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thông để nâng cao ý thức tự giác chấp hành Luật giao thông, thực hiện thông điệp “Đã
uống rượu bia - Không lái xe”, tập trung tuyên truyền 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, tuyên truyền đến tận cơ sở, xã, phường, thị
trấn, các khu dân cư, nhà trọ, khu công nghiệp, địa bàn nông thôn, đoàn viên, hội
viên, thanh niên, học sinh, sinh viên, công nhân, viên chức, người lao động; Đưa
công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông vào sinh hoạt định kỳ của
các tổ chức, đoàn thể và việc chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông vào
tiêu chí để bình xét thi đua cuối năm.
11. Đề nghị các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn, Hiệp hội Doanh nghiệp
thành phố, Hội Doanh nhân trẻ, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Chi
nhánh Cần Thơ: Đẩy mạnh công tác phổ biến, tuyên truyền giáo dục ý thức tự giác
chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn giao thông, tác hại của việc sử dụng
rượu, bia và đồ uống có cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông cho các
hội viên, nhân viên, công nhân đang làm việc tại các tổ chức thành viên.
12. Chủ tịch UBND quận, huyện:
a) Chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử
lý vi phạm pháp luật về trật tự ATGT, chú trọng xử lý những hành vi vi phạm về nồng
độ cồn, chất kích thích đối với người điều khiển phương tiện giao thông.
b) Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, chỉ đạo tổ chức các hoạt động tuyên
truyền, vận động người dân chấp hành quy định pháp luật về nồng độ cồn khi điều
khiển phương tiện giao thông, thực hiện thông điệp “Đã uống rượu bia - Không lái
xe”, tập trung tuyên truyền 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.
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 Chỉ thị này, đồng thời, báo cáo kết quả
triển khai thực hiện gửi về Ban An toàn giao thông thành phố để tổng hợp phục vụ
Hội nghị sơ kết, tổng kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông thành phố.
Thường trực Ban An toàn giao thông thành phố tăng cường công tác kiểm tra, đôn
đốc việc thực hiện ở các sở, ngành, các địa phương./.
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