
1 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 
HUYỆN HẠ LANG 

 

Số:         /KH-UBND 

           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
                            Hạ Lang, ngày    tháng 3 năm 2020 

 

KẾ HOẠCH 

Triển khai thi hành Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia  

trên địa bàn huyện Hạ Lang 

 

Căn cứ Kế hoạch số 3939/KH-UBND, ngày 13/11/2019 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Cao Bằng về việc triển khai thi hành Luật phòng, chống tác hại của rượu, 

bia trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Ủy ban nhân dân huyện xây dựng Kế hoạch triển 

khai thi hành Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia trên địa bàn huyện như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1. Mục đích  

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

tăng cường hoạt động thông tin, truyền thông, giáo dục về tác hại của việc lạm 

dụng rượu, bia đối với sức khỏe và xã hội; chính sách, pháp luật về phòng, chống 

tác hại của lạm dụng rượu, bia tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, 

lực lượng vũ trang và toàn thể nhân dân trên địa bàn huyện Hạ Lang. 

 - Tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của người đứng đầu các cơ quan, 

đơn vị, địa phương trong việc tổ chức triển khai và thi hành Luật phòng, chống tác 

hại của rượu, bia và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật thuộc phạm vi, lĩnh vực 

quản lý nhà nước của ngành, địa phương; phát huy tinh thần trách nhiệm, gương 

mẫu chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực 

lượng vũ trang trong thực thi công vụ, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của 

nhân dân, góp phần ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.  

2. Yêu cầu  

- Việc tuyên truyền, phổ biến, triển khai thi hành Luật phòng, chống tác hại 

của rượu, bia trên địa bàn huyện đảm bảo kịp thời, chất lượng, hiệu quả.  

- Việc tuyên truyền, phổ biến, triển khai thi hành Luật phòng, chống tác hại 

của rượu, bia được thực hiện thường xuyên, nghiêm túc, bằng nhiều hình thức, 

phương pháp tuyên truyền phong phú, đa dạng phù hợp với đối tượng được tuyên 

truyền.  

- Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc 

tuyên truyền, phổ biến, triển khai thi hành Luật phòng, chống tác hại của rượu, 

bia. 

II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, HÌNH THỨC TỔ CHỨC  

1. Đối tượng  

Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang 

và nhân dân trên địa bàn huyện Hạ Lang.  
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2. Nội dung 

 a) Tham mưu xây dựng, ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật phòng, 

chống tác hại của rượu, bia.  

- Cơ quan chủ trì tham mưu: Phòng Y tế huyện.  

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, ban, ngành, tổ chức đoàn thể, đơn vị, địa 

phương có liên quan.  

- Thời gian thực hiện: thường xuyên. 

- Kết quả đạt được: Các cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn thể, UBND cấp xã có 

văn bản triển khai, đôn đốc, báo cáo việc triển khai thi hành Luật phòng, chống tác 

hại của rượu, bia.  

b) Tổ chức thông tin, tuyên truyền, phổ biến nội dung Luật phòng, chống 

tác hại của rượu, bia tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng 

vũ trang và nhân dân.  

* Tổ chức Hội nghị tuyên truyền: 

- Cấp huyện: tổ chức tại Hội nghị triển khai văn bản pháp luật Quý I/2020. 

+ Cơ quan chủ trì: phòng Tư pháp. 

+ Cơ quan phối hợp: phòng Y tế và cơ quan, đơn vị liên quan. 

- Cấp xã: tổ chức tại Hội nghị triển khai văn bản pháp luật Quý I/2020. 

+ Cơ quan chủ trì: UBND các xã, thị trấn. 

+ Cơ quan phối hợp: các ban, ngành, đoàn thể xã, các xóm của xã. 

* Tổ chức thông tin tuyên truyền thường xuyên: các cơ quan, đơn vị huyện, 

các xã, thị trấn triển khai thường xuyên trong năm bằng các hình thức 

Sản phẩm đạt được: việc tổ chức thông tin, tuyên truyền, phổ biến nội dung 

Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia tới cán bộ, công chức, viên chức, người 

lao động, lực lượng vũ trang và nhân dân được tổ chức, triển khai thường xuyên 

và phù hợp với điều kiện thực tế, hoạt động của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.  

c) Đăng tải, cập nhật nội dung Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia, các 

văn bản hướng dẫn thực hiện Luật lên trang thông tin điện tử.  

- Cơ quan chủ trì: Văn phòng HĐND-UBND huyện. 

- Cơ quan phối hợp: phòng Y tế, phòng Tư pháp và cơ quan, đơn vị liên quan. 

- Sản phẩm đạt được: nội dung Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia, các 

văn bản hướng dẫn thực hiện Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia được đăng 

tải, cập nhật.  

d) Tuyên truyền, phổ biến trên phương tiện thông tin, truyền thông  

 - Cơ quan chủ trì: Trung tâm văn hóa và truyền thông.  

- Cơ quan phối hợp: phòng Y tế, phòng Tư pháp và cơ quan, đơn vị liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Quý I/2020 và các năm tiếp theo.  
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- Sản phẩm đạt được: có các tin, bài, chuyên trang, chuyên mục tuyên 

truyền, phổ biến về Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia.  

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN  

- Kinh phí Hội nghị tuyên truyền cấp huyện do phòng Tư pháp chủ trì bố trí 

từ nguồn triển khai văn bản pháp luật; Hội nghị cấp xã từ nguồn ngân sách UBND 

xã, thị trấn được phân bổ năm 2020. 

- Kinh phí cho hoạt động tuyên truyền thường xuyên trong năm do cơ quan, 

đơn vị, tổ chức đoàn thể, UBND các xã, thị trấn chủ động, cân đối, bố trí trong dự 

toán kinh phí năm 2020 và các năm tiếp theo.  

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Phòng Y tế huyện  

- Chủ trì tham mưu UBND huyện xây dựng, ban hành Kế hoạch triển khai 

Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia trên địa bàn huyện.  

- Phối hợp phòng Tư pháp theo dõi, đôn đốc các ban, ngành, tổ chức đoàn 

thể, UBND các xã, thị trấn trong việc triển khai thực hiện thi hành Luật phòng, chống 

tác hại của rượu, bia.  

2. Phòng Tư pháp:  

- Tham mưu UBND huyện tổ chức Hội nghị triển khai văn bản pháp luật 

quý I. 

- Tổng hợp báo cáo kết quả tổ chức Hội nghị tuyên truyền cấp huyện, cấp 

xã về triển khai Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia. 

3. Phòng Kinh tế và Hạ tầng 

- Hướng dẫn quản lý, kiểm tra, theo dõi, xử lý vi phạm về nội dung quảng 

cáo rượu, bia thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao.  

- Tham mưu, tổ chức các biện pháp phòng, chống rượu, bia nhập lậu, giả và 

không đảm bảo chất lượng.  

4. Phòng Tài chính – Kế hoạch  

Hướng dẫn kinh phí chi cho các hoạt động, nội dung liên quan đến triển 

khai thực hiện thi hành Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia.  

5. Trung tâm văn hóa – truyền thông 

 Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, tin, bài tuyên truyền, phổ biến 

Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia và các văn bản hướng dẫn thực hiện; đưa 

tin, phản ánh các tổ chức, cá nhân, địa phương tổ chức, triển khai thực hiện tốt 

Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia; đăng bài phản ánh những tổ chức, cá 

nhân, địa phương thiếu nghiêm túc hoặc có những việc làm vi phạm Luật phòng, 

chống tác hại của rượu, bia.  

6. Công an huyện  

- Chỉ đạo kiểm tra và xử lý vi phạm quy định của pháp luật về nồng độ cồn 

trong máu và khí thở của người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới. 
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- Phối hợp với các phòng, đơn vị liên quan trên địa bàn huyện thực thi các 

quy định của pháp luật về phòng, chống tác hại của rượu bia.  

7. Phòng Giáo dục và Đào tạo  

- Nghiên cứu, lồng ghép các nội dung giáo dục về phòng, chống tác hại của 

rượu bia vào các môn học chính và các hoạt động ngoại khóa phù hợp với các cấp học. 

- Phối hợp với các cơ quan, ban, ngành chức năng kiểm tra việc thực thi các 

quy định của pháp luật về cấm bán rượu, bia trong trường học và khu vực xung 

quanh trường học.  

8. Phòng Văn hóa và Thông tin  

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động tiếp nhận thông tin 

quảng cáo và đẩy mạnh công tác hậu kiểm việc thực hiện quy định của pháp luật 

về quảng cáo rượu, bia thuộc thẩm quyền phụ trách. 

- Phối hợp với cơ quan, phòng, ban, ngành liên quan trong kiểm tra việc 

thực hiện cấm rượu, bia trong các cơ sở vui chơi, giải trí ở những nơi du lịch, thi 

đấu thể thao.  

- Quản lý chặt chẽ các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, lễ hội và tăng 

cường kiểm tra bảo đảm các hoạt động này không có quảng cáo tiếp thị và tài trợ 

của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, rượu, bia.  

- Hướng dẫn các địa phương  đưa nội dung cam kết không lạm dụng rượu, 

bia trong đám tang, đám cưới, lễ hội và đưa vào hương ước, quy chế theo quy 

định. 

9. Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện   

Tổ chức triển khai thực hiện thi hành Luật phòng, chống tác hại của rượu, 

bia theo Kế hoạch này trong cơ quan, đơn vị.  

10. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện và các tổ chức đoàn thể  

- Nghiên cứu phát động và triển khai thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết 

xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư gắn liền với các giải pháp phòng, chống 

tác hại rượu, bia.  

- Huy động sự tham gia của các đoàn thể, tổ chức xã hội trong việc giám sát 

việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tác hại của lạm dụng 

rượu, bia và đồ uống có cồn khác; về sản xuất, kinh doanh rượu, bia trong cộng 

đồng.  

- Phát huy vai trò của cộng đồng trong giám sát, phát hiện và kịp thời ngăn 

ngừa hành vi điều khiển phương tiện giao thông có sử dụng rượu, bia hành vi gây 

rối trật tự xã hội, bạo lực gia đình và các hành vi phạm pháp luật khác do sử dụng 

rượu, bia.  

11. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn  

- Tổ chức triển khai thi hành Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia tại địa 

phương; Tổ chức tuyên truyền việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, 

chống tác hại của rượu, bia, đặc biệt là hành vi sử dụng rượu, bia trong thanh thiếu 
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niên; Tăng cường quản lý nhà nước đối với sản xuất và kinh doanh rượu thủ công 

tại địa phương.  

- Thường xuyên theo dõi, kiểm tra việc thực hiện; Tổ chức sơ kết, tổng kết 

theo định kỳ và báo cáo UBND huyện kết quả thực hiện. 

Trên đây là kế hoạch Triển khai thi hành Luật phòng, chống tác hại của 

rượu, bia, UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn xây 

dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- Các Sở: Y tế, Tư pháp; 

- TT. Huyện ủy;  

- TT. HĐND huyện;  

- UBMTTQ huyện;  

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;  

- Các Phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện;  

- UBND các xã, thị trấn;  

- Trang TTĐT huyện;  

- Lưu: VT, YT, TP. 

 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hoàng Minh Nhất 
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