
 

 

SỞ Y TẾ ĐỒNG THÁP 

TRUNG TÂM Y TẾ 

THÀNH PHỐ CAO LÃNH 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:         /TTYT 
Về việc phòng, chống tác hại  

của rượu, bia khi tham gia giao thông  

TP Cao Lãnh, ngày       tháng 6 năm 2022 

 
 

Kính gửi:  

 - Các Khoa, Phòng; 

 - Trạm Y tế xã, phường. 

 
Thực hiện Công văn số 2519/SYT-KHTC ngày 23/6/2022 của Sở Y tế 

Đồng Tháp về việc triển khai Công văn số 220/UBND-TCD-NC ngày 

17/6/2022 của UBND Tỉnh về việc phòng, chống tác hại của rượu, bia khi tham 

gia giao thông. 

Trung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh yêu cầu lãnh đạo Khoa, Phòng và 

Trạm Y tế xã, phường thực hiện một số nội dung sau: 

1. Tổ chức quán triệt cho viên chức, người lao động trong đơn vị thực hiện 

nghiêm Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; gương mẫu thực hiện nghiêm 

quy định "Đã  uống rượu, bia - không lái xe", đồng thời có biện pháp xử lý 

nghiêm đối với cá  nhân, tập thể vi phạm. 

2. Phối hợp với các đơn vị có liên quan tuyên truyền, vận động Nhân dân 

thực hiện nghiêm Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; Chỉ thị số 03/CT-

TTg ngày 16 tháng 01 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực 

hiện Luật Phòng, chống tác hại của  rượu, bia; Nghị định số 100/2019/NĐ-CP 

ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt; Nghị định số 

123/2021/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong 

lĩnh vực hàng hải; giao thông đường bộ, đường sắt; hàng không dân dụng. 

3. Giao phòng Hành chính - Tổng hợp phối hợp với các đơn vị có liên quan 

tăng cường xử lý các hành vi vi phạm quy định của Luật Phòng, chống tác hại 

của rượu, bia theo quy định tại Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 9 

năm 2020 của Chính phủ.  

Đề nghị các đơn vị trực thuộc thực hiện tốt nội dung Công văn này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BGĐ Trung tâm (b/c); 

- Website Trung tâm; 

- Lưu: VT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
Trương Quốc Dũng 
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