
UBND TỈNH BÌNH THUẬN 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ 

 

Số: 242/CĐYT–TCHC 

V/v tăng cường công tác phòng, 

chống tác hại của rượu, bia  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Bình Thuận, ngày 03 tháng 8 năm 2022 

 

  Kính gửi:  Các phòng, ban, khoa, trung tâm.  
                               

Thực hiện Kế hoạch số 2431/KH-UBND, ngày 29 tháng 7 năm 2022 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc triển khai thực hiện công tác Phòng, 

chống tác hại của rượu, bia trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2022. 

Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận yêu cầu toàn thể viên 

chức và người lao động nghiêm túc thực hiện các nội dung sau: 

1. Các Trưởng phòng, ban, khoa và trung tâm phổ biến cho viên chức và 

người lao động thuộc quyền quản lý gương mẫu chấp hành các quy định về Luật 

phòng, chống tác hại của rượu, bia năm 2019 và Nghị định số 100/2019/NĐ-CP 

ngày 30/12/2019 của Chính Phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong 

lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt. 

2. Không uống rượu, bia ngay trước, trong giờ làm việc và nghỉ giữa giờ 

làm việc theo quy định của Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia. 

3. Viên chức và người lao động không điều khiển phương tiện tham gia 

giao thông khi đã sử dụng rượu, bia hoặc các chất kích thích khác mà Luật cấm 

sử dụng. 

4. Phòng Công tác chính trị - Học sinh sinh viên tuyên truyền quán triệt 

cho học sinh, sinh viên về Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia năm 2019 và 

Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính Phủ qui định về xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt. 

5. Trung tâm Tin học – Ngoại ngữ tuyên truyền, phổ biến nội dung trên 

lên trang thông tin điện tử của Trường./. 

Đề nghị viên chức và người lao động nghiêm túc thực hiện. Trường hợp 

có vi phạm sẽ xử lý kỷ luật theo đúng quy định./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: VT, TC-HC (Khoa) 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG PHỤ TRÁCH 

 

 

 

Đỗ Huy Sơn 
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