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V/v tăng cường các biện pháp  
ngăn chặn tai nạn giao thông do 

uống rượu, bia 

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

 
Lạng Sơn, ngày 22 tháng 5 năm 2019 

 
 

     Kính gửi:   
- Các Sở: Giao thông vận tải, Thông tin và Truyền thông; 
- Công an tỉnh;  
- Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh; 
- UBND các huyện, thành phố. 

 

Thực hiện Văn bản số 560/TTg-CN ngày 10/5/2019 của Thủ tướng Chính 
phủ về việc khẩn trương thực hiện các biện pháp ngăn chặn tai nạn giao thông 
do uống rượu, bia, UBND tỉnh chỉ đạo như sau: 

1. Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ trực thuộc và Công an các 
huyện, thành phố với nòng cốt là lực lượng Cảnh sát giao thông tăng cường tuần 
tra, kiểm soát theo chuyên đề gắn với các hành vi uy hiếp nghiêm trọng đến trật 
tự an toàn giao thông, đặc biệt là hành vi vi phạm quy định về ma túy và nồng 
độ cồn của người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ; ra quân thực hiện 
các đợt cao điểm tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm nồng độ cồn đối với lái xe 
trong các dịp nghỉ lễ dài ngày, các thời kỳ cao điểm về hoạt động lễ hội, du lịch; 
cương quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về trật tự an toàn giao 
thông; bảo đảm các điều kiện trang thiết bị, vật dụng phục vụ công tác tuần tra 
kiểm soát, xử lý vi phạm nồng độ cồn và chất ma túy; chủ động phối hợp với các 
cơ quan truyền thông của tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Lạng 
Sơn để tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm quy định pháp luật. 

2. Ban An toàn giao thông tỉnh phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị và Ủy 
ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận 
động người dân chấp hành quy định pháp luật về nồng độ cồn khi điều khiển 
phương tiện giao thông. 

3. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, định hướng các cơ quan truyền 
thông của tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Lạng Sơn, hệ thống 
truyền thanh cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền về việc chấp hành nghiêm 
các quy định pháp luật về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông. 

4. UBND các huyện, thành phố căn cứ tình hình thực tế trên địa bàn quản 
lý, chỉ đạo tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động người dân chấp hành 
quy định pháp luật về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông, thực 
hiện thông điệp “Đã uống rượu bia - Không lái xe”. 
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5. Các cơ quan thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh tập trung triển 
khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 72/KH-UBND ngày 19/4/2019 của 
UBND tỉnh về việc tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn 
tắc giao thông giai đoạn 2019 - 2021; Kế hoạch số 90/KH-UBND ngày 
13/5/2019 của UBND tỉnh về việc Thực hiện Kết luận số 45-KL/TW của Ban Bí 
thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí 
thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật 
tự, an toàn giao thông.   

(Văn bản số 560/TTg-CN đã sao gửi đến các cơ quan)./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Cơ quan thành viên Ban ATGT tỉnh tại Quyết 
định số 1759/QĐ-UBND ngày 25/9/2017; 
- Báo Lạng Sơn;  
- C, PVP UBND tỉnh,  
  các Phòng CV, HC-QT, TT TH-CB; 
- Lưu: VT, KTN (VAT). 

 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 
 

Hồ Tiến Thiệu 
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