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UBND THÀNH PHỐ NHA TRANG 

PHÕNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN 

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 1663 /VHTT-PT 

V/v hướng dẫn tuyên truyền 

Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia 

 

Nha Trang, ngày 31 tháng 12 năm 2019 

Kính gửi:  

- Trung tâm văn hóa- Thông tin và Thể thao; 

- UBND các xã, phường. 

 

Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố về việc tuyên truyền Luật Phòng, 

chống tác hại của rượu, bia trên địa bàn thành phố Nha Trang, 

Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố hướng dẫn công tác tuyên truyền 

Luật phòng chống tác hại của rượu, bia như sau: 

I. Nội dung tuyên truyền 

Tuyên truyền một số Điều của Luật phòng chống tác hại của rượu, bia cho 

toàn thể cán bộ, nhân dân biết. Thực hiện theo bài tuyên truyền do Phòng Văn hoá 

và Thông tin biên soạn.  

II. Hình thức tuyên truyền 

1. Tuyên truyền trên Đài truyền thanh cơ sở: 

Thực hiện tuyên truyền theo nội dung bài tuyên truyền do Phòng Văn hóa 

và Thông tin thành phố biên tập (kèm theo Công văn này). 2 lần/ ngày, từ 

31/12/2019 đến 25/02/2020. 

Truy cập vàoTrang thông tin điện tử Phòng Văn hóa và Thông tin  tại địa 

chỉ http://pvhttnt.vn/ Mục Đài Truyền thanh để lấy file về tuyên truyền. 

2. Tuyên truyền lưu động bằng xe 

Trung tâm Văn hóa- Thông tin và Thể thao thành phố, UBND các xã, 

phường thực hiện tuyên truyền lưu động bằng xe trên toàn địa bàn thành phố, các 

khu dân cư. Thực hiện ra quân tuyên truyền vào14h các ngày 31/12/2019 

02/01/2020; 03/01/2020. 

3. Báo cáo kết quả thực hiện về Phòng Văn hóa và Thông tin vào ngày 

04/01/2020 để tổng hợp, báo cáo UBND thành phố theo quy định. 

Đề nghị Trung tâm Văn hóa- Thông tin và Thể thao, UBND các xã, phường 

quan tâm chỉ đạo thực hiện./. 

 
Nơi nhận:  
- Như trên (VBĐT); 

- UBND TP (VBĐT); 

- Trưởng phòng; 

- Phó Trưởng phòng (đ/c Trang); 

- Trang thông tin điện tử (Bình);           

- Lưu: VT, Trâm.   

KT. TRƯỞNG PHÕNG 

PHÓ TRƯỞNG PHÕNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Cẩm Trang 

 

http://pvhttnt.vn/
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UBND THÀNH PHỐ NHA TRANG 

PHÕNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN 
CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

BÀI TUYÊN TRUYỀN 

 Về việc tuyên truyền Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia 

(kèm theo Công văn số 1663/VHTT-PT ngày 31/12/2019 

của Phòng Văn hóa và Thông tin) 

 

Kính thưa: Toàn thể nhân dân thành phố! 

 

Ngày 14/6/2019, Quốc Hội đã thông qua Luật Phòng, chống tác hại của 

rượu bia gồm 7 chương, 36 điều, luật có hiệu lực thi hành ngày 1 tháng 1 năm 

2020. Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia là đạo luật mang ý nghĩa xã hội và 

tính nhân văn cao, với mục tiêu cao nhất cả trước mắt và lâu dài là định hướng 

hành vi, thay đổi thói quen có hại, góp phần quan trọng nâng cao thể chất, tinh 

thần, tuổi thọ và chất lượng cuộc sống của người dân. 

Sau đây, Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Nha Trang xin trích đọc 

một số Điều cơ bản của Luật Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia, cụ thể như 

sau: 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
Luật này quy định biện pháp giảm mức tiêu thụ rượu, bia; biện pháp quản lý việc 

cung cấp rượu, bia; biện pháp giảm tác hại của rượu, bia; điều kiện bảo đảm cho 

hoạt động phòng, chống tác hại của rượu, bia; quản lý nhà nước và trách nhiệm 

của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phòng, chống tác hại của rượu, bia. 

Điều 3. Chính sách của Nhà nước trong phòng, chống tác hại của rượu, bia 
1. Thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống tác hại của rượu, bia. 

2. Ưu tiên hoạt động thông tin, giáo dục, truyền thông; giảm tính sẵn có, dễ tiếp 

cận của rượu, bia; giảm tác hại của rượu, bia; tăng cường quản lý sản xuất rượu 

thủ công; thực hiện các biện pháp phòng, chống tác hại của rượu, bia đối với trẻ 

em, học sinh, sinh viên, thanh niên, phụ nữ mang thai. 

3. Bảo đảm nguồn lực cho công tác phòng, chống tác hại của rượu, bia; chú trọng 

các hoạt động phòng, chống tác hại của rượu, bia của y tế cơ sở và ở cộng đồng; 

huy động xã hội hóa các hoạt động phòng, chống tác hại của rượu, bia. 

4. Khuyến khích nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và ứng dụng công 

nghệ cao, công nghệ tiên tiến, công nghệ mới nhằm giảm tác hại của rượu, bia. 

5. Khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong phòng, chống tác hại của rượu, 

bia. 

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của cá nhân, tổ chức trong phòng, chống tác hại 

của rượu, bia 
1. Được sống trong môi trường không chịu ảnh hưởng bởi tác hại của rượu, bia. 

2. Được cung cấp thông tin phù hợp, chính xác, khách quan, khoa học, đầy đủ về 

rượu, bia, nguồn gốc, xuất xứ, chất lượng và tác hại của rượu, bia. 
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3. Phản ánh, tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống tác hại của rượu, 

bia; tố cáo việc cơ quan, người có thẩm quyền không xử lý hành vi vi phạm pháp 

luật về phòng, chống tác hại của rượu, bia. 

4. Tuân thủ quy định của pháp luật về phòng, chống tác hại của rượu, bia. 

Điều 5. Các hành vi bị nghiêm cấm trong phòng, chống tác hại của rượu, bia 
1. Xúi giục, kích động, lôi kéo, ép buộc người khác uống rượu, bia. 

2. Người chưa đủ 18 tuổi uống rượu, bia. 

3. Bán, cung cấp, khuyến mại rượu, bia cho người chưa đủ 18 tuổi. 

4. Sử dụng lao động là người chưa đủ 18 tuổi trực tiếp tham gia vào việc sản xuất, 

mua bán rượu, bia. 

5. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, tổ chức, sĩ 

quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, chiến sĩ, người làm việc trong lực 

lượng vũ trang nhân dân, học sinh, sinh viên uống rượu, bia ngay trước, trong giờ 

làm việc, học tập và nghỉ giữa giờ làm việc, học tập. 

6. Điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn. 

7. Quảng cáo rượu có độ cồn từ 15 độ trở lên. 

8. Cung cấp thông tin không chính xác, sai sự thật về ảnh hưởng của rượu, bia đối 

với sức khỏe. 

9. 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. 

10. Sử dụng nguyên liệu, phụ gia, chất hỗ trợ chế biến không được phép dùng 

trong thực phẩm; nguyên liệu, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm 

không bảo đảm chất lượng và không rõ nguồn gốc, xuất xứ để sản xuất, pha chế 

rượu, bia. 

11. Kinh doanh rượu không có giấy phép hoặc không đăng ký; bán rượu, bia bằng 

máy bán hàng tự động. 

12. Kinh doanh, tàng trữ, vận chuyển rượu, bia giả, nhập lậu, không bảo đảm chất 

lượng, không rõ nguồn gốc, xuất xứ, nhập lậu rượu, bia. 

13. Các hành vi bị nghiêm cấm khác liên quan đến rượu, bia do luật định. 

Điều 10. Địa điểm không uống rượu, bia 
1. Cơ sở y tế. 

2. Cơ sở giáo dục trong thời gian giảng dạy, học tập, làm việc. 

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

18 tuổi. 

4. 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. 

5. Cơ sở bảo trợ xã hội. 

6. 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. 

7. Các địa điểm công cộng theo quy định của Chính phủ. 

Điều 19. Địa điểm không bán rượu, bia 
1. Cơ sở y tế. 

2. Cơ sở giáo dục. 
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3. Cơ sở, khu vực chăm sóc, nuôi dưỡng, vui chơi, giải trí dành cho người chưa đủ 

18 tuổi. 

4. 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. 

5. Cơ sở bảo trợ xã hội. 

6. 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, trừ địa điểm 

được phép kinh doanh rượu, bia. 

Điều 21. Phòng ngừa tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu, bia 
1. Người điều khiển phương tiện giao thông không uống rượu, bia trước và trong 

khi tham gia giao thông. 

2. 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. 

3. 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. 

4. Bộ Giao thông vận tải có trách nhiệm xây dựng nội dung và tổ chức việc đào 

tạo về phòng, chống tác hại của rượu, bia trong chương trình đào tạo cấp bằng, 

chứng chỉ, giấy phép điều khiển phương tiện giao thông thuộc phạm vi quản lý. 

Điều 32. Trách nhiệm của cơ sở kinh doanh rượu, bia 
1. Tuân thủ quy định của pháp luật về điều kiện kinh doanh rượu, bia; về quảng 

cáo, khuyến mại, tài trợ, an toàn thực phẩm, chất lượng, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ 

thuật, ghi nhãn hàng hóa đối với rượu, bia. Thông tin về sản phẩm rượu, bia phải 

bảo đảm chính xác, khoa học. 

2. Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác về hoạt động kinh doanh của cơ sở theo 

yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. 

3. Không sử dụng lao động là người chưa đủ 18 tuổi trực tiếp tham gia vào việc 

kinh doanh, quảng cáo rượu, bia. 

4. Thu hồi và xử lý rượu, bia không bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm do cơ 

sở mình sản xuất, mua bán theo quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm. 

5. Cơ sở bán rượu, bia phải niêm yết thông báo không bán rượu, bia cho người 

chưa đủ 18 tuổi. Trường hợp nghi ngờ về độ tuổi của người mua rượu, bia thì 

người bán có quyền yêu cầu người mua xuất trình giấy tờ chứng minh. 

6. Cơ sở bán rượu, bia tiêu dùng tại chỗ nhắc nhở và có hình thức thông tin phù 

hợp đối với khách hàng về việc không điều khiển phương tiện giao thông, hỗ trợ 

khách hàng thuê, sử dụng phương tiện giao thông công cộng sau khi uống rượu, 

bia. 

7. Kể từ ngày Luật này có hiệu lực, không được mở mới điểm bán rượu, bia để 

tiêu dùng tại chỗ trong bán kính 100 m tính từ khuôn viên của cơ sở y tế, nhà trẻ, 

trường mẫu giáo, trường mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông. 

Điều 34. Trách nhiệm của gia đình trong phòng, chống tác hại của rượu, bia 
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1. Giáo dục, giám sát, nhắc nhở thành viên chưa đủ 18 tuổi không uống rượu, bia, 

các thành viên khác trong gia đình hạn chế uống rượu, bia; động viên, giúp đỡ 

người nghiện rượu, bia trong gia đình cai nghiện rượu, bia. 

2. Hướng dẫn các thành viên trong gia đình kỹ năng từ chối uống rượu, bia; kỹ 

năng nhận biết, ứng xử, xử trí khi gặp người say rượu, bia, người nghiện rượu, bia 

và thực hiện các biện pháp phòng, chống tác hại của rượu, bia. 

3. Tham gia với các cơ quan, tổ chức và cộng đồng thực hiện phòng, chống tác hại 

của rượu, bia. 

 

---Hết--- 
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