UBND TỈNH LẠNG SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ Y TẾ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:

71/KH- SYT

Lạng Sơn, ngày 29 tháng 8 năm 2019

KẾ HOẠCH
Triển khai tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia
Thực hiện Văn bản số 763/UBND-NC, ngày 02/8/2019 của UBND tỉnh
Lạng Sơn về việc tuyên truyền, phổ biến các Luật được thông qua tại kỳ họp thứ
7, Quốc hội khóa XIV; Sở Y tế xây dựng kế hoạch triển khai tuyên truyền, phổ
biến Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
Tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức,
người lao động và các tầng lớp nhân dân về Luật Phòng, chống tác hại của rượu,
bia (sau đây gọi là Luật) nhằm nâng cao nhận thức, định hướng hành vi, thay đổi
thói quen có hại để phòng, chống tác hại của rượu, bia đối với sức khỏe con người,
gia đình, cộng đồng góp phần đảm bảo an toàn giao thông, trật tự, an toàn xã hội,
kinh tế và các vấn đề xã hội khác.
Việc tuyên truyền, phổ biến được thực hiện thường xuyên; phù hợp, dễ tiếp
cận và hiệu quả đối với từng đối tượng, trình độ, lứa tuổi, giới tính; phù hợp với
truyền thống, văn hóa, bản sắc dân tộc, tôn giáo và phong tục tập quán.
II. NỘI DUNG VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN
1. Tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt
1.1. Hội nghị của Sở Y tế:
Nội dung: Triển khai Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia số
44/2019/QH 14 đã được Quốc hội thông qua ngày 14/6/2019 và có hiệu lực thi
hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2020.
Chủ trì: Thanh tra Sở
Thời gian thực hiện: Sở Y tế đã tổ chức lồng ghép vào Hội nghị tập huấn
công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng và phổ biến giáo
dục pháp luật năm 2019 (ngày 19/8/2019) cho Lãnh đạo và cán bộ được giao
nhiệm vụ tham mưu, thực hiện công tác phổ biên giáo dục pháp luật của các đơn
vị trực thuộc.
1.2. Các đơn vị trực thuộc:
Xây dựng kế hoạch và tổ chức phổ biến, tuyên truyền, triển khai Luật và
các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Phòng, chống tác hại của
rượu, bia đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại đơn vị.
Thời gian thực hiện: Hoàn thành trong quý IV năm 2019.
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2. Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và lồng
ghép thông qua các hoạt động khác
2.1. Tuyên truyền, phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng
Các phòng thuộc Sở, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh phối hợp thực
hiện tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật và các văn bản quy định chi tiết,
hướng dẫn thi hành Luật trên các phương tiện thông tin đại chúng, Cổng thông
tin điện tử của Sở Y tế, của tỉnh; Bản tin Y tế của Sở Y tế và các chuyên trang
chuyên mục giáo dục sức khỏe trên Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh, Báo Lạng
Sơn…
2.2. Các hình thức tuyên truyển, phổ biến khác
Căn cứ vào điều kiện cụ thể của từng đơn vị, lựa chọn hình thức phù hợp
để tổ chức tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Luật và các văn bản hướng
dẫn thi hành đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thông qua các
hình thức như: phổ biến, quán triệt, tổ chức các cuộc thi, tọa đàm, hội thảo, sinh
hoạt “Ngày pháp luật”, biên soạn, in ấn và phát hành các tài liệu tuyên truyền,
giáo dục về phòng, chống tác hại của rượu, bia đến người dân, đặc biệt là các
quy định trực tiếp liên quan đến quyền và nghĩa vụ của công dân, đảm bảo
thường xuyên, liên tục, hiệu quả.
2.3. Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2019 và những năm tiếp theo.
3. Tài liệu tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật:
Các đơn vị tải Luật và đề cương tuyên truyền trên Trang thông tin
điện tử của Sở Tư pháp tại địa chỉ http://www.sotp.langson.gov.vn hoặc tự
nghiên cứu, tham khảo trên mạng Internet.
4. Kinh phí thực hiện:
Kinh phí thực hiện Kế hoạch này được bố trí từ nguồn ngân sách Nhà
nước và các nguồn hỗ trợ hợp pháp khác (nếu có) theo quy định của Luật Ngân
sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Công đoàn ngành
Phối hợp với Sở Y tế chỉ đạo, hướng dẫn các Công đoàn cơ sở tuyên
truyền, phổ biến Luật phòng chống tác hại của rượu, bia và các quy định của
pháp luật có liên quan cho đoàn viên, hội viên công đoàn và tham gia tuyên
truyền, phổ biến pháp luật cho nhân dân.
2. Các phòng thuộc Sở Y tế
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ thực hiện tuyên truyền lồng ghép và hướng
dẫn các đơn vị trực thuộc tổ chức thực hiện Kế hoạch này.
Giao Thanh tra Sở chủ trì, tham mưu giúp Lãnh đạo Sở kiểm tra, đôn
đốc, theo dõi và tổng hợp báo cáo cấp trên theo quy định.
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3. Các đơn vị trực thuộc Sở
Căn cứ Kế hoạch này và tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị chủ động
triển khai thực hiện Kế hoạch theo nhiệm vụ được phân công, bảo đảm chất
lượng, hiệu quả, tránh hình thức, lãng phí.
Đưa các hoạt động thông tin, giáo dục truyền thông về phòng, chống tác
hại của rượu, bia và việc tổ chức thực hiện Luật vào kế hoạch tuyên truyền, giáo
dục pháp luật hằng năm của đơn vị.
Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật bằng các hình thức phù hợp với điều
kiện thực tế của đơn vị, đối tượng, địa bàn thông qua lồng ghép chuyên đề trong
các hội nghị tập huấn, cập nhật kiến thức pháp luật, tập huấn truyền thông giáo
dục sức khỏe, phòng chống dịch bệnh….
4. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh
Chủ động phối hợp với các cơ quan thông tin, báo chí thường xuyên
thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống tác hại của rượu, bia và việc
tổ chức thực hiện Luật trên địa bàn tỉnh.
Phối hợp với các đơn vị trực thuộc Sở Y tế viết tin bài tuyên truyền, phổ
biến nội dung Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia. Mở các chuyên trang,
chuyên mục về phòng, chống tác hại của rượu, bia và kế hoạch, hoạt động
truyền thông, tổ chức thực hiện Luật; tích cực phát hiện, tuyên truyền, tôn vinh
các tổ chức, cá nhân có sáng kiến và thành tích xuất sắc trong các hoạt động
tuyên truyền, giáo dục phòng chống tác hại của rượu bia tại các cơ quan, đơn vị
và tại cộng đồng.
IV. CHẾ ĐỘ THÔNG TIN, BÁO CÁO
1. Báo cáo định kỳ
Định kỳ hằng năm, các đơn vị tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện gửi Sở
Y tế (Thanh tra Sở) lồng ghép vào Báo cáo kết quả phổ biến giáo dục pháp luật
(Báo cáo 6 tháng gửi trước ngày 20/5, báo cáo năm gửi trước ngày 20/11) để
tổng hợp báo cáo Sở Tư pháp.
2. Báo cáo đột xuất: Theo yêu cầu để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Sở
Tư pháp.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh (B/c);
- Sở Tư pháp (B/c);
- Lãnh đạo Sở;
- Công đoàn ngành (P/h);
- Các phòng thuộc Sở;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VT, TT (LBT).

Ký bởi:ĐỐC
Sở Y tế
GIÁM
Cơ quan: Tỉnh Lạng Sơn
Thời gian ký: 29/08/2019 15:43:16

Nguyễn Thế Toàn
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