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CÔNG BÁO/Số 59+60/Ngày 09-8-2019
ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 11/CT-UBND

Cần Thơ, ngày 15 tháng 7 năm 2019

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHỈ THỊ
Tăng cường thực hiện các biện pháp ngăn chặn tai nạn giao thông
do uống rượu, bia trên địa bàn thành phố Cần Thơ
Trong thời gian qua, tình hình trật tự an toàn giao thông đường bộ trên cả nước
nói chung và thành phố Cần Thơ nói riêng diễn biến phức tạp, liên tiếp xảy ra các vụ
tai nạn giao thông do lái xe vi phạm rất nghiêm trọng quy định về nồng độ cồn khi
điều khiển phương tiện, làm chết và bị thương nhiều người.
Nhằm thực hiện có hiệu quả ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc
khẩn trương thực hiện các biện pháp ngăn chặn tai nạn giao thông do uống rượu, bia tại
Công văn số 560/TTg-CN ngày 10 tháng 5 năm 2019, để đạt mục tiêu giảm từ 5% đến
10% số vụ, số người chết và số người bị thương theo quy định, Chủ tịch Ủy ban nhân
dân thành phố yêu cầu Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan, ban ngành thành phố, Chủ
tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung sau:
1. Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan, ban ngành thành phố, tổ chức hội đoàn
thể, cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận,
huyện và Ủy ban nhan dân các xã, phường, thị trấn:
a) Tổ chức quán triệt và yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động
trong cơ quan, đơn vị và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn thành phố
“không uống rượu, bia trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, ngày trực
và không lái xe khi đã uống rượu, bia”.
b) Bổ sung vào nội quy, quy chế làm việc và quy chế đánh giá hoàn thành
nhiệm vụ cuối năm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan,
đơn vị và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn thành phố, đưa nội dung
quy định “không uống rượu, bia trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc,
ngày trực và không lái xe khi đã uống rượu, bia”.
c) Xử lý nghiêm cá nhân, tổ chức vi phạm và chịu trách nhiệm trước Ủy ban
nhân dân thành phố nếu để xảy ra tình trạng cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ
lực lượng vũ trang, người lao động của đơn vị mình vi phạm quy định “không uống
rượu, bia, trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, ngày trực và không lái
xe khi đã uống rượu, bia”.

