
UỶ BAN NHÂN DÂN  

TỈNH VĨNH PHÚC 
 

Số:           /UBND-CN1 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 
 

Vĩnh Phúc, ngày          tháng  01  năm 2020 

V/v tuyên truyền, thực hiện Luật 

Phòng, chống tác hại của rượu, bia và 

Nghị định số 100/2019/NĐ-CP 

 

  

Kính gửi:  

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

 

Thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 16/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ 

về tăng cường thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và 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; Văn bản số 12/CV-UBATGTQG ngày 08/01/2020 

của Ủy ban ATGT Quốc gia về việc đẩy mạnh thực hiện Luật phòng chống tác hại 

của rượu bia và Nghị định số 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ (sao gửi kèm theo), 

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo: 

1. Sở Giao thông vận tải chủ trì phối hợp với các địa phương, các sở, ban, 

ngành, các đoàn thể chính trị - xã hội, Đài PT&TH tỉnh, Báo Vĩnh Phúc,... thực 

hiện công tác tuyên truyền Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và Nghị định số 

100/2019/NĐ-CP của Chính phủ đến các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh để 

nhân dân biết, nâng cao nhận thức, giảm các hành vi vi phạm pháp luật về 

TTATGT, hạn chế tai nạn giao thông, trước hết là trong dịp Tết Nguyên đán Canh 

Tý và Lễ hội xuân 2020.  

2. Công an tỉnh tăng cường công tác tuần tra xử lý vi phạm về TTATGT kết 

hợp với tuyên truyền rộng rãi về Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và Nghị 

định số 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ.  

3. Giao Sở Giao thông vận tải chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành, các 

đoàn thể chính trị - xã hội, UBND các huyện, thành phố nghiên cứu xây dựng Kế 

hoạch tuyên truyền Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và Nghị định số 

100/2019/NĐ-CP của Chính phủ để tuyên truyền rộng rãi trên địa bàn tỉnh trong 

năm 2020 với chủ đề “Đã uống rượu, bia – không lái xe”, trong đó cán bộ, đảng 

viên, công chức, viên chức phải nêu gương hành động.  

4. UBND, Ban ATGT các huyện, thành phố tăng cường thực hiện công tác 

tuyên truyền và bảo đảm TTATGT trên địa bàn quản lý./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Ủy ban ATGT Quốc gia; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- CVP, các PCVP UBND tỉnh; 

- Đài PT&TH tỉnh, Báo V.Phúc; 

- Văn phòng Ban ATGT tỉnh; 

- CV: CN1; 

- Lưu: VT. 

  (K-        b) 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 
 

 

 

Lê Văn Thanh 
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