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BÁO CÁO 
Kết quả thực hiện công tác phòng, chống tác hại của rượu, bia năm 2021

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ

Thực hiện Nghị định số 24/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia, trong 
đó giao Bộ Y tế là đầu mối tổng hợp, báo cáo Chính phủ kết quả hoạt động 
phòng, chống tác hại của rượu, bia; trên cơ sở tổng hợp báo cáo của các bộ, 
ngành và địa phương, Bộ Y tế xin báo cáo kết quả hoạt động phòng, chống tác 
hại của rượu, bia năm 2021, cụ thể như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA 
RƯỢU, BIA NĂM 2021

1. Công tác xây dựng kế hoạch, ban hành văn bản chỉ đạo, điều hành
1.1. Về xây dựng chính sách pháp luật
Trong giai đoạn từ năm 2019 đến 2021, các bộ đã  xây dựng, trình Chính 

phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản 
quy phạm pháp luật quan trọng trong lĩnh vực phòng, chống tác hại của rượu, bia:

Bộ Y tế xây dựng và trình Chính phủ ban hành Nghị định số 24/2020/NĐ-
CP ngày 24/02/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tác hại 
của rượu, bia; Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 29/8/2020 quy định xử phạt 
vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế; Nghị định số 124/2021/NĐ-CP ngày 
28/12/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2018/NĐ-CP quy 
định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm và Nghị định 
số 117/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, 
trong đó có các nội dung quy định xử phạt vi phạm hành chính về phòng, chống 
tác hại của rượu, bia.

Bộ Giao thông vận tải xây dựng và trình Chính phủ ban hành Nghị định số 
100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong 
lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt; Nghị định số 123/2021/NĐ-CP ngày 
28/12/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi 
phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải, giao thông đường bộ, đường sắt, hàng 
không dân dụng, trong đó có các quy định xử phạt đối những hành vi bị nghiêm 
cấm khi điều khiển phương tiện giao thông quy định tại Luật Phòng, chống tác 
hại của rượu, bia. 

Bộ Công Thương xây dựng và trình Chính phủ ban hành Nghị định số 
17/2020/NĐ-CP ngày 05/02/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định 
liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của 
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Bộ Công Thương, trong đó quy định các biện pháp quản lý sản xuất, mua bán và 
nhập khẩu đối với rượu có độ cồn dưới 5,5 độ và từ 5,5 độ trở lên, tăng cường 
quản lý sản xuất rượu thủ công, đặc biệt là đối với rượu thủ công không nhằm 
mục đích kinh doanh.

Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 26/2019/TT-BCT ngày 
14/11/2019 quy định biểu mẫu kê khai của hộ gia đình, cá nhân sản xuất rượu thủ 
công không nhằm mục đích kinh doanh.

Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành 
Quyết định số 1660/QĐ-TTg ngày 02/10/2021 phê duyệt Chương trình Sức khỏe 
học đường giai đoạn 2021-2025, trong đó có các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về 
phòng ngừa các bệnh không lây nhiễm, phòng chống tác hại của thuốc lá, rượu, bia 
đối với học sinh.

Hiện nay Bộ Y tế đang phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng Đề 
án Truyền thông phòng, chống tác hại của rượu, bia để trình Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt.

1.2. Việc xây dựng kế hoạch tại các địa phương
Có 43 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi tắt là tỉnh) đã xây 

dựng Kế hoạch giai đoạn về phòng chống tác hại của rượu, bia (PCTHRB), trong 
đó có 19 tỉnh ban hành kế hoạch riêng về PCTHRB, 24 tỉnh xây dựng kế hoạch 
lồng ghép với các lĩnh vực khác; có 23 tỉnh ban hành kế hoạch do Ủy ban nhân 
dân (UBND) tỉnh phê duyệt, còn lại là do cấp sở phê duyệt. 

Đối với việc xây dựng kế hoạch hằng năm về PCTHRB, đã có 51 tỉnh  xây 
dựng kế hoạch năm 2021, trong đó có 25 tỉnh xây dựng kế hoạch riêng, 26 tỉnh 
xây dựng kế hoạch lồng ghép và có 13 kế hoạch do UBND tỉnh ban hành. 1

1.3. Về ban hành các văn bản chỉ đạo điều hành
Trong năm 2021 UBND tỉnh và các sở, ban, ngành đã ban hành tổng cộng 

279 văn bản các loại liên quan đến công tác PCTHRB. 11 tỉnh có quyết định của 
UBND thành lập/kiện toàn Ban Chỉ đạo Phòng, chống tác hại của rượu, bia (riêng 
hoặc lồng ghép), hoặc có văn bản phân công nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị 
triển khai thực hiện. Văn bản chỉ đạo của các địa phương chủ yếu tập trung vào 
các nội dung như: chỉ đạo quán triệt các sở, ban, ngành của tỉnh xây dựng kế 
hoạch, tổ chức triển khai thực hiện Luật PCTHRB; phổ biến Luật, Nghị định, 
chính sách liên quan đến công tác PCTHRB; chỉ đạo tổ chức các hoạt động thông 
tin, giáo dục, truyền thông; hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn 
tỉnh thực hiện đúng quy định; triển khai các biện pháp nhằm tăng cường quản lý 
việc sản xuất, kinh doanh rượu, bia; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện 
theo quy định PCTHRB trên địa bàn tỉnh.2

1 Có 09 tỉnh không xây dựng kế hoạch năm (Hòa Bình, Lai Châu, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, 
Quảng Ngãi, Sóc Trăng, An Giang, Bạc Liêu) và 03 tỉnh không báo cáo về nội dung này.
2 Có 05 tỉnh báo cáo không ban hành văn bản chỉ đạo điều hành, tổ chức triển khai và 01 tỉnh (Hà Tĩnh) không có 
báo cáo về nội dung trên.
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2. Thực hiện các biện pháp giảm mức tiêu thụ rượu, bia
Thực hiện các biện pháp giảm mức tiêu thụ rượu, bia tập trung vào ba nội 

dung chính gồm: Hoạt động thông tin, giáo dục, truyền thông; Thực hiện quy 
định địa điểm không uống rượu, bia; Quản lý việc khuyến mại, quảng cáo rượu, 
bia và việc tài trợ của tổ chức, cá nhân kinh doanh rượu, bia.

2.1. Hoạt động thông tin, giáo dục, truyền thông 
a) Bộ Y tế, Bộ Công Thương, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Giáo dục và Đào 

tạo và các bộ, ngành liên quan đã ban hành và triển khai thực hiện nhiều Chỉ thị 
quan trọng về tăng cường công tác PCTHRB. Các Chỉ thị quán triệt cán bộ, công 
chức, viên chức, người lao động và các cơ quan, đơn vị trực thuộc nghiêm túc 
thực hiện các quy định về PCTHRB; không uống rượu, bia tại nơi làm việc; 
không uống rượu, bia ngay trước, trong thời gian làm việc và nghỉ giữa giờ làm 
việc; không uống rượu, bia trước và trong khi điều khiển phương tiện tham gia 
giao thông; đưa quy định vào nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức, đơn vị; tăng 
cường thực hiện và kiểm tra, xử lý vi phạm quy định. 

b) Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp tục triển khai Quyết định số 
1317/QĐ-TTg ngày 28/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Tuyên 
truyền về an toàn giao thông trên các phương tiện đại chúng và hệ thống thông tin 
cơ sở, giai đoạn 2020-2025, cụ thể như sau: 

- Ban hành văn bản số 538/BTTTT-CBC ngày 26/02/2021 về việc
xây dựng Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia bảo đảm trật tự, an toàn giao
thông đường bộ, giai đoạn 2021-2030; Quyết định số 433/QĐ-BTTTT ngày
02/4/2021 phê duyệt Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về đảm bảo trật tự an toàn
giao thông trên hệ thống thông tin cơ sở năm 2021; Quyết định số 691/QĐ-
BTTTT ngày 24/5/2021 về việc tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền về
an toàn giao thông trên các phương tiện thông tin đại chúng năm 2021, trong đó 
có nội dung tuyên truyền về PCTHRB.

- Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thường xuyên theo dõi, đánh giá công 
tác thông tin, tuyên truyền để định hướng, hướng dẫn các cơ quan báo chí, hệ 
thống thông tin cơ sở tăng thời lượng, tần suất, đổi mới cách thức, xây dựng 
2 chuyên mục tuyên truyền tróng đó có Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia, 
các văn bản hướng dẫn và chủ đề năm 2022 “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi 
pháp luật đảm bảo trật tự an toàn giao thông”.

- Triển khai kế hoạch truyền thông bằng hình ảnh trên các nhãn tem và
phong bì thư bưu chính qua hệ thống Bưu điện Việt Nam với số lượng 45.000 
tem bưu chính và 45.000 phong bì thư bưu chính của mạng lưới bưu điện trên 63 
tỉnh/thành phố với gần 13.000 điểm, mạng đường thư trong nước và quốc tế. 

- Các cơ quan báo, tạp trí điện tử đã sản xuất 200 bài tuyên truyền và đăng 
tải 26.420 tin, bài có nội dung liên quan đến PCTHRB.

- Sản xuất 08 chương trình với thời lượng 05 phút/chương trình
để phát sóng chương trình phát thanh trên Đài Tiếng nói Việt Nam, hệ thống cơ 
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sở truyền thanh - truyền hình cấp huyện và đài truyền thanh cấp xã trên toàn 
quốc.

c) Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức 02 Hội nghị phổ biến, quán 
triệt văn bản quy phạm pháp luật về PCTHRB cho các đơn vị thuộc Bộ, trong đó 
trọng tâm là các đơn vị có chức năng, nhiệm vụ liên quan đến tổ chức các sự kiện 
văn hóa, nghệ thuật, thể thao, du lịch và quảng cáo. Bộ cũng có văn bản chỉ đạo, 
hướng dẫn các đơn vị, địa phương về công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục về 
PCTHRB, nhất là đối với công chức, viên chức, cụ thể hóa quy định của Luật 
trong việc xây dựng quy chế làm việc, quy chế ứng xử, quy chế tại các địa điểm 
công cộng do ngành quản lý, thực hiện phong trào toàn dân xây dựng đời sống 
văn hóa trong xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước.

 d) Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo các cơ sở giáo dục ngành giao thông vận 
tải tổ chức tuyên truyền, giáo dục, thông tin cho học sinh, sinh viên về PCTHRB. 
Triển khai các hoạt động truyền thông PCTHRB đối với người điều khiển 
phương tiện giao thông. Thực hiện tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật 
về PCTHRB khi điều khiển phương tiện giao thông tới các đối tượng lái xe cơ 
giới đường bộ, lái xe kinh doanh vận tải.

đ) Bộ Công Thương phối hợp tổ chức các hội nghị, hội thảo tuyên truyền, 
phổ biến chính sách pháp luật về PCTHRB; tổ chức tuyên truyền đến người dân 
chỉ sử dụng những sản phẩm rượu có nguồn gốc, xuất xứ, bảo đảm tiêu chuẩn 
chất lượng và an toàn thực phẩm theo quy định; tuyên truyền việc thực hiện các 
quy định của pháp luật về sản xuất, kinh doanh rượu; tuyên truyền, phổ biến cho 
các doanh nghiệp bán rượu, bia trên các website/ứng dụng thương mại điện tử 
bảo đảm tuân thủ đúng quy định của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia.

e) Bộ Công an chỉ đạo, tăng cường công tác giáo dục, truyền thông nhằm 
nâng cao nhận thức của cán bộ chiến sĩ trong lực lượng Công an nhân dân về tác 
hại của rượu, bia; chính sách, pháp luật về PCTHRB; tổ chức tập huấn “Phòng, 
chống tác hại của rượu bia” cho cán bộ chiến sĩ trong lực lượng Công an nhân 
dân nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ chiến sĩ. 

g) Bộ Y tế tổ chức phổ biến, quán triệt Luật và các quy định, chính sách; 
chỉ đạo các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh hoạt động thông tin, giáo dục, truyền 
thông; tổ chức các chương trình, chiến dịch truyền thông nâng cao nhận thức 
cộng đồng về PCTHRB; hướng dẫn cán bộ y tế các tuyến truyền thông, tư vấn 
cho người bệnh, gia đình người bệnh và người dân về PCTHRB khi đến sử dụng 
dịch vụ tại cơ sở y tế. Ngành Y tế đã triển khai các hoạt động truyền thông về 
PCTHRB trên thông tin đại chúng như xây dựng, phát sóng các phóng sự, thông 
điệp trên các kênh của Đài Truyền hình Trung ương, viết và đăng bài trên các báo 
điện tử; xây dựng và phổ biến rộng rãi nhiều tài liệu truyền thông như tài liệu 
“Hỏi đáp về phòng, chống tác hại của rượu, bia”, “Tư vấn phòng, chống uống 
rượu, bia và lái xe” và nhiều loại tờ rơi, áp phích khác.

h) Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với tổ chức PATH triển khai dự án 
“Sức khỏe thế hệ tương lai” tại Hải Phòng, Quảng Ninh, Đà Nẵng nhằm mục tiêu 
giáo dục, tuyên truyền về phòng ngừa bệnh không lây nhiễm, phòng chống tác 
hại của thuốc lá, rượu, bia đối với học sinh cấp Trung học cơ sở và Trung học 
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phổ thông. Dự án đã triển khai xây dựng 01 ứng dụng (App) và 01 tài liệu tập 
huấn giáo viên, trong đó có 01 bài về PCTHRB để giáo dục, tuyên truyền đối với 
học sinh. 

i) Bộ Tài chính chỉ đạo và hướng dẫn cho cán bộ, công chức, viên chức và 
người lao động triển khai các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức về các 
quy định PCTHRB; yêu cầu thực hiện nghiêm các quy định cấm uống rượu, bia; 
gương mẫu thực hiện nghiêm quy định đã uống rượu, bia thì không lái xe; có 
biện pháp xử lý nghiêm đối với cá nhân, tập thể vi phạm.

k) Tại các tỉnh: các sở, ngành, địa phương đã tổ chức truyền thông bằng 
nhiều hình thức phong phú, đa dạng tập trung vào phổ biến các quy định, chính 
sách, tuyên truyền về tác hại của rượu, bia và các biện pháp PCTHRB trong các 
lĩnh vực y tế, văn hóa, thể thao và du lịch, truyền thông PCTHRB cho người lao 
động, cho học sinh, sinh viên, cho người tham gia điều khiển phương tiện giao 
thông, truyền thông PCTHRB trong sản xuất, kinh doanh rượu, bia và trong các 
lĩnh vực liên quan khác.

Thống kê số liệu từ  57 tỉnh, thành phố có số liệu về hoạt động thông tin, 
giáo dục, truyền thông3:

- Có 19.561 chiến dịch, chương trình, sự kiện truyền thông đã tổ chức.
- 8.989 lượt tọa đàm, chuyên mục, thông điệp và tin bài được phát trên đài 

truyền hình.
- 18.274 lượt chuyên mục, tọa đàm, bản tin, phóng sự, thông điệp được 

phát trên đài phát thanh tỉnh, huyện.
- 1.161.837 ấn phẩm, tài liệu truyền thông được in, lắp đặt, cấp phát, phổ 

biến cho cộng đồng, chủ yếu là băng zôn, bảng hiệu ngoài trời, bảng hiệu khu 
vực trong nhà, sổ tay, cẩm nang, sách mỏng, pano/áp phích/ tranh cổ động, tờ rơi.

- 11.955 lượt chuyên trang, chuyên mục, tin bài đăng tải trên báo giấy, báo 
điện tử. 

- 17.850 cuộc hội thảo, họp tuyên truyền, phổ biến chính sách. 
- 17.651 tin, bài truyền thông trên loa truyền thanh xã, phường.
- 28.045 giờ học trong các cơ sở giáo dục có lồng ghép nội dung truyền 

thông PCTHRB.
- 142.655 lượt thông tin, tin nhắn, video clip... được chia sẻ trên các 

chuyên mục, diễn đàn internet, mạng xã hội và ứng dụng điện thoại di động.
2.2. Thực hiện quy định địa điểm không uống rượu, bia
Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm đồng thời kiểm tra, đánh giá việc thực 

hiện quy định địa điểm không uống rượu, bia tại các cơ quan, tổ chức như: cơ sở 
y tế; cơ sở giáo dục; cơ sở/khu vực dành cho người chưa đủ 18 tuổi; cơ sở cai 
nghiện, giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, cơ sở giam giữ phạm nhân; cơ sở 
bảo trợ xã hội; cơ quan nhà nước; tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp và các 

3 Báo cáo của 6 tỉnh không có số liệu về hoạt động thông tin, giáo dục, truyền thông gồm: TP Hải Phòng, Quảng 
Trị, Quảng Ngãi, TP Hồ Chí Minh, Trà Vinh, Sóc Trăng.
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địa điểm công cộng theo quy định khác.
Kết quả trong năm 2021, có 50 tỉnh, thành phố đã tổ chức kiểm tra đánh 

giá việc thực hiện quy định địa điểm không uống rượu, bia tại 14.732 cơ quan, tổ 
chức, trong đó có 14.6897 địa điểm đã thực hiện đúng quy định, đạt 99,8%. Có 
02 tỉnh Sóc Trăng và An Giang không triển khai do tỉnh tập trung cho công tác 
phòng, chống dịch.

2.3. Quản lý việc khuyến mại, quảng cáo rượu, bia; việc tài trợ của tổ 
chức, cá nhân kinh doanh rượu, bia

Tăng cường quản lý việc thực hiện quy định và kiểm tra giám sát việc tuân 
thủ các quy định của pháp luật về khuyến mại, quảng cáo rượu, bia và việc tài trợ 
của tổ chức, cá nhân kinh doanh rượu, bia.

Trong năm 2021 các tỉnh đã tổ chức kiểm tra đánh giá 1.102 cơ sở, đơn vị 
(trong đó kiểm tra 451 cơ sở về khuyến mại rượu bia, 571 cơ sở về quảng cáo 
rượu, bia, 80 đơn vị về tài trợ rượu, bia). Kết quả số cơ sở thực hiện đúng quy 
định là 1.075 cơ sở, đạt tỷ lệ 97,5%.

3. Các biện pháp quản lý việc cung cấp rượu, bia
3.1. Quản lý đối với sản xuất và kinh doanh rượu, bia 
a) Về quản lý kinh doanh rượu, Bộ Công Thương đã thực hiện các thủ tục 

để cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp có quy mô từ 03 triệu lít/năm trở lên 
và Giấy phép phân phối rượu theo đúng quy định của pháp luật. Hằng năm, Bộ có 
văn bản đề nghị Sở Công Thương các tỉnh báo cáo đánh giá công tác quản lý nhà 
nước về kinh doanh rượu, trong đó báo cáo về số lượng giấy phép, những thuận 
lợi, khó khăn, vướng mắc và có đề xuất, kiến nghị đối với các quy định hiện hành 
về quản lý kinh doanh rượu. 

Đối với quản lý rượu sản xuất thủ công, theo số liệu báo cáo của Sở Công 
Thương các tỉnh4: 

- Đã cấp 3.529 Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh 
doanh với sản lượng sản xuất đạt 31.768.931 triệu lít. 

- Có 370 cơ sở đăng ký với chính quyền địa phương sản xuất rượu thủ 
công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại với sản 
lượng sản xuất 955.540 lít. 

- Các địa phương đã triển khai thực hiện việc kê khai sản xuất rượu thủ 
công tự tiêu dùng, không nhằm mục đích kinh doanh theo quy định tại Thông tư 
số 26/2019/TT-BCT. Kết quả thống kê toàn quốc có khoảng 36.510 cơ sở sản 
xuất, sản xuất được khoảng 13.318.696 lít.

- Ngoài ra, còn một số cơ sở sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh 
doanh nhưng chưa cấp được giấy phép do chưa đáp ứng đầy đủ các điều kiện về 
an toàn thực phẩm theo quy định: có 520 cơ sở với sản lượng khoảng 2.080.800 
lít rượu.

b) Về thương mại điện tử:

4 Số liệu báo cáo của Bộ Công Thương. Không tổng hợp từ các tỉnh do các tỉnh báo cáo số liệu này không đầy đủ.
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- Bộ Công Thương hướng dẫn doanh nghiệp kinh doanh rượu tuân thủ quy 
định tại Điều 16 Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia về điều kiện bán rượu, 
bia theo hình thức thương mại điện tử và Điều 6 Nghị định số 24/2020/NĐ-CP 
ngày 24/02/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật phòng chống tác hại của 
rượu, bia.

- Bộ Công Thương đăng tải trên các website: online.gov.vn; idea.gov.vn; 
moit.gov.vn về các quy định liên quan tới bán hàng, quảng cáo rượu, bia theo 
hình thức thương mại điện tử. 

- Hiện nay trên hệ thống quản lý hoạt động thương mại điện tử 
(online.gov.vn), Bộ Công Thương đã tiếp nhận 130 hồ sơ thông báo, đăng ký 
website/ứng dụng thương mại điện tử có bán rượu và đã duyệt 40 hồ sơ đáp ứng 
điều kiện bán rượu, bia theo hình thức thương mại điện tử.

c) Về công tác quản lý đối với sản xuất, kinh doanh rượu, bia tại các địa 
phương5:

Trong năm 2021, các địa phương đã kiểm tra, đánh giá tổng cộng 1.407 cơ 
sở sản xuất rượu công nghiệp, rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh, rượu 
thủ công bán cho cơ sở có giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại, sản xuất 
bia…, trong đó có 1.030 cơ sở đủ điều kiện, chiếm tỷ lệ 73%.

3.2. Thực hiện quy định địa điểm không bán rượu, bia
Các địa phương đã tổ chức triển khai, kiểm tra việc thực hiện quy định địa 

điểm không bán rượu, bia và đồ uống có cồn khác tại các cơ quan, tổ chức như: 
cơ sở y tế; cơ sở giáo dục; cơ sở, khu vực chăm sóc, nuôi dưỡng, vui chơi, giải trí 
dành cho người chưa đủ 18 tuổi; cơ sở cai nghiện, cơ sở giáo dục bắt buộc, 
trường giáo dưỡng, cơ sở giam giữ phạm nhân; cơ sở bảo trợ xã hội; nơi làm việc 
của cơ quan, đơn vị, tổ chức theo quy định và các cơ sở liên quan khác.

Theo báo cáo của các tỉnh trong năm 2021 không phát hiện cơ quan, tổ 
chức, địa điểm vi phạm quy định không bán rượu, bia.

3.3. Phòng ngừa và xử lý rượu, bia giả, không bảo đảm chất lượng, an 
toàn thực phẩm

UBND các cấp đã chỉ đạo việc quản lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh 
rượu, bia trên địa bàn, thực hiện kiểm tra, kiểm soát việc sản xuất, kinh doanh các 
sản phẩm rượu, bia. Căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, Sở Công Thương 
phối hợp với Cục Quản lý thị trường tỉnh và các cơ quan chức năng liên quan tiến 
hành kiểm tra định kỳ, chuyên đề theo từng giai đoạn, qua đó tập trung kiểm tra, 
truy xuất nguồn gốc sản phẩm rượu, bia được bán trên thị trường.

Trong năm 2021, tổng hợp từ báo cáo của Cục Quản lý thị trường các tỉnh, 
lực lượng Quản lý thị trường cả nước đã kiểm tra 7.728 vụ, xử lý 4.455 vụ việc vi 
phạm về an toàn thực phẩm, xử phạt vi phạm hành chính hơn 19,6 tỷ đồng, trị giá 
tang vật thu giữ hơn 21,5 tỷ đồng. Trong đó, đối với rượu, đã xử lý 58 vụ việc; 

5 Tổng hợp báo cáo từ 42 tỉnh có số liệu về nội dung này
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tịch thu 7.268 chai và 491 lít rượu các loại có trị giá trên 1,1 tỷ đồng. Đối với bia, 
đã xử lý 22 vụ; tịch thu 7.175 lon, chai bia các loại có trị giá trên 98 triệu đồng6. 

4. Biện pháp giảm tác hại của rượu, bia
4.1. Các biện pháp phòng ngừa tai nạn giao thông liên quan đến sử 

dụng rượu, bia
Bộ Giao thông vận tải phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ 

biến các quy định về PCTHRB khi tham gia giao thông cho cho người điều khiển 
phương tiện giao thông; giáo dục về PCTHRB trong chương trình đào tạo cấp 
bằng, chứng chỉ, giấy phép điều khiển phương tiện giao thông thuộc phạm vi 
quản lý. Quán triệt cho 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. 

Theo số liệu báo cáo từ các địa phương7, trong năm 2021 đã tổ chức kiểm 
tra nồng độ cồn của người điều khiển phương tiện tham gia giao thông cho 
517.816 trường hợp, trong đó có 89.696 trường hợp vi phạm, chiếm tỷ lệ 16,4%.

4.2. Phòng ngừa, can thiệp và giảm tác hại của việc uống rượu, bia đối 
với sức khỏe

Bộ Y tế đã ban hành “Hướng dẫn sàng lọc và can thiệp giảm tác hại cho 
người có nguy cơ sức khỏe do uống rượu, bia tại cơ sở chăm sóc sức khỏe ban 
đầu và tại cộng đồng”; tổ chức rà soát, cập nhật các hướng dẫn chuyên môn cho 
các tuyến; chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở y tế căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ 
triển khai hiệu quả biện pháp sàng lọc, tư vấn, can thiệp giảm tác hại cho người 
có yếu tố nguy cơ với sức khỏe do uống rượu, bia, chẩn đoán, điều trị, phục hồi 
chức năng cho người mắc bệnh hoặc rối loạn chức năng do uống rượu, bia, 
phòng, chống nghiện, tái nghiện rượu, bia. 

Tổng hợp số liệu từ 25 tỉnh có báo cáo8: có tổng số 8.494 người được 
khám, điều trị mắc bệnh, rối loạn chức năng do rượu, bia; có 39.793 người được 
sàng lọc, can thiệp giảm tác hại do uống rượu, bia trong năm 2021.

4.3. Tư vấn về phòng, chống tác hại của rượu, bia
Theo báo cáo của 49 tỉnh, hoạt động tư vấn chủ yếu được triển khai lồng 

ghép trong các hoạt động truyền thông, chăm sóc sức khỏe, khi tổ chức các hoạt 
động cộng đồng hoặc thanh, kiểm tra liên quan đến PCTHRB.

Cán bộ, nhân viên y tế đã triển khai hoạt động tư vấn về PCTHRB đối với 
sức khỏe cho 9.924 người mắc bệnh/người bị rối loạn chức năng/người điều trị 
nghiện, tái nghiện rượu, bia tại các cơ sở y tế; tư vấn lồng ghép cho 39.793 người 

6 Báo cáo của Bộ Công Thương
7 Có 39 tỉnh báo cáo số liệu kiểm tra nồng độ cồn của người điều khiển phương tiện tham gia giao thông
8 07 tỉnh báo cáo chưa triển khai, 31 tỉnh không có số liệu về nội dung này
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thông qua hoạt động sàng lọc và can thiệp cho người có nguy cơ sức khỏe do 
uống rượu, bia tại cơ sở chăm sóc sức khỏe ban đầu và tại cộng đồng.

Cán bộ ngành công an, giao thông vận tải đã triển khai tư vấn trực tiếp về 
tác hại rượu, bia đối với sức khỏe, an toàn giao thông,... cho người tham gia giao 
thông thông qua các chuyên đề về kiểm tra an toàn giao thông, kiểm tra nồng độ 
cồn cho những người tham gia giao thông. 

Chính quyền địa phương một số xã, phường, thị trấn vận động, hướng dẫn 
cộng đồng dân cư hạn chế, không lạm dụng rượu, bia và đồ uống có cồn khác 
trong đám tang, đám cưới, lễ hội, tuyên truyền vận động hộ gia đình không nấu 
rượu trái phép.

Các ban, ngành đoàn thể như Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Nông dân,... triển 
khai lồng ghép các chuyên đề về tác hại của rượu, bia đối với sức khoẻ, kinh tế -
xã hội, phòng chống bạo lực gia đình.

4.4. Chăm sóc, hỗ trợ, bảo vệ trẻ em, phụ nữ và các đối tượng yếu thế 
khác để phòng ngừa, giảm tác hại của rượu, bia

Có 47 tỉnh báo cáo về một số hoạt động đã triển khai.
Một số cơ quan liên quan đã xây dựng kế hoạch triển khai các biện pháp 

chăm sóc, hỗ trợ, bảo vệ trẻ em, phụ nữ và các đối tượng yếu thế khác để phòng 
ngừa, giảm tác hại của rượu, bia: xây dựng các chương trình, kế hoạch hành động 
và thực hiện tuyên truyền về phòng chống bạo lực gia đình liên quan đến uống 
rượu, bia, đặc biệt trong “Tháng hành động quốc gia về phòng chống bạo lực gia 
đình”; có phương án hỗ trợ nạn nhân bị bạo lực gia đình như: can thiệp, hỗ trợ, áp 
dụng biện pháp cấm tiếp xúc, bảo đảm an toàn theo quy định của pháp luật về 
phòng, chống bạo lực gia đình đối với trẻ em, phụ nữ và các đối tượng yếu thế 
khác để không bị ảnh hưởng bởi tác hại của rượu, bia.

Tại các cơ sở y tế, cán bộ y tế tư vấn lồng ghép cho phụ nữ mang thai, phụ 
nữ đang cho con bú về tác hại của rượu, bia đối với sức khỏe, với thai nhi qua 
khám sức khỏe định kỳ.

Tại trường học, nhà trường đã xây dựng kế hoạch chung trong đó có hoạt 
động PCTHRB; truyền thông, giáo dục học sinh về PCTHRB lồng ghép vào môn 
học Giáo dục công dân, Ngữ văn và Kỹ năng phỏng ngừa, phát hiện các yếu tố, 
hành vi gây tổn hại, xâm hại trẻ em.

Công an tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn lực lượng Cảnh sát hình sự Công an cấp 
huyện trong công tác tiếp nhận, điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc liên quan đến 
gây rối trật tự công cộng, bạo lực gia đình… nhất là các vụ án, vụ việc do các đối 
tượng sử dụng rượu, bia gây ra.

5. Điều kiện bảo đảm cho hoạt động phòng, chống tác hại của rượu, bia
5.1. Tổ chức, bộ máy, nhân lực 
Có 11 tỉnh ban hành Quyết định thành lập/kiện toàn Ban Chỉ đạo Phòng, 

chống tác hại của rượu, bia (riêng hoặc lồng ghép) hoặc UBND tỉnh ban hành văn 
bản phân công nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban, ngành liên quan trong PCTHRB. 
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Nhân lực tham gia tại cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong 
PCTHRB chủ yếu là cán bộ kiêm nhiệm. Các cơ quan, đơn vị và các đoàn thể với 
từng chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm phổ biến, tuyên truyền, vận 
động cán bộ công chức, người lao động thực hiện chính sách, pháp luật về 
PCTHRB; đưa nội dung PCTHRB vào nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức; 
đồng thời xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động theo chức năng.

5.2. Kinh phí 
Theo báo cáo của Bộ Tài chính, trong dự toán chi ngân sách nhà nước hằng 

năm của các bộ, cơ quan trung ương có chức năng quản lý nhà nước về PCTHRB 
đã bao gồm kinh phí thực hiện nhiệm vụ này.

Tại các tỉnh, thành phố: chỉ có 09 tỉnh báo cáo được hỗ trợ kinh phí trong 
năm 2021 cho triển khai các hoạt động PCTHRB với số tiền khoảng 1,9 tỷ đồng 
và được bố trí chủ yếu từ nguồn ngân sách nhà nước tại địa phương bao gồm các 
tỉnh, thành phố: Hà Nội, Đồng Nai, Bắc Ninh, Đồng Tháp, Điện Biên, Bắc Kạn, 
Hải Dương, Tuyên Quang và Bình Dương.

5.3. Tập huấn nâng cao năng lực phòng, chống tác hại của rượu, bia
Năm 2021, có 20 tỉnh đã tổ chức được 161 lớp tập huấn và có 6.146 người 

tham dự tập huấn về PCTHRB. Các lớp tập huấn được tổ chức chủ yếu do ngành 
Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Công Thương, Công an triển khai với các nội dung 
tập trung vào phổ biến về Luật, Nghị định và chính sách có liên quan đến 
PCTHRB; tác hại của rượu bia đối với sức khỏe; an toàn vệ sinh thực phẩm, các 
quy định về cấp phép cho các cơ sở đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh rượu, bia 
trên địa bàn. Ngoài ra, một số tỉnh đã tổ chức lồng ghép vào các hội thảo, tập 
huấn chuyên môn khác của đơn vị.

5.4. Công tác thanh tra, kiểm tra, báo cáo
Có 22 tỉnh, thành phố có báo cáo số liệu về công tác thanh tra, kiểm tra 

việc thực hiện các quy định về PCTHRB tại các cơ sở y tế, cơ sở giáo dục, nơi 
làm việc của cơ quan, đơn vị, kiểm tra về an toàn thực phẩm, điều kiện sản xuất, 
kinh doanh rượu bia. 

Có 08 tỉnh chưa triển khai công tác thanh tra, kiểm tra về PCTHRB với lý 
do các sở, ngành tập trung cho công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Năm 2021, các sở, ngành đã thanh tra, kiểm tra được 10.900 đơn vị, cơ sở, 
trong đó 7.459 đơn vị thực hiện tốt các quy định về Luật PCTHRB và 3.595 đơn 
vị, cơ sở đã bị xử lý vi phạm với số tiền khoảng 12 tỷ đồng. Ngoài ra, một số tỉnh 
đã tổ chức lồng ghép vào các hoạt động thanh tra, kiểm tra khác của đơn vị.

II. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG
1. Những kết quả đạt được
1.1. Các bộ, ngành, địa phương đã kịp thời xây dựng, trình ban hành và tổ 

chức triển khai các quy định, chính sách để thực hiện Luật Phòng, chống tác hại 
của rượu, bia như: Nghị định số 24/2020/NĐ-CP; Nghị định số 117/2020/NĐ-
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CP; Nghị định số 124/2021/NĐ-CP; Nghị định số 100/2019/NĐ-CP; Nghị định 
số 123/2021/NĐ-CP; Nghị định số 17/2020/NĐ-CP; Thông tư số 26/2019/TT-
BCT của Bộ Công Thương và các quy định, hướng dẫn liên quan khác.

Đã có 48 tỉnh, thành phố xây dựng kế hoạch năm 2021, có 40 tỉnh, thành 
phố xây dựng Kế hoạch giai đoạn về PCTHRB.

1.2. Hoạt động thông tin, giáo dục, truyền thông về PCTHRB đã được 
quan tâm triển khai. Các bộ, ngành đã tổ chức phổ biến quán triệt Luật và các quy 
định, chính sách về PCTHRB; ban hành các chỉ thị; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị 
đẩy mạnh hoạt động thông tin, giáo dục, truyền thông theo lĩnh vực. Đa số các 
tỉnh, thành phố đã tổ chức các hoạt động truyền thông trên thông tin đại chúng và 
một số hoạt động truyền thông tại cộng đồng, tập trung vào phổ biến các quy 
định, chính sách, tuyên truyền về tác hại của rượu bia và các biện pháp PCTHRB 
trong các lĩnh vực y tế, văn hóa, thể thao và du lịch, cho học sinh, sinh viên, cho 
người tham gia điều khiển phương tiện giao thông và truyền thông trong các lĩnh 
vực liên quan khác.

1.3. Các địa phương đã tổ chức thực hiện tốt quy định địa điểm không 
được uống rượu, bia; địa điểm không được bán rượu, bia. Theo báo cáo của các 
địa phương trong năm 2021, số địa điểm không vi phạm quy định không bán 
rượu, bia chiếm 99,8% trong số 9.913 cơ quan, tổ chức được kiểm tra đánh giá; 
số cơ quan, tổ chức thực hiện đúng quy định địa điểm không uống rượu, bia 
chiếm 99,7% trong số 14.7321 cơ quan, tổ chức được kiểm tra đánh giá.

1.4. Trong lĩnh vực quản lý sản xuất kinh doanh đã thực hiện tốt việc quản 
lý, cấp phép sản xuất rượu công nghiệp; đã triển khai cấp phép sản xuất rượu thủ 
công nhằm mục đích kinh doanh; bước đầu quản lý việc sản xuất rượu thủ công 
để bán cho doanh nghiệp có giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại, sản xuất 
rượu thủ công không nhằm mục đích kinh doanh.

1.5. Việc tổ chức thực hiện các quy định để phòng ngừa tai nạn giao thông 
liên quan đến sử dụng rượu, bia đã đạt được những kết quả tốt. Kết quả Điều tra 
quốc gia yếu tố nguy cơ bệnh không lây nhiễm năm 2021 do Bộ Y tế thực hiện 
cho thấy tỷ lệ người trưởng thành có điều khiển phương tiện tham gia giao thông 
trong vòng 2 giờ sau khi uống rượu, bia đã giảm từ 45,0% năm 2015 xuống còn 
27,3% năm 2021. Các địa phương cũng đã tổ chức thực hiện nghiêm việc kiểm 
tra, xử lý vi phạm về nồng độ cồn trong máu, hơi thở của người điều khiển 
phương tiện giao thông. Theo số liệu báo cáo từ một số địa phương, trong năm 
2021 đã tổ chức kiểm tra nồng độ cồn của người điều khiển phương tiện tham gia 
giao thông cho 517.816 trường hợp, trong đó có 89.696 trường hợp vi phạm, 
chiếm tỷ lệ 17,3%.

2. Tồn tại, hạn chế
2.1. Hoạt động thông tin, giáo dục, truyền thông về PCTHRB mặc dù đã 

được quan tâm triển khai tuy nhiên còn chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế. Tại 
các địa phương, truyền thông chủ yếu do ngành Y tế thực hiện, ngoài ra có sự 
tham gia của ngành Công an, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giáo dục và Đào tạo, 
Giao thông vận tải và Thông tin - Truyền thông. Các hoạt động truyền thông trên 
phương tiện thông tin đại chúng, loa truyền thanh, mạng Internet, pa-nô, áp-
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phích, tranh cổ động còn hạn chế, thời lượng giành cho phát thông điệp, chương 
trình, chuyên mục, bài truyền thông trên đài truyền hình, phát thanh, báo viết, báo 
điện tử… ở trung ương và các địa phương còn ít, không thường xuyên và chưa 
tiếp cận được với đa số người dân. Hoạt động truyền thông ở tuyến cơ sở, ở cộng 
đồng dân cư còn rất hạn chế, đặc biệt là còn thiếu các hình thức truyền thông trực 
tiếp, thi tuyên truyền, lồng ghép trong việc giảng dạy, học tập, trong hoạt động 
văn hóa, nghệ thuật, thể thao, trong hoạt động của cơ quan, tổ chức và cộng 
đồng,... Còn thiếu một đề án truyền thông tổng thể làm cơ sở cho các bộ, ngành 
và địa phương xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện. 

2.2. Việc quản lý sản xuất kinh doanh rượu thủ công đã được triển khai 
nhưng còn nhiều hạn chế

Theo số liệu thống kê từ 54 Sở Công Thương tỉnh, mới chỉ có 370 cơ sở 
đăng ký với chính quyền địa phương sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh 
nghiệp có giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại với sản lượng sản xuất 955.540 
lít. Số liệu này còn khá thấp so với thực tế. Ngoài ra, vẫn còn một số cơ sở sản 
xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh nhưng chưa cấp được giấy phép 
do chưa đáp ứng đầy đủ các điều kiện về an toàn thực phẩm theo quy định (ước 
tính 520 cơ sở, sản lượng khoảng 2.080.800 lít rượu).

Các địa phương cũng đã triển khai thực hiện việc kê khai sản xuất rượu thủ 
công tự tiêu dùng, không nhằm mục đích kinh doanh theo quy định, với kết quả 
thống kê 36.510 cơ sở, sản xuất được khoảng 13.318.696 lít. Số liệu còn thấp so 
với thực tế cho thấy việc kê khai vẫn còn chưa được thực hiện một cách đầy đủ 
tại các địa phương. 

2.3. Đối với lĩnh vực phòng ngừa, can thiệp và giảm tác hại của việc uống 
rượu, bia đối với sức khỏe: hoạt động sàng lọc phát hiện sớm, can thiệp giảm tác 
hại cho người có nguy cơ sức khỏe do uống rượu, bia tại cơ sở chăm sóc sức 
khỏe ban đầu và tại cộng đồng còn rất hạn chế. Tổng hợp số liệu từ 25 tỉnh có 
báo cáo cho thấy mới chỉ có 39.793 người trưởng thành được sàng lọc, can thiệp 
giảm tác hại do uống rượu, bia trong năm 2021. Đây là tỷ lệ rất thấp nếu so với 
dân số trưởng thành cần được sàng lọc hằng năm ở những địa phương này.

3. Nguyên nhân của các tồn tại, hạn chế
3.1. Do diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 trong năm 2020 và 

2021, tất cả các ngành và địa phương phải tập trung nguồn lực và ưu tiên hoạt 
động cho công tác phòng chống dịch, đồng thời thực hiện yêu cầu phòng, chống 
dịch liên quan đến cách ly, phong tỏa, giãn cách xã hội.... nên không tổ chức 
được các chương trình, sự kiện, hoạt động trực tiếp tại cộng đồng. Những ảnh 
hưởng trên đã làm cho các địa phương hạn chế hoặc không thể triển khai được 
một số hoạt động PCTHRB trên địa bàn như: thông tin, giáo dục, truyền thông; 
đào tạo tập huấn; thanh kiểm tra; sàng lọc can thiệp giảm tác hại cho người có 
nguy cơ sức khỏe do uống rượu, bia tại cộng đồng. 

3.2. Việc quản lý kinh doanh rượu bán lẻ, bán lẻ rượu tiêu dùng tại chỗ gặp 
rất nhiều khó khăn do phần lớn rượu được bán chung với hàng hóa khác ở các 
cửa hàng kinh doanh tạp hóa (hộ gia đình), quán vỉa hè, địa điểm vui chơi và các 
cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống với quy mô nhỏ lẻ, mặt hàng kinh doanh lại 
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không thường xuyên, số lượng không ổn định, không có hạch toán riêng cho từng 
mặt hàng nên khó kiểm tra, giám sát, việc quy định báo cáo tình hình kinh doanh 
đối khó thực hiện cũng như số liệu báo cáo chỉ mang tính ước lượng.

Việc quản lý các hộ sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh và 
không nhằm mục đích kinh doanh trên địa bàn cũng gặp nhiều khó khăn do các 
hộ gia đình nấu rượu thủ công mang tính chất sản xuất nhỏ lẻ, theo thời vụ, tập 
trung ở vùng nông thôn, sản xuất chủ yếu là để lấy phụ phẩm chăn nuôi nên 
thường không thực hiện việc đăng ký, cấp phép. Do đó hầu hết các hộ kinh doanh 
bán lẻ rượu không báo cáo định kỳ theo quy định, khi yêu cầu báo cáo thì không 
đúng với thực tế kinh doanh (số lượng, doanh số bán ra báo cáo thường thấp hơn 
thực tế). UBND các huyện cũng không thẩm tra được tính chính xác của số liệu 
do các hộ kinh doanh với hình thức thuê khoán nên không thực hiện việc mở sổ 
sách chứng từ kinh doanh.

3.3. Kinh phí cho hoạt động phòng, chống tác hại của rượu bia còn hạn hẹp 
tại tất cả các địa phương, đặc biệt là kinh phí cho truyền thông, tập huấn nâng cao 
năng lực, thanh kiểm tra, sàng lọc, tư vấn và can thiệp cho người có nguy cơ sức 
khỏe do uống rượu, bia. Vì vậy các hoạt động nếu triển khai thì phải lồng ghép 
vào các hoạt động có kinh phí khác. Việc thanh tra, kiểm tra công tác PCTHRB 
cũng phải thực hiện lồng ghép chung với kiểm tra các lĩnh vực khác do thiếu kinh 
phí nên chưa được thường xuyên, liên tục. 

3.4. Người tham gia làm công tác PCTHRB chủ yếu làm kiêm nhiệm, 
thường xuyên thay đổi vị trí công tác, chưa được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức 
chuyên môn, nghiệp vụ, đặc biệt là ở tuyến huyện và tuyến xã.

III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ THỜI GIAN TỚI

1. Các bộ, ngành và địa phương tổ chức xây dựng kế hoạch PCTHRB hằng 
năm, trình cấp thẩm quyền phê duyệt, bố trí đủ kinh phí từ nguồn ngân sách ở 
trung ương và địa phương cho thực hiện công tác PCTHRB; tổ chức đào tạo, tập 
huấn, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ cho người làm công tác 
PCTHRB đặc biệt là cán bộ tuyến xã, phường, thị trấn.

2. Tổ chức triển khai kịp thời, đầy đủ Luật và quy định về phòng, chống 
tác hại của rượu, bia tại các văn bản quy phạm pháp luật liên quan như: Nghị 
định số 24/2020/NĐ-CP; Nghị định số 117/2020/NĐ-CP; Nghị định số 
124/2021/NĐ-CP; Nghị định số 100/2019/NĐ-CP; Nghị định số 123/2021/NĐ-
CP; Nghị định số 105/2017/NĐ-CP; Nghị định số 17/2020/NĐ-CP; Thông tư số 
26/2019/TT-BCT và các quy định, chính sách liên quan khác.

 Phối hợp với các Bộ, ngành liên quan trong việc nghiên cứu, sửa đổi, bổ 
sung, hoàn thiện các quy định của pháp luật về hoạt động PCTHRB.

3. Xây dựng Đề án Truyền thông phòng, chống tác hại của rượu, bia để tổ 
chức triển khai trên toàn quốc. Đẩy mạnh hoạt động thông tin, giáo dục, truyền 
thông, thực hiện thường xuyên, liên tục bằng nhiều hình thức trên các phương 
tiện thông tin đại chúng, tại cơ sở và cộng đồng, phù hợp với các đối tượng nhằm 
nâng cao nhận thức của người dân về PCTHRB. Tập trung tuyên truyền các quy 
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định về những hành vi bị nghiêm cấm; phòng, chống tác hại của rượu, bia đối với 
người chưa đủ 18 tuổi; không uống rượu, bia trước và trong khi tham gia giao 
thông; địa điểm không được uống, không được bán rượu, bia; quy định về quảng 
cáo, khuyến mại và quản lý kinh doanh rượu, bia và thực hiện các quy định khác 
trong Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia.

4. Tăng cường công tác phòng, chống tác hại của rượu, bia trong sản xuất, 
kinh doanh rượu, bia, quản lý, tuyên truyền, hướng dẫn hộ gia đình, cá nhân sản 
xuất rượu thủ công bảo đảm an toàn thực phẩm, làm thủ tục cấp giấy phép sản 
xuất, đăng ký bán và kê khai việc sản xuất rượu thủ công không nhằm mục đích 
kinh doanh theo quy định, đặc biệt là hộ gia đình, cá nhân sản xuất/nấu rượu thủ 
công nhỏ lẻ ở vùng sâu, vùng xa.

5. Tổ chức thực hiện và tăng cường kiểm tra giám sát việc thực hiện các 
quy định về thời gian, địa điểm không được uống và địa điểm không được bán 
rượu, bia; tăng cường kiểm tra, quản lý việc thực hiện các quy định về PCTHRB 
đối với các loại đồ uống có cồn không có tên gọi là “rượu, bia”.

6. Triển khai hiệu quả các biện pháp sàng lọc phát hiện sớm, tư vấn, can 
thiệp giảm tác hại cho người có yếu tố nguy cơ với sức khỏe do uống rượu, bia; 
dự phòng, chẩn đoán, điều trị, phục hồi chức năng cho người mắc bệnh hoặc rối 
loạn chức năng do uống rượu, bia; phòng, chống nghiện, tái nghiện rượu, bia.

7. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của 
Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia  trong lĩnh vực y tế, sản xuất kinh doanh, 
an toàn giao thông, quảng cáo, khuyến mại và các lĩnh vực liên quan khác để xử 
lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
- Các bộ: CT; GD&ĐT; TT&TT; 
VHTT&DL; CA; GTVT; TC; LĐTB&XH;
- Lưu: VT, DP.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Thị Liên Hương


