
    UBND HUYỆN ĐẠI LỘC
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

#SoKyHieuVanBan
V/v tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi 
phạm về nồng độ cồn, ma túy và kiểm soát 

tải trọng phương tiện

#DiaDiemNgayBanHanh  

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường MN, MG, TH, THCS, TH&THCS.

          Căn cứ Công văn số 1384/SGDĐT-HSSVPC ngày 29/6/2022 của Sở GDĐT 
tỉnh Quảng Nam về việc tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm về nồng độ cồn, 
ma túy và kiểm soát tải trọng phương tiện; Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị Hiệu 
trưởng các trường trực thuộc tập trung chỉ đạo những nội dung chính như sau:
           1. Tăng cường tuyên truyền về Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; các 
quy định của pháp luật về tải trọng phương tiện; nguyên nhân, hậu quả của tai nạn 
giao thông nói chung, tai nạn giao thông do vi phạm nồng độ cồn và tải trọng để nâng 
cao ý thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị và học sinh 
khi tham gia giao thông. 
            2. Thực hiện nghiêm Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; yêu cầu cán bộ, 
công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị và học sinh thực hiện nghiêm các 
quy định về cấm uống rượu, bia; gương mẫu thực hiện nghiêm quy định “Đã uống 
rượu, bia không lái xe”. 

3. Có biện pháp xử lý nghiêm đối với cá nhân, tập thể vi phạm.
 Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị Hiệu trưởng các trường nghiêm túc triển 

khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên (để thực hiện);
- Lãnh đao, chuyên viên Phòng GDĐT;
- Lưu: VT, NGLL.

KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

#ChuKyLanhDao
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