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QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Phòng, chống tác hại của
rượu, bia trong ngành y tế
GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ
Căn cứ Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia ngày 14 tháng 6 năm 2019;
Căn cứ Quyết định số 3400/QĐ-BYT ngày 01 tháng 8 năm 2019 của Bộ
trưởng Bộ Y tế ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Phòng, chống tác hại
của rượu, bia trong ngành y tế;
Căn cứ Quyết định số 03/2019/QĐ-UBND ngày 18 tháng 01 năm 2019 của
UBND tỉnh Bình Phước ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và
cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Bình Phước;
Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức cán bộ,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thi hành Luật
Phòng, chống tác hại của rượu, bia trong ngành y tế tỉnh Bình Phước.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
Điều 3. Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra,
Trưởng phòng Nghiệp vụ - Sở Y tế, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở
Y tế và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Y tế;
- UBND tỉnh;
- Website Sở (kèm theo Luật);
- Lưu: VT, TCCB, HgĐ.

GIÁM ĐỐC
Ký bởi: Sở Y tế
Email:
soyt@binhphuoc.gov.vn
Cơ quan: Tỉnh Bình Phước
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Quách Ái Đức

KẾ HOẠCH
Triển khai thi hành Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia trong ngành y tế
(Ban hành kèm theo Quyết định số 290 /QĐ-SYT ngày 20 tháng8 năm 2019 của
Giám đốc Sở Y tế)

Thực hiện Quyết định số 3400/QĐ-BYT ngày 01 tháng 8 năm 2019 của Bộ
trưởng Bộ Y tế ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Phòng, chống tác hại
của rượu, bia trong ngành y tế, Sở Y tế tỉnh Bình Phước ban hành Kế hoạch thực
hiện với những nội dung cụ thể sau:
Trong Kế hoạch này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Rượu là đồ uống có cồn thực phẩm, được sản xuất từ quá trình lên men từ
một hoặc hỗn hợp của các loại nguyên liệu chủ yếu gồm tinh bột của ngũ cốc, dịch
đường của cây, hoa, củ, quả hoặc là đồ uống được pha chế từ cồn thực phẩm.
2. Bia là đồ uống có cồn thực phẩm, được sản xuất từ quá trình lên men từ hỗn
hợp của các loại nguyên liệu chủ yếu gồm mạch nha (malt), đại mạch, nấm men
bia, hoa bia (hoa houblon), nước.
3. Tác hại của rượu, bia là ảnh hưởng, tác động có hại của rượu, bia đối với
sức khỏe con người, gia đình, cộng đồng, an toàn giao thông, trật tự, an toàn xã
hội, kinh tế và các vấn đề xã hội khác.
4. Nghiện rượu, bia là tình trạng lệ thuộc vào rượu, bia với biểu hiện đặc trưng
như thường xuyên thèm uống, lượng uống có thể tăng theo thời gian, không thể tự
kiểm soát lượng uống hay ngừng uống.
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
a) Xác định cụ thể các nội dung công việc và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị
có liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành Luật Phòng, chống tác hại của
rượu, bia (sau đây gọi là Luật), bảo đảm tính kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu
quả.
b) Xác định trách nhiệm của Sở Y tế và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong
việc tiến hành các hoạt động triển khai thi hành Luật trong ngành y tế.
2. Yêu cầu
a) Xác định nội dung công việc gắn với trách nhiệm và phát huy vai trò chủ
động, tích cực của các cơ quan, đơn vị có liên quan, bảo đảm chất lượng và tiến độ
hoàn thành công việc.
b) Bảo đảm sự phối hợp thường xuyên, hiệu quả giữa các cơ quan, đơn vị có
liên quan trong việc triển khai thi hành Luật.
c) Có kế hoạch thực hiện chi tiết, cụ thể của từng cơ quan, tổ chức để bảo đảm
Luật được triển khai đầy đủ, thống nhất và đồng bộ trong ngành y tế.

d) Thường xuyên kịp thời, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn tháo gỡ, giải quyết
những vướng mắc, khó khăn phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện để đảm
bảo tiến độ, hiệu quả của việc triển khai thi hành Luật.
II. NỘI DUNG VÀ TRÁCH NHIỆM TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT
PHÒNG CHỐNG TÁC HẠI CỦA RƯỢU, BIA
1. Phổ biến, tuyên truyền Luật và các văn bản quy định chi tiết
- Sở Y tế đăng tải nội dung Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia trên Cổng
Thông tin điện tử của Sở Y tế.
- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức
có liên quan xây dựng kế hoạch thi hành Luật trong ngành y tế phù hợp chức
năng, nhiệm vụ của đơn vị; tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật và các văn
bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Phòng, chống tác hại của rượu,
bia; thông qua các chuyên mục, chương trình, tập huấn, biên soạn tài liệu và các
hình thức khác theo quy định của pháp luật về phổ biến, giáo dục pháp luật; phối
hợp với các cơ quan thông tin, báo chí tại địa phương thường xuyên, chủ động
thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống tác hại của rượu, bia và việc tổ
chức thực hiện Luật.
- Thời gian thực hiện: Năm 2019 và các năm tiếp theo.
2. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật phối hợp tham gia thống kê, thu thập và phân
tích thông tin, dữ liệu có liên quan đến thực trạng sử dụng rượu, bia và ảnh hưởng
đối với sức khỏe, xã hội, kinh tế do sử dụng rượu, bia làm căn cứ xây dựng và
hoàn thiện chính sách về phòng, chống tác hại của rượu, bia, chăm sóc sức khỏe
nhân dân, bảo đảm an ninh, trật tự và các vấn đề xã hội khác.
a) Tổ chức thu thập thông tin, dữ liệu về thực trạng sử dụng rượu, bia và ảnh
hưởng đối với sức khỏe, xã hội, kinh tế do sử dụng rượu, bia theo chu kỳ 5 năm
một lần (tỷ lệ uống, tỷ lệ uống ở mức nguy hại, tỷ lệ yếu tố nguy cơ, rối loạn có
liên quan đến sử dụng rượu, bia trong số người có uống...) theo yêu cầu của Bộ Y
tế.
b) Phối hợp tham gia tổ chức thống kê, đánh giá thực trạng tiêu thụ rượu, bia
tại Việt Nam theo chu kỳ 5 năm một lần (mức tiêu thụ rượu bia/năm/người từ 15
tuổi quy đổi ra lít cồn nguyên chất) do cơ quan có thẩm quyền tổ chức.
c) Tham mưu cho Sở Y tế việc phối hợp tham gia tổ chức thống kê, đánh giá
thực trạng bạo lực gia đình liên quan đến rượu bia, thực trạng tai nạn giao thông
do người khác uống rượu bia gây ra.
3. Hướng dẫn và tổ chức triển khai thực hiện công tác tư vấn, sàng lọc, phát
hiện sớm, dự phòng và điều trị can thiệp, phục hồi chức năng, phòng, chống
nghiện, tái nghiện và chăm sóc sức khỏe cho người nghiện rượu, bia theo quy định
của Bộ Y tế
a) Công tác tư vấn về tác hại của rượu, bia, sàng lọc, phát hiện sớm yếu tố
nguy cơ đối với sức khỏe của người uống rượu, bia; can thiệp giảm tác hại cho
người có yếu tố nguy cơ đối với sức khỏe tại y tế cơ sở, cộng đồng

- Đơn vị chủ trì: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật
- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở Y tế, Trung tâm Y tế các
huyện, thị xã, thành phố.
- Thời gian thực hiện: Từ năm 2020.
b) Công tác sàng lọc, phát hiện sớm và điều trị can thiệp, phục hồi chức năng
cho người mắc bệnh, rối loạn chức năng có liên quan đến uống rượu, bia, phòng,
chống nghiện, tái nghiện và chăm sóc sức khỏe cho người nghiện rượu, bia tại cơ
sở khám bệnh, chữa bệnh
- Đơn vị chủ trì: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật
- Đơn vị phối hợp: Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh.
- Thời gian thực hiện: Từ năm 2020.
4. Xây dựng mô hình điểm và hướng dẫn thực hiện các phong trào tại cộng
đồng tham gia phòng, chống tác hại của rượu, bia, giảm tiêu thụ rượu bia để nâng
cao sức khỏe nhân dân; phát hiện các cộng đồng, đơn vị, địa phương tích cực, có
thành tích xuất sắc, báo cáo cấp có thẩm quyền kịp thời tôn vinh, khen thưởng
- Đơn vị chủ trì: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật
- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở Y tế, Trung tâm Y tế các
huyện, thị xã, thành phố.
- Thời gian thực hiện: Từ năm 2020.
5. Tổ chức, hướng dẫn can thiệp giảm tác hại của rượu, bia cho phụ nữ mang
thai có hội chứng hoặc nguy cơ ngộ độc ở thai nhi; tư vấn cho phụ nữ trong độ
tuổi sinh đẻ, phụ nữ mang thai, phụ nữ đang cho con bú về tác hại của rượu, bia
đối với thai nhi, trẻ em khi sử dụng dịch vụ tại cơ sở y tế, cơ sở trợ giúp xã hội
- Đơn vị chủ trì: Chi cục dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh
- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở Y tế, các cơ sở khám,
chữa bệnh trên địa bàn tỉnh.
- Thời gian thực hiện: ngay sau khi Bộ Y tế có hướng dẫn.
6. Thanh tra, kiểm tra, xử lý, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế
đối với các hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống tác hại của rượu, bia (theo
các quy định của Chính phủ, được sửa đổi, bổ sung liên quan đến xử lý vi phạm
pháp luật về phòng, chống tác hại của rượu, bia)
- Đơn vị chủ trì: Thanh tra Sở Y tế
- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan.
- Thời gian thực hiện: từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 (ngày Luật có hiệu lực).
7. Xây dựng kế hoạch và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng về công tác phòng, chống
tác hại của rượu, bia
- Đơn vị chủ trì: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở Y tế, Trung tâm Y tế các
huyện, thị xã, thành phố.
- Thời gian thực hiện: Từ năm 2020.
8. Nghiên cứu khoa học về phòng, chống tác hại của rượu, bia
Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn
tỉnh, Hội Thầy thuốc trẻ, Hội Đông Y, Hội Y dược học tỉnh và các đơn vị liên
quan chủ động tổ chức, tham gia nghiên cứu khoa học về phòng, chống tác hại của
rượu, bia phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, hoạt động chuyên môn.
9. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tham mưu Sở Y tế xây dựng các văn bản
hướng dẫn, chương trình, kế hoạch và các văn bản khác để hướng dẫn và bảo đảm
thực hiện Luật hiệu quả, phù hợp.
10. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở xây dựng và ban hành kế hoạch,
hướng dẫn, quy định, quy chế áp dụng trong nội bộ cơ quan, đơn vị phù hợp với
chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị để thực hiện Luật, thường xuyên đôn
đốc, kiểm tra việc thực hiện và khen thưởng, xử lý vi phạm theo thẩm quyền.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Y tế chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra việc tổ chức thực hiện Luật
của các các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý; kiện toàn
Ban chỉ đạo liên ngành của tỉnh về phòng, chống tác hại của rượu, bia hoặc lồng
ghép hoạt động phòng, chống tác hại của rượu, bia trong nhiệm vụ của các Ban
chỉ đạo liên ngành phù hợp hiện có.
2. Các đơn vị trực thuộc Sở, trong phạm vi quản lý của mình có trách nhiệm:
a) Chủ động, tích cực triển khai thực hiện Kế hoạch này theo nhiệm vụ được
phân công, đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm, tránh hình thức,
lãng phí.
b) Ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Luật tại cơ quan, đơn vị và thực hiện
lồng ghép các hoạt động phòng, chống tác hại của rượu, bia vào kế hoạch hoạt
động hằng năm của đơn vị phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực hoạt động.
3. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật có trách nhiệm:
a) Thực hiện các nhiệm vụ tại phần II của Kế hoạch này;
b) Tham mưu cho Sở Y tế: bổ sung, điều chỉnh Kế hoạch tổ chức thi hành Luật
phòng, chống tác hại của rượu, bia trong ngành Y tế;
c) Lập kế hoạch tài chính - ngân sách theo giai đoạn triển khai thi hành Luật và
dự toán ngân sách nhà nước hằng năm, báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt theo
quy định của Luật Ngân sách nhà nước và huy động các nguồn kinh phí hỗ trợ
khác theo quy định của pháp luật để tổ chức thực hiện;
d) Làm đầu mối giúp Giám đốc Sở Y tế thực hiện quản lý nhà nước về phòng,
chống tác hại của rượu, bia, tổ chức thực hiện Luật và theo dõi, đôn đốc các đơn
vị trực thuộc Sở, các Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá

nhân có liên quan trong việc tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được nêu
trong Kế hoạch này theo đúng nội dung, tiến độ; tổ chức đánh giá, kiểm tra, sơ
kết, tổng kết và định kỳ hằng năm báo cáo Giám đốc Sở Y tế kết quả thực hiện./.

