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Kính gửi:  

- Các phòng, ban, đơn vị thuộc huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Công văn số 6282/UBND-KGVX ngày 20/7/2020 của UBND 

tỉnh Đắk Lắk về việc triển khai các biện pháp hạn chế tình trạng uống rượu và sử 

dụng chất kích thích trên địa bàn tỉnh; 

UBND huyện yêu cầu các phòng, ban, đơn vị thuộc huyện và UBND các xã, 

thị trấn thực hiện nghiêm một số nội dung như sau: 

1. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền Luật Phòng, chống tác hại 

của rượu, bia và sử dụng chất kích thích 

- Tổ chức phổ biến tuyên truyền Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; 

Luật Phòng, chống bạo lực gia đình và các văn bản quy định, hướng dẫn thi hành 

có liên quan; phổ biến các kiến thức, kỹ năng về phòng, chống xâm hại trẻ em 

bằng nhiều hình thức, phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của từng đối tượng, 

địa phương. 

- Đưa hoạt động thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống tác hại 

của rượu, bia; Phòng, chống bạo lực gia đình, xâm hại trẻ em vào kế hoạch, hoạt 

động truyền thông hàng năm của các đơn vị, địa phương.  

2. Thực hiện các giải pháp về kiểm soát cung cấp rượu, bia 

- Quản lý chặt chẽ việc cấp phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích 

kinh doanh. Quản lý quy trình sản xuất, tiêu chuẩn chất lượng, an toàn thực phẩm 

và nhãn hàng hoá đối với rượu nấu bằng phương pháp thủ công (truyền thống). 

- Tăng cường biện pháp kiểm soát, kiểm tra chất lượng và thực hiện nghiêm 

việc cấp Giấy phép kinh doanh rượu, bia theo đúng quy định của Luật Phòng, 

chống tác hại của rượu, bia và quy định khác của pháp luật về cấp phép kinh 

doanh. 

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng chủ trì, phối hợp Phòng Y tế và UBND các xã, 

thị trấn, tăng cường kiểm soát đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh, hộ gia đình, 

làng nghề, khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc. 

3. Thực hiện các biện pháp giảm mức tiêu thụ rượu, bia và sử dụng chất 

kích thích 

- Tăng cường thực hiện và kiểm tra, xử lý vi phạm quy định cấm sử dụng 

rượu, bia trước, trong giờ làm việc, tại nơi làm việc và đưa nội dung quy định về 



cấm sử dụng rượu, bia vào nội quy, quy chế làm việc và tổ chức, giám sát việc 

thực hiện. 

- Tổ chức triển khai, giám sát việc thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của 

rượu, bia; tăng cường công tác truyền thông, phát động cộng đồng không lạm dụng 

rượu, bia và sử dụng các chất kích thích trong lễ hội, đám cưới; hộ gia đình không 

nấu rượu; gia đình và khu dân cư không có người nghiện rượu, bia và sử dụng chất 

kích thích… nhằm hạn chế nguyên nhân gây ra tình trạng xâm hại trẻ em trên địa 

bàn huyện. 

- Phòng Văn hoá và Thông tin phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan, kiểm 

soát việc quảng cáo rượu, bia trên địa bàn, đảm bảo việc quảng cáo rượu, bia tuân 

thủ các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và các quy định khác 

về quảng cáo. 

Nhận được Công văn này, Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị và Chủ tịch 

UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên;  
- Chủ tịch; Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Lãnh đạo Văn phòng HĐND-UBND huyện; 

- Lưu: VT, TH. 

 

CHỦ TỊCH 

               
 

 

 

Đinh Xuân Diệu 
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