
UBND TỈNH ĐẮK NÔNG 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 623/STTTT-TTBCXB 
V/v tuyên truyền triển khai thực hiện Luật 

Phòng, chống tác hại của rượu, bia năm 2019; 

Nghị định số 24/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 

của Chính phủ.  

Đắk Nông, ngày 29 tháng 6 năm 2020 

 

                      Kính gửi:  

- Các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh; 

- Các Sở, ban ngành, đoàn thể trên địa bàn tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh; 

- Phòng Văn hóa - Thông tin các huyện, thành phố; 

- Trung tâm VHTT&TT các huyện, thành phố; 

- UBND các xã, phường, thị trấn. 

 

 Căn cứ Kế hoạch số 676/KH-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 

triển khai Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. 

Nhằm tăng cường thông tin, truyền thông, giáo dục về tác hại của việc 

lạm dụng rượu, bia đối với sức khỏe con người, cộng đồng và xã hội; phổ biến 

chính sách, pháp luật về phòng, chống tác hại của rượu, bia tới toàn thể cán bộ, 

công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn tỉnh, Sở Thông 

tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị, các cơ quan báo chí, truyền 

thông thực hiện một số nhiệm vụ tuyên truyền với những nội dung sau: 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến Luật, các quy định, chính 

sách về phòng, chống tác hại của rượu, bia đến toàn thể cán bộ, công chức, viên 

chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị.  

- Tuyên truyền các quy định về cấm sử dụng rượu, bia trước và trong giờ 

làm việc, tại nơi làm việc, giữa hai buổi trong ngày làm việc, ngày trực 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. 

- Phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện việc kiểm soát chặt chẽ 

việc quảng cáo rượu, bia trên địa bàn tỉnh, đảm bảo việc quảng cáo rượu, bia 

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

khác của pháp luật về quảng cáo. Tăng cường kiểm tra, thanh tra việc đăng tải 

thông tin, quảng cáo rượu, bia trên các phương tiện thông tin đại chúng; chỉ đạo, 

hướng dẫn đơn vị trực thuộc phối hợp với Sở Y tế tổ chức thực hiện tuyên 

truyền phòng, chống tác hại của rượu, bia. 

- Tuyên truyền các biện pháp quản lý việc cung cấp rượu, bia và các biện 

pháp giảm tác hại của rượu, bia để phòng ngừa và giảm tác hại của lạm dụng rượu, 

bia đối với sức khỏe của con người, cộng đồng, kinh tế - xã hội, trật tự an toàn 

xã hội. 



- Các cơ quan báo chí, truyền thông của tỉnh tăng cường thực hiện tin, bài, 

các chương trình, phóng sự, các đề tài báo chí phù hợp,... về phòng, chống tác 

hại của rượu, bia nhằm kêu gọi cộng đồng tích cực hưởng ứng tham gia thực thi 

Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia. 

Sở Thông tin và Truyền thông đề các các cơ quan, đơn vị, cơ quan báo 

chí, truyền thông triển khai thực hiện thông tin tuyên truyền có hiệu quả. 

 

Nơi nhận:     

- Như trên (t/h); 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- Sở Y tế (p/h); 

- Sở Công thương (p/h); 

- - Ban Giám đốc; 

- - Lưu VT, TTBCXB. 

KT.GIÁM ĐỐC 

                      PHÓ GIÁM ĐỐC 
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