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CHỈ THỊ 
Về việc thực hiện nghiêm quy định không điều khiển phương tiện  

cơ giới tham gia giao thông khi đã uống rượu, bia     

Trong thời gian qua, với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến 

cơ sở, sự đồng tình hưởng ứng của các tầng lớp Nhân dân, tình hình trật tự, an 

toàn giao thông tiếp tục chuyển biến tích cực, tai nạn giao thông được kiềm chế 

và kéo giảm cả 03 tiêu chí về số vụ, số người chết và bị thương so với năm 

trước, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản của Nhân dân, góp phần ổn định 

tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, tạo nền tảng 

để thúc đẩy kinh tế - xã hội tỉnh nhà phát triển. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, tai nạn giao thông được kiềm chế và 

kéo giảm nhưng số vụ, số người chết và bị thương do tai nạn giao thông có liên 

quan đến rượu, bia đang có chiều hướng gia tăng, trong đó có nạn nhân là cán 

bộ, công chức, viên chức, người lao động đang công tác và làm việc tại các cơ 

quan, đơn vị trong hệ thống chính trị của tỉnh..., gây dư luận không tốt đối với 

hình ảnh đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn tỉnh. 

Nguyên nhân dẫn đến thực trạng nêu trên là do một bộ phận cán bộ, công 

chức, viên chức, người lao động thiếu ý thức chấp hành pháp luật, chưa tuân 

thủ nghiêm các quy định về trật tự, an toàn giao thông, đặc biệt là quy định về 

nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông; lãnh đạo một số 

cơ quan, đơn vị chưa quan tâm đúng mức đến công tác kiểm tra, giám sát trong 

việc chấp hành các quy định về trật tự, an toàn giao thông, khi phát hiện trường 

hợp vi phạm thì xử lý qua loa, hình thức chưa đủ sức giáo dục, răn đe; việc xử 

lý vi phạm của các lực lượng chức năng thời gian qua đôi lúc chưa nghiêm, còn 

nể nang, cảm tính, bỏ qua lỗi vi phạm,... 

Để kịp thời chấn chỉnh hành vi thiếu ý thức của một bộ phận cán bộ, 

công chức, viên chức, người lao động trong việc chấp hành quy định về nồng 

độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông; phòng ngừa và kiềm 

chế tai nạn giao thông liên quan đến rượu, bia; đồng thời, thực hiện có hiệu 

quả Năm An toàn giao thông 2023, với chủ đề: Thượng tôn pháp luật để xây 

dựng văn hóa giao thông an toàn nhằm kiềm chế và kéo giảm tai nạn giao 

thông trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị: 
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1. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (kể cả người làm việc 

theo chế độ hợp đồng lao động) có hưởng lương từ ngân sách nhà nước và 

cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh 

- Chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông 

khi tham gia giao thông, tuyệt đối không điều khiển phương tiện cơ giới tham gia 

giao thông khi đã uống rượu, bia và đồ uống có cồn khác. Nếu vi phạm ngoài việc 

xử phạt theo quy định của pháp luật, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động 

tùy mức độ vi phạm sẽ bị xem xét xử lý kỷ luật theo quy định hiện hành. 

- Nghiêm cấm các hành vi can thiệp vào công tác tuần tra, kiểm soát, xử 

lý vi phạm hành chính của lực lượng thực hiện nhiệm vụ, nhất là hành vi vi 

phạm về nồng độ cồn khi tham gia giao thông. 

 2. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, các lực lượng vũ trang trên địa 

bàn tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố  

- Tiếp tục quán triệt, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 22-CT/TU 

ngày 13 tháng 7 năm 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự 

lãnh đạo của Đảng trong xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, 

viên chức tỉnh Hậu Giang có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo 

đức tốt, có khát vọng, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ; trong đó, thực 

hiện nghiêm quy định không uống rượu, bia ngay trước, trong giờ làm việc 

và nghỉ giữa giờ làm việc. 

- Bổ sung ngay vào quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị quy định nghiêm 

cấm cán bộ, công chức, viên chức, người lao động điều khiển phương tiện cơ 

giới tham gia giao thông khi đã sử dụng rượu, bia, đồ uống có cồn khác; xem 

việc chấp hành quy định này là một tiêu chí đánh giá, phân loại cán bộ, công 

chức, viên chức, người lao động hàng năm; tăng cường kiểm tra, giám sát, kiên 

quyết xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức vi phạm thuộc thẩm quyền quản lý 

theo quy định; đồng thời, báo cáo về Sở Nội vụ kết quả xử lý đối với công chức, 

viên chức và người lao động khi vi phạm Chỉ thị này.  

- Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh trong việc chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị này. Trường hợp để xảy 

ra vi phạm sẽ bị xem xét xử lý theo quy định. 
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3. Công an tỉnh 

- Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra, kiểm soát và 

xử lý nghiêm các vi phạm về nồng độ cồn của người điều khiển phương tiện giao 

thông cơ giới đường bộ. Trường hợp phát hiện người vi phạm là cán bộ, công chức, 

viên chức, người lao động thì thông báo cho cơ quan, đơn vị mà người này đang 

công tác, lao động để xử lý theo quy định; đồng thời, báo cáo về Sở Nội vụ để tổng 

hợp, theo dõi, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định. 

- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phải chấp hành nghiêm phương 

châm xử lý công tâm, khách quan, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai. 

4. Đài Phát thanh và Truyền hình Hậu Giang, Báo Hậu Giang 

Tăng cường công tác tuyên truyền, tăng thời lượng phát sóng, đưa tin trên 

các phương tiện thông tin đại chúng về nội dung, hình thức triển khai, kết quả 

thực hiện Chỉ thị này. 

5. Sở Nội vụ 

Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh bổ sung tiêu chí bình xét thi đua đối 

với tập thể, cá nhân và đánh giá xếp loại cán bộ, công chức, viên chức, người lao 

động liên quan đến quy định không uống rượu, bia, đồ uống có cồn khác trước khi 

tham gia giao thông; tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh xem xét trách nhiệm đối với người đứng đầu các cơ quan, đơn vị có 

cán bộ, công chức, viên chức và người lao động vi phạm Chỉ thị này. 

6. Đề nghị các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh 

- Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và vận động cán bộ, công chức, viên 

chức, người lao động, đoàn viên, hội viên của cơ quan, đơn vị và nhân dân trong 

tỉnh tích cực thực hiện có hiệu quả Chỉ thị này.  

- Giám sát cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các cơ quan, 

đơn vị thực hiện Chỉ thị này; kịp thời phản ánh đến cơ quan có thẩm quyền để 

xử lý nghiêm đối với các cá nhân, tổ chức vi phạm. 

7. Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh  

Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này; tổng hợp, báo 

cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện. Định kỳ, tham mưu 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực 

hiện, điều chỉnh bổ sung Chỉ thị cho phù hợp với tình hình thực tế. 
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Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc sở, Thủ trưởng các 

cơ quan, đơn vị, các lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh và Chủ tịch UBND huyện, 

thị xã, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện Chỉ thị này./. 

 Nơi nhận: 
- Văn phòng Chính phủ; 

- Ủy ban ATGT Quốc gia; 

- Bộ Nội vụ; 

- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh; 

- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; 

- UBMT Tổ quốc Việt Nam tỉnh; 

- Các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy; 

- Các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; 

- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành tỉnh; 

- UBND huyện, thị xã, thành phố; 

- Đài PT&TH Hậu Giang; 

- Báo Hậu Giang; 

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh; 

- Lưu: VT, NCTH.HP 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

 

Đồng Văn Thanh 
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