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c) Bảo đảm các điều kiện trang thiết bị, vật dụng phục vụ công tác tuần tra
kiểm soát, xử lý vi phạm nồng độ cồn và chất ma túy; chủ động phối hợp với cơ quan
báo chí để tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm quy định pháp luật và
ủng hộ lực lượng chức năng làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông.
5. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Tăng cường tuyên truyền trực quan, sử
dụng pano, áp phích, tờ rơi, băng rôn, khẩu hiệu, triển lãm tranh ảnh và các hội thi; tổ
chức và tuyên truyền từ các cuộc vận động sáng tác âm nhạc, phim ảnh, văn học nghệ
thuật về tác hại của rượu bia đối với an toàn giao thông.
6. Sở Y tế: Chủ trì phối hợp với Công an thành phố tuyên truyền các văn bản
quy định về việc xét nghiệm nồng độ cồn trong máu người điều khiển phương tiện cơ
giới đường bộ; tăng cường tập huấn phổ biến kiến thức về sơ cấp cứu ban đầu người
bị tai nạn giao thông cho đội ngũ lái xe taxi, xe chở khách và tình nguyện viên. Chỉ
đạo các cơ sở y tế tăng cường biện pháp nâng cao chất lượng công tác khám sức khỏe
đối với lái xe cơ giới đường bộ đúng quy định. Xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi
phạm trong tổ chức thực hiện.
7. Sở Thông tin và Truyền thông: Chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng phối
hợp các sở, ngành có liên quan tăng cường tuyên truyền giáo dục rộng rãi trong xã
hội về đạo đức, lối sống văn hóa khi tham gia giao thông, đặc biệt thông điệp “Đã
uống rượu bia - Không lái xe”; nêu gương người tốt, việc tốt đối những tập thể, cá
nhân điển hình trong lĩnh vực đảm bảo trật tự an toàn giao thông; lên án phê bình
những tập thể, cá nhân vi phạm các quy định của pháp luật về an toàn giao thông…
8. Sở Nội vụ: Tăng cường công tác kiểm tra công vụ; phối hợp với Thường
trực Ban An toàn giao thông thành phố theo dõi, đôn đốc kiểm tra việc thực hiện Chỉ
thị này, thường xuyên báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố theo dõi, chỉ đạo.
9. Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Cần Thơ: Tăng cường công tác tuyên
truyền, tăng thời lượng phát sóng, đưa tin trên các phương tiện thông tin đại chúng về
các quy định có liên quan về chính sách, pháp luật và tác hại của việc sử dụng rượu,
bia và đồ uống có cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông, mức xử phạt
đối với hành vi vi phạm về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện theo Nghị định số
46/2016/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ.
10. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Đoàn Thanh niên
Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Cần Thơ, Liên đoàn Lao động thành phố, Hội Chữ
thập đỏ thành phố, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố, Hội Cựu chiến binh thành phố,
Hội Nông dân thành phố: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về an toàn giao

