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

trên địa bàn tỉnh Bình Định 

 

I. CĂN CỨ BAN HÀNH KẾ HOẠCH 

- Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia ngày 14/6/2019; 

- Quyết định số 244/QĐ-TTg ngày 12/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ 

về Chính sách quốc gia phòng, chống tác hại của lạm dụng đồ uống có cồn đến năm 

2020;  

- Quyết định 3400/QĐ-BYT ngày 01/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc 

ban hành kế hoạch triển khai thi hành luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia trong 

ngành y tế; 

- Công văn số 9175/VPCP-KGVX ngày 9/10/2019 của Văn phòng Chính phủ 

về việc triển khai Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia. 

 II. MỤC TIÊU  

 1. Mục tiêu chung:  

 Triển khai thi hành Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia ngày 14/6/2019 và 

và các văn bản quy định, hướng dẫn thi hành có liên quan đến công tác phòng, chống 

tác hại của rượu, bia trên địa bàn tỉnh Bình Định. 

 2. Mục tiêu cụ thể: 

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật Phòng, chống tác hại của 

rượu, bia và các văn bản quy định, hướng dẫn thi hành có liên quan đến Luật Phòng, 

chống tác hại của rượu, bia.  

- Triển khai thi hành nghiêm quy định về các biện pháp giảm mức tiêu thụ, 

quản lý việc cung cấp, giảm tác hại của rượu, bia và các điều kiện bảo đảm cho hoạt 

động phòng, chống tác hại của rượu, bia theo đúng quy định của Luật Phòng, chống 

tác hại của rượu, bia trên địa bàn tỉnh. 

III. THỜI GIAN VÀ PHẠM VI TRIỂN KHAI 

 1. Thời gian: Bắt đầu từ tháng 12 năm 2019 và các năm tiếp theo để duy trì và 

phát huy hiệu quả của việc tuyên truyền, phổ biến Luật phòng, chống tác hại của 

rượu, bia trên địa bàn tỉnh.  

 2. Phạm vi triển khai: Trên địa bàn toàn tỉnh. 

 IV. CÁC HOẠT ĐỘNG TRIỂN KHAI 

1. Phổ biến, tuyên truyền Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và các 

văn bản quy định, hướng dẫn thi hành có liên quan: 

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật Phòng, chống tác hại của 

rượu, bia và các văn bản quy định, hướng dẫn thi hành có liên quan bằng nhiều hình 

thức, phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của tỉnh Bình Định và của từng đối 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/quyet-dinh-244-qd-ttg-nam-2014-phong-chong-tac-hai-lam-dung-do-uong-co-con-den-2020-221176.aspx
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tượng, địa phương (thông qua lồng ghép chuyên đề trong các hội nghị, lớp tập huấn, 

cập nhật kiến thức pháp luật mới theo kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp 

luật hàng năm của các đơn vị, địa phương). 

- Đưa hoạt động thông tin, giáo dục truyền thông về phòng, chống tác hại của 

rượu, bia và việc tổ chức thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia vào các 

kế hoạch, hoạt động truyền thông hàng năm của các đơn vị, địa phương. 

- Phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí trong tỉnh thường xuyên, chủ 

động thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống tác hại của rượu, bia và việc 

tổ chức thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia. 

- Xây dựng kế hoạch truyền thông hàng năm và thường xuyên, chủ động thông 

tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống tác hại của rượu, bia và việc tổ chức thực 

hiện Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia. 

2. Các hoạt động giảm mức tiêu thụ rượu, bia: 

a) Kiểm soát nhu cầu sử dụng rượu, bia và đồ uống có cồn khác: 

- Kiểm soát việc sử dụng rượu, bia và đồ uống có cồn khác để tạo dựng môi 

trường xã hội an toàn, lành mạnh, giảm thiểu và phòng ngừa tác hại của lạm dụng 

rượu, bia và đồ uống có cồn khác. 

- Tăng cường thực hiện và kiểm tra, xử lý vi phạm quy định cấm sử dụng rượu 

bia và đồ uống có cồn khác trước và trong giờ làm việc, tại nơi làm việc, trong bữa ăn 

giữa hai buổi trong ngày, ngày trực và đưa nội dung quy định về cấm sử dụng rượu, 

bia và đồ uống có cồn khác vào nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức, đơn vị và tổ 

chức, giám sát việc thực hiện. 

- Tăng cường biện pháp phòng ngừa, không sử dụng rượu, bia và đồ uống có 

cồn khác đối với người dưới 18 tuổi, phụ nữ có thai hoặc đang trong thời gian nuôi 

con bằng sữa mẹ, người đang có bệnh lý. Hạn chế, tiến tới không sử dụng lao động 

dưới 18 tuổi làm việc trong các cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu, bia và đồ uống có 

cồn khác. 

- Phòng ngừa tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu, bia: Tăng cường 

các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn người sử dụng rượu, bia điều khiển phương 

tiện giao thông; Người điều khiển phương tiện giao thông không uống rượu, bia trước 

và trong khi tham gia giao thông; Người đứng đầu cơ sở kinh doanh vận tải, chủ 

phương tiện giao thông vận tải có trách nhiệm chủ động thực hiện biện pháp phòng 

ngừa, phát hiện, ngăn chặn người điều khiển phương tiện vận tải uống rượu, bia ngay 

trước và trong khi tham gia giao thông; Cơ quan, người có thẩm quyền có trách 

nhiệm kiểm tra nồng độ cồn trong máu, hơi thở của người điều khiển phương tiện 

giao thông đang tham gia giao thông hoặc gây ra tai nạn giao thông. 

- Chính quyền địa phương tăng cường phát động cộng đồng không lạm dụng 

rượu, bia và đồ uống có cồn khác trong việc cưới, việc tang và lễ hội; Quản lý hộ gia 

đình nấu rượu; Gia đình và khu dân cư không có người nghiện rượu, bia và đồ uống 

có cồn khác; Không điều khiển phương tiện giao thông sau khi sử dụng rượu, bia và 

đồ uống có cồn khác. 

 b) Thực hiện địa điểm không uống rượu, bia tại:  

- Cơ sở y tế. 
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- Cơ sở giáo dục trong thời gian giảng dạy, học tập, làm việc. 

- Cơ sở, khu vực chăm sóc, nuôi dưỡng, vui chơi, giải trí dành cho người chưa 

đủ 18 tuổi. 

- Cơ sở cai nghiện, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, cơ sở giam giữ 

phạm nhân và cơ sở giam giữ khác. 

- Cơ sở bảo trợ xã hội. 

- Nơi làm việc của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã 

hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập trong thời gian 

làm việc, trừ địa điểm được phép kinh doanh rượu, bia. 

c) Quản lý việc khuyến mại rượu, bia: 

- Kiểm soát chặt chẽ quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại rượu, bia và đồ uống có 

cồn khác theo quy định. 

- Tăng cường quản lý việc khuyến mại rượu, bia có độ cồn dưới 15 độ, việc 

quảng cáo rượu, bia có độ cồn dưới 5,5 độ, việc quảng cáo rượu có độ cồn từ 5,5 độ 

đến dưới 15 độ và bia có độ cồn từ 5,5 độ trở lên, việc tài trợ của tổ chức, cá nhân 

kinh doanh rượu, bia.  

- Tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm hành vi khuyến mại trong hoạt động 

kinh doanh rượu, bia có độ cồn từ 15 độ trở lên; Sử dụng rượu, bia có độ cồn từ 15 độ 

trở lên để khuyến mại dưới mọi hình thức. 

3. Các hoạt động về kiểm soát kinh doanh cung cấp rượu, bia: 

- Quy hoạch đồng bộ về sản xuất, kinh doanh rượu, bia trên địa bàn toàn tỉnh. 

- Kiểm soát kinh doanh rượu thủ công: Quản lý chặt chẽ việc cấp phép sản 

xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh, quản lý quy trình sản xuất, tiêu chuẩn 

chất lượng, an toàn thực phẩm và nhãn hàng hóa đối với rượu thủ công; Xây dựng cơ 

chế để tổ chức, cá nhân sản xuất rượu thủ công thuộc địa phận có làng nghề tham gia 

làng nghề sản xuất rượu; Tăng cường kiểm soát đối với các cơ sở sản xuất, kinh 

doanh hộ gia đình, làng nghề, khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc. 

- Kiểm soát hoạt động sản xuất, kinh doanh rượu, bia: Tăng cường kiểm tra và 

thực hiện nghiêm việc cấp giấy phép kinh doanh rượu; Nghiên cứu, xây dựng cơ chế, 

lộ trình khả thi, biện pháp quản lý phù hợp đối với cấp phép sản xuất, kinh doanh bia. 

- Tăng cường biện pháp kiểm soát, kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm đối 

với rượu, bia sản xuất trong nước, nhập khẩu và biện pháp phòng, chống rượu, bia 

nhập lậu, giả và không đảm bảo chất lượng; Rượu, bia được kinh doanh, lưu hành tại 

Việt Nam phải bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, chất lượng sản phẩm, hàng 

hóa và an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật; Phòng ngừa và xử lý rượu, bia 

giả, không bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm; Rượu, bia nhập lậu, không rõ 

nguồn gốc, xuất xứ; rượu, bia giả, không bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm và 

rượu, bia nhập lậu, không rõ nguồn gốc, xuất xứ đều bị tịch thu, xử lý theo quy định 

của pháp luật. 

- Tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, thanh tra, xử lý và công khai các vi phạm 

pháp luật về kiểm soát nguồn cung cấp rượu, bia và đồ uống có cồn khác. 

4. Tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành: 
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- Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được giao và nội dung Kế hoạch này, các sở, 

ban, ngành, đơn vị, địa phương xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện Luật 

phòng, chống tác hại của rượu, bia tại cơ quan, đơn vị, địa phương. 

- Tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức phi chính phủ trong và ngoài nước, 

cộng đồng dân cư, hiệp hội, cơ sở sản xuất, kinh doanh rượu, bia  hỗ trợ nguồn lực để 

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

- Thành lập Ban chỉ đạo Phòng, chống tác hại của  rượu, bia các cấp (nếu thấy 

cần thiết); Có quy định rõ chức năng, nhiệm vụ và cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, 

đơn vị nhằm bảo đảm triển khai có hiệu quả công tác phòng, chống tác hại của rượu, 

bia. 

5. Các hoạt động về nghiên cứu khoa học:  

- Hình thành và duy trì hệ thống thu thập và phân tích thông tin, dữ liệu có liên 

quan đến sản xuất, kinh doanh, sử dụng rượu, bia nhằm cung cấp bằng chứng để xây 

dựng chính sách, pháp luật. 

- Nghiên cứu, khảo sát thường kỳ, thống kê, đánh giá thực trạng sử dụng rượu, 

bia, tác hại của rượu, bia đến sức khỏe con người, kinh tế - xã hội, mối liên quan giữa 

lạm dụng rượu, bia với tác hại về sức khỏe và kinh tế - xã hội để đề xuất biện pháp 

can thiệp phù hợp và khả thi. 

- Các chính sách can thiệp giảm tác hại của  rượu, bia phải được giám sát, đánh 

giá hiệu quả thực thi để kịp thời điều chỉnh. 

- Ưu tiên bố trí các nguồn lực để nghiên cứu đưa ra các giải pháp khoa học và 

công nghệ nhằm tăng hiệu quả trong hoạt động phòng, chống tác hại của rượu, bia. 

V. NGUỒN KINH PHÍ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH 

Thực hiện theo quy định tại Điều 26 Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia: 

- Kinh phí thực hiện ngân sách nhà nước đảm bảo theo quy định phân cấp ngân 

sách hiện hành, Luật Ngân sách nhà nước và Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia. 

Khuyến khích các cơ quan đơn vị, địa phương huy động các nguồn kinh phí hợp pháp 

khác theo quy định pháp luật để triển khai thực hiện Kế hoạch. 

- Đối với các hoạt động trong Kế hoạch được triển khai trong năm 2019, các cơ 

quan, đơn vị, địa phương sắp xếp, bố trí kinh phí trong nguồn ngân sách nhà nước đã 

giao năm 2019 và các nguồn kinh phí hợp pháp khác để tổ chức thực hiện; 

- Từ năm 2020, các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ nhiệm vụ Kế hoạch 

giao, chủ động sử dụng nguồn kinh phí tự chủ, tổng hợp trong dự toán ngân sách nhà 

nước hàng năm, báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Luật Ngân 

sách nhà nước (nếu có) và sử dụng các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định 

của pháp luật để tổ chức thực hiện. 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

 1. Sở Y tế: 

 - Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương trong tỉnh triển 

khai phổ biến, tuyên truyền Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và các văn bản 

quy định, hướng dẫn thi hành có liên quan bằng nhiều hình thức phù hợp; Tổ chức 

triển khai thực hiện các nội dung Kế hoạch này đảm bảo mục tiêu đề ra. 
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 - Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc có liên quan xây dựng Kế hoạch thực hiện Luật 

phòng, chống tác hại của rượu, bia trong ngành y tế.  

 - Kịp thời nắm bắt và giải quyết theo thẩm quyền đối với những khó khăn, 

vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện Kế hoạch này, báo cáo UBND tỉnh 

xem xét, chỉ đạo đối với những vấn đề vượt thẩm quyền. Tổng hợp, báo cáo kết quả 

thực hiện Kế hoạch này cho UBND tỉnh, Bộ Y tế và các cơ quan liên quan theo quy 

định.  

2. Sở Công Thương: Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị, địa 

phương trong tỉnh tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm về nội 

dung quảng cáo, khuyến mãi rượu, bia theo thẩm quyền. 

3. Sở Văn hóa và Thể thao: 

- Tăng cường quản lý hoạt động quảng cáo và thanh tra, kiểm tra việc thực 

hiện quy định của pháp luật về quảng cáo rượu, bia thuộc thẩm quyền phụ trách. 

- Phối hợp với các Sở, ngành liên quan trong kiểm tra, thanh tra việc thực hiện 

về cấm bán rượu, bia trong các cơ sở vui chơi giải trí, nơi biểu diễn nghệ thuật, thi 

đấu thể thao. 

- Quản lý chặt chẽ, tăng cường kiểm tra việc cấp phép hoạt động văn hóa, thể 

dục thể thao, lễ hội, 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, cộng đồng dân cư cam kết không lạm dụng rượu, 

bia trong đám tang, đám cưới, lễ hội và đưa vào hương ước, quy chế nội bộ của làng, 

khu vực, thôn xóm. 

4. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Bình Định, Đài Phát thanh và 

Truyền hình Bình Định: 

- Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường kiểm tra, thanh tra việc đăng tải 

thông tin, quảng cáo rượu, bia và đồ uống có cồn khác trên các phương tiện thông tin 

đại chúng. 

- Phối hợp với Sở Y tế tổ chức thực hiện tuyên truyền hoạt động phòng, chống 

tác hại của rượu, bia và đồ uống có cồn khác; Thực hiện truyền thông, đăng tải thông 

tin về sử dụng rượu, bia bảo đảm phù hợp quy định của pháp luật; Cảnh báo tác hại 

của rượu, bia; Phổ biến các quy định của Luật về phòng, chống tác hại của rượu, bia 

và các văn bản quy định, hướng dẫn có liên quan. 

5. Sở Giáo dục và Đào tạo: 

- Chỉ đạo và hướng dẫn thực hiện lồng ghép các nội dung giáo dục về Luật  

phòng, chống tác hại của rượu, bia vào các môn học chính khóa và hoạt động ngoại 

khóa phù hợp với các cấp học. 

- Kiểm tra việc thực thi các quy định của pháp luật về cấm bán rượu, bia trong 

trường học. 

6. Sở Tài chính: 

Căn cứ nội dung Kế hoạch và khả năng cân đối ngân sách, phối hợp với Sở Y 

tế và các cơ quan, đơn vị liên quan thẩm định, xem xét bố trí kinh phí trong dự toán 

hàng năm cho các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện Kế hoạch này.  
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7. Công an tỉnh: 

- 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. 

- Phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh trong việc thực thi các 

quy định của Luật về phòng, chống tác hại của việc rượu, bia. Phối hợp với Sở Y tế 

tăng cường công tác kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh, mua bán, vận chuyển 

bia, rượu và đồ uống có cồn không bảo đảm tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm, 

không rõ nguồn gốc xuất xứ. 

- Kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với 

các trường hợp uống rượu, bia và đồ uống có cồn vi phạm pháp luật. 

8. Đề nghị Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành 

viên:  

- Phối hợp với Sở Y tế và các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh nghiên cứu 

triển khai việc thực hiện “Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở 

khu dân cư” gắn liền với các giải pháp của Luật 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 Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia; về sản xuất, 

kinh doanh rượu, bia trong cộng đồng. Phát huy vai trò của cộng đồng dân cư 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 vi 

phạm pháp luật khác do sử dụng rượu, bia và đồ uống có cồn khác. 

9. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: 

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tại địa phương tích cực phối hợp với ngành y tế 

tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này đạt mục tiêu, kết quả đề ra. 

- Căn cứ Kế hoạch này và tình hình thực tế tại địa phương, chỉ đạo xây dựng, 

ban hành Kế hoạch của địa phương; Bố trí ngân sách theo phân cấp cấp hiện hành để 

tổ chức thực hiện Kế hoạch tại địa phương đạt mục tiêu, kết quả đề ra. 

 Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, 

địa phương phản ảnh về Sở Y tế để phối hợp giải quyết kịp thời.  

 Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh tổ chức triển 

khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này./. 

 

 

Nơi nhận:      
- Bộ Y tế (báo cáo); 

- TT. Tỉnh ủy; TT. HĐND tỉnh (báo cáo); 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Các Sở, ban, ngành trong tỉnh; 

- Công an tỉnh; 

- UBMTTQVN tỉnh và các tổ chức CTXH; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Lãnh đạo VP UBND tỉnh + các CV;                                                             

- Lưu: VT, K15. 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 
 

          Nguyễn Tuấn Thanh 
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