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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN NGỌC HỒI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:         /UBND-TH 
V/v tăng cường thực hiện kỷ 

cương hành chính và Triển khai  

thực hiện Luật Phòng, chống tác 

hại của rượu, bia năm 2019 trên 

địa bàn huyện 

 

      Ngọc Hồi, ngày        tháng       năm  

 

 

         Kính gửi: 

 - Các cơ quan, ban, ngành thuộc huyện; 

              - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 
 

Để triển khai thực hiện nghiêm túc Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia 

năm 2019 được Quốc hội ban hành ngày 14/6/2019; có hiệu lực ngày 01/01/2020 

và Kết luận 1663 –KL/TU, ngày 24/4/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng 

cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; 

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu: 

1. Thủ trưởng các cơ quan ban, ngành thuộc huyện; Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân các xã, thị trấn: Nghiêm túc triển khai thực hiện và phổ biến sâu rộng đến tất 

cả công chức, quần chúng thuộc thẩm quyền quản lý hiểu rõ và thực hiện có hiệu 

quả Luật số 44/2019/QH14 ngày 14/06/2019 về phòng, chống tác hại của rượu, bia 

và Kết luận 1663 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ngày 24/4/2015 về tăng cường kỷ 

luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Cán bộ, 

công chức, viên chức phải gương mẫu thực hiện, nếu vi phạm phải xử lý nghiêm 

theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức và đề nghị xử lý về 

Đảng nếu là đảng viên. 

2. Công an huyện chỉ đạo các lực lượng tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm 

các trường hợp vi phạm Luật số 44/2019/QH14 ngày 14/06/2019. 

3. Giao Phòng Nội vụ chủ trì phối hợp với các cơ quan tăng cường triển khai 

năm bắt tình hình cán bộ công chức triển khai thực hiện Luật số 44/2019/QH14 

ngày 14/06/2019; Kết luận 1663 –KL/TU, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các văn 

bản liên quan của Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy, UBND huyện (thành 

lập tổ công tác kiểm tra trước, trong và sau tết nguyên đán Canh Tý 2020).  

4. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND xã, thị trấn; Trưởng 

Công an huyện, Trưởng phòng Nội vụ báo cáo tình hình chấp hành các nội dung 

trên trong dịp Tết Nguyên đán thời gian như sau: 

- Trước 14 giờ 00 phút, Ngày 21/01/2020 (ngày 27 tháng chạp năm Kỷ Hợi) 

- Trước 14 giờ 00 phút, Ngày 27/01/2020 (ngày 03 tháng Giêng năm Canh 

Tý) 
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Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị; Ủy ban nhân dân các xã, 

thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- TT Huyện ủy (b/c); 

- TT HĐND huyện; 
- CT, PCT UBND huyện; 

- Chánh VP, các PCVP; 

- Lưu: VT, TH. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

 CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

 

    Châu Ngọc Lân 
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