
 

UBND TỈNH PHÚ THỌ 

SỞ Y TẾ 

 

Số:           /SYT-NVY&QLHN 

V/v tăng cường phối hợp triển khai 

công tác Luật phòng, chống tác hại 

của rượu, bia trên địa bàn tỉnh. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Phú Thọ, ngày      tháng 01 năm 2021 

Kính gửi:   

- Các Sở; Ban, ngành trên địa bàn tỉnh; 

- UBND các huyện, thị, thành. 

Để thực hiện hiệu quả Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia đặc biệt 

trong dịp tết Nguyên đán Tân Sửu và lễ hội xuân năm 2021; Thực hiện văn bản số 

482/BYT-DP, ngày 21/01/2021 của Bộ Y tế (văn bản sao gửi đơn vị trên hệ 

thống QLVBĐH); Sở Y tế trân trọng đề nghị các quý cơ quan, đơn vị địa phương 

tăng cường phối hợp triển khai một số nội dung sau: 

1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật và các quy định, chính sách về 

phòng, chống tác hại của rượu, bia đến 100% cán bộ viên chức, nhân viên và 

người lao động ( Nghị định số 24/2020/NĐ-CP, ngày 24/02/2020 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; Quyết 

định số 3400/QĐ-BYT, ngày 01/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Kế 

hoạch triển khai thi hành Luật Phòng,chống tác hại của rượu bia trong ngành y 

tế; Chỉ thị số 19/CT-BYT, ngày 23/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc tăng 

cường thực thi các quy định của Luật Phòng,chống tác hại của rượu bia trong 

ngành y tế và các quy định, chính sách liên quan khác).  

2. UBND các huyện, thị, thành 

Chỉ đạo Phòng Y tế, UBND xã, phường, thị trấn tổ chức các hình thức 

truyền thông tại cộng đồng phù hợp với từng nhóm đối tượng; triển khai lồng 

nghép truyền thông nâng cao sức khỏe phòng, chống tác hại của rượu, bia trong 

các hội nghị, hội thảo, sự kiện cộng đồng; tổ chức cấp phát, phổ biến tờ rơi, áp 

phích và các tài liệu truyền thông khác cho người dân; chú trọng truyền thông 

trên hệ thống đài truyền thanh cấp xã. 

3. Sở Thông tin &Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo 

Phú Thọ  

Tăng cường tổ chức các hoạt động giáo dục, truyền thông trong dịp Tết cổ 

truyền Tân Sửu và lễ hội xuân năm 2021 và các ngày lễ, ngày hội nhằm nâng 

cao nhận thức của cộng đồng về phòng, chống tác hại của rượu, bia. Tập trung 

tuyên truyền các quy định về những hành vi bị nghiêm cấm; phòng chống tác hại 

rượu, bia đối với người chưa đủ 18 tuổi; không uống rượu, bia trước và trong khi 

lái xe; không uống rượu, bia trước, trong thời gian làm việc và tại nơi làm việc; 



 

địa điểm không được uống, không được bán rượu, bia và các quy định khác 

trong Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia.   

Để có sẵn các bài viết, thông điệp truyền thông, tài liệu, hướng dẫn về 

phòng, chống tác hại của rượu, bia cho hoạt động truyền thông về phòng, chống 

tác hại của rượu, bia quý cơ quan, đơn vị truy cập Website của Cục Y tế dự 

phòng theo đường link  http://vncdc.gov.vn/. 

Trân trọng đề nghị quý cơ quan, đơn vị chủ động triển khai các nội dung 

trên./. 
 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Bộ Y tế (để b/cáo); 

- UBND tỉnh (để b/cáo); 

- GĐ Sở Y tế (để b/cáo); 

- Sở TT&TT tinh 

- Đài PT-TH tỉnh      (để ph/hợp) 

- Báo Phú Thọ 

- Lưu: VT, NVY&QLHN (B). 
 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

   

 

 

 

 

Lê Quang Thọ 

 
 

 

http://vncdc.gov.vn/
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