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Số:          /SYT-TCCB Bình Định, ngày       tháng  8  năm 2022 

V/v tăng cường quán triệt công 

chức, viên chức và người lao 

động tự giác chấp hành pháp luật 

về trật tự an toàn giao thông 

 

   

    Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế. 

 

Thực hiện Công văn số 4836/UBND-KT ngày 22/8/2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc quán triệt cán bộ, công chức, viên chức tự giác chấp hành 

pháp luật về trật tự ATGT và tăng cường kiểm tra, xử lý các vi phạm về nồng độ 

cồn, quá tốc độ, quá tải, quá khổ; 

Để thực hiện tốt năm An toàn giao thông 2022 với chủ đề “Xây dựng văn 

hóa giao thông an toàn gắn với kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” với tinh 

thần “vì sức khoẻ, sinh mạng của người tham gia giao thông”; 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; Sở Y tế yêu cầu các đơn vị trực thuộc Sở 

thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm sau: 

1. Tiếp tục tăng cường tổ chức quán triệt đến công chức, viên chức và 

người lao động của đơn vị phải tự giác chấp hành nghiêm Luật Giao thông 

đường bộ; Luật  hòng, chống tác hại của rượu, bia; Công điện số 488/CĐ-TTg 

ngày 03/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấp hành quy định về phòng, 

chống tác hại của rượu, bia. 

2. Yêu cầu công chức, viên chức và người lao động trong các đơn vị thực 

hiện nghiêm các quy định về cấm uống rượu, bia; gương m u thực hiện nghiêm 

quy định đ  uống rượu, bia không điều khiển phương tiện tham gia giao thông, 

nghiêm t c thực hiện “Đ  uống rượu, bia - không lái xe”; có biện pháp xử lý 

nghiêm đối với cá nhân vi phạm và xử lý trách nhiệm người đứng đầu, tập thể 

liên quan. 

3.  hối hợp, hỗ trợ lực lượng Công an nói chung, lực lượng Cảnh sát giao 

thông nói riêng trong việc kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm về trật tự ATGT, 

nhất là các vi phạm nồng độ cồn; nghiêm cấm can thiệp, tác động vào quá trình 

kiểm tra, xử lý vi phạm của lực lượng thực thi công vụ, chịu trách nhiệm trước 

Sở Y tế nếu để công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị mình quản lý vi phạm  

Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện./. 
  
Nơi nhận:   
- Như trên; 

- L nh đạo Sở; 

- Các phòng, V , T tra Sở; 

- Lưu: VT, TCCB  

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Lê Quang Hùng 
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