ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN PHÚ VANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 15 /CT-UBND

Phú Vang, ngày 17 tháng 10 năm 2018

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHỈ THỊ
Về việc cán bộ, công chức, viên chức nêu gương thực hiện quy định
không uống rượu, bia trong giờ làm việc và khi lái xe

Thời gian qua, việc chấp hành nội quy, quy chế, thực hiện kỷ luật, kỷ
cương của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn huyện đã
từng bước đi vào nề nếp, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng thời giờ làm việc,
tăng cường kỷ luật, kỷ cương công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức,
người lao động; góp phần nâng cao hiệu quả sự phát triển kinh tế - xã hội, an
ninh, quốc phòng và trật tự an toàn giao thông tại địa phương. Tuy nhiên vẫn
còn một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức lạm dụng việc uống rượu,
bia trước, trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, làm ảnh hưởng
đến chất lượng, hiệu quả công việc, ảnh hưởng đến tác phong và uy tín của cá
nhân và của cơ quan, đơn vị. Tình trạng say rượu, bia khiến người điều khiển
phương tiện không kiểm soát được hành vi dẫn đến gây tai nạn và thương vong
trong những năm gần đây đang có xu hướng gia tăng, hơn nữa hậu quả của các vụ
TNGT do người điều khiển phương tiện có sử dụng rượu, bia thường rất nghiêm
trọng cả về tính chất của vụ việc lẫn mức độ thiệt hại về người và tài sản.
Thực hiện Chỉ thị số 19/CT-UBND ngày 04 tháng 10 năm 2018 của Chủ
tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, về việc cán bộ, công chức, viên
chức nêu gương thực hiện quy định không uống rượu, bia trong giờ làm việc và
khi lái xe; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa
phương trên địa bàn huyện thực hiện tốt một số công việc sau:
1. Đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (kể cả người làm
việc theo chế độ hợp đồng lao động) có hưởng lương từ ngân sách nhà nước:
- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 25/8/2018
của UBND tỉnh về tăng cường quản lý công tác tổ chức bộ máy và siết chặt kỷ
luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn tỉnh “nghiêm cấm sử dụng rượu, bia, đồ
uống có cồn trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, ngày trực”
- Gương mẫu trong việc hạn chế sử dụng rượu, bia, đồ uống có cồn khác
trong các công việc của gia đình và xã hội.
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2. Công an huyện:
- Chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ, công an các xã, thị trấn
tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm về nồng độ cồn
trong máu và khí thở của người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới
đường bộ, chú trọng ở các địa bàn nội thị, các tuyến giao thông trọng điểm trên
địa bàn thường xảy ra tai nạn.
- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực thi các quy định của
pháp luật về phòng, chống tác hại của lạm dụng rượu, bia và đồ uống có cồn
khác; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý hành vi sản xuất, nhập lậu, kinh doanh
rượu, bia và đồ uống có cồn khác không đúng quy định.
3. Phòng Nội vụ huyện:
Tổ chức kiểm tra thường xuyên, đột xuất trên phạm vi toàn huyện về việc
chấp hành của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về sử dụng rượu,
bia, đồ uống có cồn trong giờ làm việc. Kiến nghị các cơ quan quản lý cán bộ,
công chức, viên chức, người lao động xử lý theo thẩm quyền hoặc đề nghị
UBND huyện xử lý theo quy định đối với tập thể, cá nhân vi phạm không chấp
hành theo quy định.
4. Phòng Văn hóa và Thông tin, Đài Truyền thanh huyện:
Phối hợp với các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền đến mọi tầng lớp
nhân dân, trong các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội quy định về
không uống rượu, bia trong ngày, giờ làm việc và khi lái xe; về những tác hại
của rượu, bia và hậu quả của tai nạn giao thông nguyên nhân từ rượu, bia; quy
định pháp luật xử phạt hành chính về vi phạm nồng độ cồn vượt quá quy định
khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông.
Tăng thời lượng phát sóng, đưa tin trên hệ thống truyền thanh về nội
dung, tình hình triển khai Chỉ thị của UBND tỉnh, UBND huyện và các quy định
có liên quan về chính sách, pháp luật và tác hại của việc lạm dụng rượu, bia và
đồ uống có cồn khác.
5. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn phối hợp với các ngành liên quan
thực hiện đồng bộ việc tuyên truyền, vận động và xử lý vi phạm quy định về
nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ tại địa
phương; chỉ đạo các ban ngành tại xã, thị trấn phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ
quốc cùng cấp, các đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy
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định của pháp luật về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện cơ giới
đường bộ; về phòng, chống lạm dụng rượu, bia và đồ uống có cồn; quy định về
kinh doanh rượu, bia… bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông tại địa phương.
6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức
thành viên chỉ đạo các đoàn thể cấp cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội
viên chấp hành quy định của pháp luật về nồng độ cồn khi điều khiển phương
tiện; về thực trạng sử dụng rượu, bia điều khiển phương tiện, hậu quả, nguyên
nhân, giải pháp đối với tai nạn giao thông liên quan đến rượu, bia.
7. Ban An toàn giao thông huyện
- Phối hợp với các ban, ngành và địa phương tăng cường tuyên truyền
trong cán bộ, công chức, viên chức và người lao động các quy định của pháp
luật về những tác hại của rượu, bia và hậu quả của tai nạn giao thông nguyên
nhân từ rượu, bia, quy định về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương
tiện cơ giới đường bộ khi tham gia giao thông; quy định pháp luật xử phạt hành
chính về vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông.
- Tham mưu UBND huyện phát động phong trào “Đã uống rượu, bia
không lái xe”; xây dựng mô hình “Điểm kinh doanh rượu, bia an toàn giao
thông”; chỉ đạo các lực lượng chức năng tổ chức kiểm tra, xử lý vi phạm quy
định về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ trên
địa bàn.
- Chủ trì theo dõi, giám sát việc thực hiện của các cơ quan, địa phương;
báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện tại các kỳ sơ kết, tổng kết công tác bảo đảm
trật tự an toàn giao thông toàn huyện.
Yêu cầu Công an huyện, Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện, Chủ tịch Ủy
ban nhân dân các xã, thị trấn và Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể,
tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn huyện triển khai nghiêm túc Chỉ thị này./.
Nơi nhận:
- TV Huyện ủy (B/c);
- TT HĐND huyện;
- CT, PCT UBND huyện;
- UBMTTQVN huyện;
- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện;
- Các cơ quan Tỉnh đóng trên địa bàn;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu VT, CV.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ký bởi: Trần Thanh Long
Email: ttlong.phuvang@thuathienhue.gov.vn
Cơ quan: Tỉnh Thừa Thiên Huế
Thời gian ký: 17.10.2018 15:07:18 +07:00

Trần Thanh Long
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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 19 /CT-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 04 tháng 10 năm 2018

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHỈ THỊ
Về việc cán bộ, công chức, viên chức nêu gương thực hiện quy định
không uống rượu, bia trong giờ làm việc và khi lái xe
Thời gian qua, việc chấp hành nội quy, quy chế, thực hiện kỷ luật, kỷ
cương của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn tỉnh đã
từng bước đi vào nề nếp, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng thời giờ làm việc,
tăng cường kỷ luật, kỷ cương công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức,
người lao động; góp phần nâng cao hiệu quả sự phát triển kinh tế - xã hội, an
ninh, quốc phòng và trật tự an toàn giao thông. Tuy nhiên vẫn còn một bộ phận
cán bộ, công chức, viên chức lạm dụng việc uống rượu, bia trước, trong giờ làm
việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, làm ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả
công việc, ảnh hưởng đến tác phong và uy tín của cá nhân và của cơ quan,
đơn vị. Tình trạng say rượu, bia khiến người điều khiển phương tiện không kiểm
soát được hành vi dẫn đến gây tai nạn và thương vong trong những năm gần đây
đang có xu hướng gia tăng, hơn nữa hậu quả của các vụ TNGT do người điều
khiển phương tiện có sử dụng rượu, bia thường rất nghiêm trọng cả về tính chất
của vụ việc lẫn mức độ thiệt hại về người và tài sản.
Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng
Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà
nước các cấp và Thông báo số 242/TB-VPCP ngày 12/7/2018 về Kết luận của
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình – Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc
gia tại Hội nghị sơ kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông 6 tháng đầu
năm 2018, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, cơ quan, đoàn thể
thực hiện tốt một số công việc sau:
8. Đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (kể cả người làm
việc theo chế độ hợp đồng lao động) có hưởng lương từ ngân sách nhà nước:
- Thực hiện nghiêm Chỉ thị 17/CT-UBND ngày 25/8/2018 của UBND
tỉnh Về tăng cường quản lý công tác tổ chức bộ máy và siết chặt kỷ luật, kỷ
cương hành chính trên địa bàn tỉnh “nghiêm cấm sử dụng rượu, bia, đồ uống có
cồn trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, ngày trực”
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- Gương mẫu trong việc hạn chế sử dụng rượu, bia, đồ uống có cồn khác
trong các công việc của gia đình và xã hội.
9. Công an tỉnh
- Chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ, công an các địa
phương tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm về nồng độ
cồn trong máu và khí thở của người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới
đường bộ, chú trọng ở các địa bàn nội thành nội thị, các tuyến giao thông trọng
điểm thường xảy ra tai nạn như quốc lộ 1, đường tránh phía tây Thành phố Huế.
- Phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan thực thi các quy định của
pháp luật về phòng, chống tác hại của lạm dụng rượu, bia và đồ uống có cồn
khác; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý hành vi sản xuất, nhập lậu, kinh doanh
rượu, bia và đồ uống có cồn khác không đúng quy định.
10. Sở Giao thông vận tải
- Tăng cường chỉ đạo các doanh nghiệp kinh doanh vận tải thực hiện các
biện pháp kiểm soát nồng độ cồn đối với lái xe trước khi xuất bến tại các bến xe,
trạm dừng nghỉ trên đường bộ.
- Chỉ đạo Hiệp hội vận tải ô tô, các doanh nghiệp kinh doanh vận tải, đơn
vị đào tạo lái xe đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp
luật cho đội ngũ quản lý, điều hành và lái xe kinh doanh vận tải các quy định
của pháp luật về phòng, chống tác hại của lạm dụng rượu, bia và đồ uống có cồn
khác, hậu quả của tai nạn giao thông nguyên nhân từ rượu, bia.
11. Sở Nội vụ tổ chức kiểm tra thường xuyên, đột xuất trên phạm vi toàn
tỉnh về việc chấp hành của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về sử
dụng rượu, bia, đồ uống có cồn trong giờ làm việc. Kiến nghị các cơ quan quản
lý cán bộ, công chức, viên chức, người lao động xử lý theo thẩm quyền hoặc đề
nghị UBND tỉnh xử lý theo quy định đối với tập thể, cá nhân vi phạm không
chấp hành theo quy định.
12. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tin, báo chí,
đài phát thanh truyền hình của tỉnh và các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền
đến mọi tầng lớp nhân dân, trong các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị xã hội quy định về không uống rượu, bia trong ngày, giờ làm việc và khi lái xe;
về những tác hại của rượu, bia và hậu quả của tai nạn giao thông nguyên nhân từ
rượu, bia; quy định pháp luật xử phạt hành chính về vi phạm nồng độ cồn vượt
quá quy định khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông.
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13. UBND, Ban ATGT các huyện, thị xã, thành phố Huế thực hiện đồng
bộ việc tuyên truyền, vận động và xử lý vi phạm quy định về nồng độ cồn đối
với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ tại địa phương; chỉ đạo các
ban ngành và chính quyền cơ sở phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cùng cấp,
các đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp
luật về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ; về
phòng, chống lạm dụng rượu, bia và đồ uống có cồn; quy định về kinh doanh
rượu, bia… bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông tại địa phương. Phát
động phong trào “Đã uống rượu, bia không lái xe”; xây dựng mô hình “Điểm
kinh doanh rượu, bia an toàn giao thông”; chỉ đạo các lực lượng chức năng tổ
chức kiểm tra, xử lý vi phạm quy định về nồng độ cồn đối với người điều khiển
phương tiện cơ giới đường bộ trên địa bàn.
14. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành
viên chỉ đạo các đoàn thể cấp cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên
chấp hành quy định của pháp luật về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện; về
thực trạng sử dụng rượu, bia điều khiển phương tiện, hậu quả, nguyên nhân, giải
pháp đối với tai nạn giao thông liên quan đến rượu, bia.
15. Báo Thừa Thiên Huế, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và các cơ
quan truyền thông tăng cường công tác tuyên truyền, tăng thời lượng phát sóng,
đưa tin trên các phương tiện thông tin đại chúng về nội dung, tình hình triển khai
Chỉ thị của UBND tỉnh và các quy định có liên quan về chính sách, pháp luật và
tác hại của việc lạm dụng rượu, bia và đồ uống có cồn khác.
16. Ban An toàn giao thông tỉnh
- Phối hợp các sở, ban, ngành, các thành viên Ban ATGT tỉnh và địa
phương tăng cường tuyên truyền trong cán bộ, công chức, viên chức và người
lao động các quy định của pháp luật về những tác hại của rượu, bia và hậu quả
của tai nạn giao thông nguyên nhân từ rượu, bia, quy định về nồng độ cồn đối
với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ khi tham gia giao thông; quy
định pháp luật xử phạt hành chính về vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển
phương tiện tham gia giao thông.
- Chủ trì theo dõi, giám sát việc thực hiện của các cơ quan, địa phương;
báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện tại các kỳ sơ kết, tổng kết công tác bảo đảm
trật tự an toàn giao thông toàn tỉnh.
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Yêu cầu Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân
các huyện, thị xã, thành phố Huế và Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn
thể, tổ chức chính trị - xã hội triển khai nghiêm túc Chỉ thị này./.
Nơi nhận:
- Ủy ban ATGT Quốc gia (b/c);
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (b/c);
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Các cơ quan TW đóng trên địa bàn tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã và TP.Huế;
- Đài VTV8, TRT, Báo TT Huế;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- TT Tin học và Công báo tỉnh;
- CVP, PCVP và các CV;
- Lưu VT, GT.

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Phương
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