn đối với lái xe trong dịp Tết Nguyên 

đán Canh Tý và Lễ hội Xuân 2020; bảo đảm đủ trang thiết bị, vật dụng cho lực 

lượng chức năng kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn và xử lý nghiêm các hành vi 

vi phạm về trật tự an toàn giao thông. Đặc biệt là hành vi vi phạm nồng độ cồn của 
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người điều khiển phương tiện giao thông, kết hợp chặt chẽ giữa biện pháp cưỡng 

chế và tuyên truyền để nâng cao hiệu quả.  

3. Phòng Văn hóa thông tin 

Chỉ đạo, định hướng cơ quan truyền thông của huyện Trung tâm văn thể thao 

và truyền thông huyện, hệ thống truyền thanh cơ sở tăng cường thời lượng thông tin, 

đổi mới cách thức, đa dạng hóa các sản phẩm truyền thông về trật tự an toàn giao 

thông. Trong đó, tập trung tuyên truyền các quy định tại Nghị định số 100/2019/NĐ-

CP của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ 

và đường sắt và Luật phòng, chống tác hại của rượu bia, vận động nhân dân thực 

hiện quy định “Đã uống rượu, bia không lái xe”. 

4. Ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan thành viên Ban An toàn giao thông 

huyện, các tổ chức chính trị - xã hội, Trung tâm VHTT và Truyền thông, UBND 

các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an 

toàn giao thông nói chung. Trong đó, tập trung tuyên truyền những quy định mới 

của Nghị định số 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt hành chính 

trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, nhất là quy định xử phạt vi phạm 

về nồng độ cồn và các quy định liên quan đến an toàn giao thông trong Luật 

Phòng, chống tác hại của rượu bia để nâng cao ý thức của người dân; tổ chức các 

hoạt động tuyên truyền, vận động người dân chấp hành quy định pháp luật về nồng 

độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông, thực hiện thông điệp "Đã uống 

rượu, bia không lái xe" và ủng hộ lực lượng công an làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự 

an toàn giao thông. 

5. Thủ trưởng ban, ngành, đoàn thể thuộc huyện, UBND các xã, thị trấn chỉ 

đạo thực hiện các biện pháp để triển khai sâu rộng tới toàn thể cán bộ, công chức, 

viên chức và người lao động của cơ quan, đơn vị mình trong việc chấp hành các quy 

định của pháp luật về phòng, chống tác hại của rượu, bia, từng bước hình thành thói 

quen “Đã uống rượu, bia không lái xe”. Đồng thời, nghiêm cấm và có hình thức xử 

lý nghiêm đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị 

can thiệp vào việc thực thi nhiệm vụ của các cơ quan chức năng trong việc kiểm tra, 

xử lý các vi phạm về trật tự an toàn giao thông./.  

 
Nơi nhận:                                                                                  
- Như trên; 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Các ban, ngành, đoàn thể; 

  - Trung tâm VHTT&TT huyện; 

- C, PCVP UBND huyện,  

- Lưu: VT.  
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