
CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
------ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: c/2020/NĐ-CP Hà Nội, ngàytUị tháng 02 năm 2020

NGHỊ ĐỊNH
Quy định chỉ tiết một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Phòng, chong tác hại của rượu, bia ngày 14 tháng 6 năm 2019;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Y tế,

Chính phủ ban hành Nghị định quy định chỉ tiết một số điều của Luật 
Phòng, chổng tác hại của rượu, bia.

Chương I 
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
«

Nghị định này quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tác 
hại của rượu, bia về một số biện pháp giảm mức tiêu thụ và quản lý việc cung 
cấp rượu, bia bao gồm địa điểm công cộng không được uống rượu, bia; hạn 
chế sử dụng hình ảnh diễn viên uống rượu, bia trong tác phẩm điện ảnh, sân 
khấu, truyền hình; quản lý việc quảng cáo rượu có độ cồn dưới 15 độ và bia; 
việc thực hiện biện pháp ngăn ngừa người chưa đủ 18 tuổi tiếp cận, truy cập, 
tìm kiém thông tin và mua rượu, bia trong hoạt động bán rượu, bia theo hình 
thức thương mại điện tử; nội dung, mức chi cho hoạt động phòng, chống tác 
hại của rượu, bia; trách nhiệm thực hiện thông tin, giáo dục, truyền thông và 
trách nhiệm quản lý nhà nước về phòng, chống tác hại của rượu, bia.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Nghị định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan 
đến hoạt động phòng, chống tác hại của rượu, bia.

Chương II
MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIAM MỨC TIÊU THỤ 
VẲ QUẢN LÝ VIỆC CUNG CÁP RƯỢU, BlẢ

Điều 3. Địa điểm công cộng không được uống rượu, bia

Ngoài các địa điểm quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5 và khoản 6 Điều 
10 Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia, các địa điểm công cộng không 
được uống rượu, bia bao gồm:
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1. Công viên, trừ trường hợp nhà hàng trong phạm vi khuôn viên của 
công viên đã được cấp phép kinh doanh rượu, bia trước ngày Nghị định này 
có hiệu lực.

2. Nhà chờ xe buýt.

3. Rạp chiếu phim, nhà hát, cơ sở văn hóa, thể thao trong thời gian tổ 
chức các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ và công năng sử dụng chính 
của các địa điểm này, trừ trường họp tổ chức các lễ hội ẩm thực, văn hóa có 
sử dụng rượu, bia.

Điều 4. Hạn chế hình ảnh diễn viên uống rượu, bia trong tác phẩm 
điện ảnh, sân khấu, truyền hình

1. Việc sử dụng hình ảnh diễn viên uống rượu, bia trong tác phẩm điện 
ảnh, sân khấu, truyền hình phải bảo đảm các yêu cầu sau đây:.

a) Không thể hiện các hành vi bị nghiêm cấm được quy định tại Điều 5, 
hành vi uống rượu, bia ở các địa điếm được quy định tại Điều 10, hành vi bán 
rượu, bia ở các địa điểm được quy định tại Điều 19 Luật Phòng, chống tác hại 
của rượu, bia hoặc hành vi uống rượu, bia trong tác phẩm sân khấu, điện ảnh, 
truyền hình dành cho người dưới 18 tuổi; trừ trường hợp nhằm phê phán, lên 
án các hành vi này;

b) Không ca ngợi tổ chức, cá nhân thành công từ sản xuất, kinh doanh 
rượu, bia;

c) Việc sử dụng hình ảnh diễn viên uống rượu, bia nhằm mục đích nghệ 
thuật chỉ được thực hiện trong trường họp cần thiết để khắc họa hình tượng 
nhân vật lịch sử hoặc tái hiện một giai đoạn lịch sử nhất định hoặc phê phán, 
lên án hành vi uống rượu, bia;

d) Việc sử dụng hình ảnh diễn viên uống rượu, bia nhằm mục đích nghệ 
thuật ngoài các trường họp quy định tại điếm c khoản này phải được cơ quan 
có thẩm quyền duyệt phim chấp thuận trên cơ sở đề nghị của Hội đồng thẩm 
định phim theo quy định của Luật Điện ảnh hoặc được cơ quan có thẩm 
quyền cấp phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật chấp thuận theo quy định tại 
Nghị định số 15/2016/NĐ-CP ngày 15 ngày 3 tháng 2016 của Chính phủ sửa 
đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 
năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời 
trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình 
ca múa nhạc, sân khấu. Việc chấp thuận hình ảnh diễn viên uống rượu, bia 
nhằm mục đích nghệ thuật được thực hiện lồng ghép trong quá trình thẩm 
định, cấp phép, phê duyệt tác phẩm điện ảnh, sân khấu, truyền hình theo quy 
định của pháp luật và bảo đảm không phát sinh thêm thủ tục hành chính.
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2. Mức độ xuất hiện cảnh diễn viên uống rượu, bia trong các trường họp 
quy định tại điểm c, điểm d khoản 1 Điều này là tiêu chí phân loại phim để 
phổ biến phim theo lứa tuổi phù hợp, được lồng ghép trong tiêu chí phân loại 
phim theo hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Điều 5. Một số biện pháp quản lý việc quảng cáo rượu có độ cồn 
dưới 15 độ và bia

1. Ngoài trường hợp quy định tại điểm c khoản 3 Điều 12 Luật Phòng, 
chống tác hại của rượu, bia, trường hợp được quảng cáo rượu, bia có độ cồn 
dưới 5,5 độ trên báo nói, báo hình trong thời gian từ 18 giờ đến 21 giờ hằng 
ngày bao gồm các quảng cáo rượu, bia cúa đon vị tài trợ tại địa điểm diễn ra 
chương trình đại hội thể thao, giải thi đấu thể thao quy mô khu vực, châu lục 
hoặc thế giới tổ chức tại Việt Nam được phát sóng trực tiếp trên báo nói, báo hình.

2. Quảng cáo rượu, bia có độ cồn dưới 5,5 độ trên phương tiện quảng 
cáo ngoài trời phải tuân thủ các quy định sau đây:

a) Kích thước biển quảng cáo thực hiện theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 
đối với phương tiện quảng cáo;

b) Bảo đảm khoảng cách tối thiểu 200m tính từ điểm đặt phương tiện 
quảng cáo đến ranh giới gần nhất của khuôn viên cơ sở giáo dục mầm non, cơ 
sở giáo dục phổ thông, cơ sở, khu vực chăm sóc, nuôi dưỡng vui chơi, giải trí 
dành cho người chưa đủ 18 tuổi; tối thiểu lOOm tính từ điểm đặt phương tiện 
quảng cáo đến ranh giới gần nhất của khuôn viên cơ sở giáo dục nghề nghiệp, 
cơ sở giáo dục đại học; trừ trường hợp biển hiệu của cơ sở kinh doanh rượu, 
bia. Trường họp đã có quảng cáo rượu, bia trên phương tiện quảng cáo ngoài 
trời đặt trong phạm vi khoảng cách trên trước ngày Nghị định này có hiệu lực 
thì tiếp tục được thực hiện đến khi họp đồng về việc đặt quảng cáo đó hết hiệu 
lực và không được gia hạn hợp đông.

3. Quảng cáo rượu có độ cồn dưới 15 độ và bia phải có cảnh báo để 
phòng, chống tác hại của rượu, bia bảo đảm các quy định sau đây:

a) Có một trong các nội dung cảnh báo: "uống rượu, bia có thể gây tai 
nạn giao thông", "uống rượu, bia có thể ảnh hưởng đến sức khỏe thai nhi", 
"người dưới 18 tuổi không được uống rượu, bia";

b) Quảng cáo rượu, bia trên báo nói, báo hình, đài phát thanh, sản phẩm 
quảng cáo rượu, bia ghi âm, ghi hình phải đọc rõ nội dung cảnh báo theo quy 
định tại điểm a khoản này với tốc độ đọc tương đương tốc độ đọc các nội 
dung khác trong cùng một quảng cáo;

c) Quảng cáo rượu, bia trên báo hình, báo điện tử, trang thông tin điện 
tử, mạng xã hội, đài phát thanh có hình, phương tiện điện tử, thiết bị đầu cuối 
và thiết bị viễn thông khác có hình ảnh, sản phẩm quảng cáo rượu, bia ghi
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hình phải thể hiện nội dung cảnh báo theo quy định tại điểm a khoản này bằng 
chữ viết có màu tương phản với màu nền bảo đảm dễ nhìn, chiếm tối thiểu 
10% diện tích quảng cáo. Trường hợp quảng cáo rượu, bia trên truyền hình thì 
cảnh báo bằng chữ viết phải thể hiện theo hết chiều ngang của màn hình;

d) Quảng cáo tại địa điểm kinh doanh rượu, bia phải có nội dung cảnh 
báo theo quy định tại điểm a khoản này bằng chữ viết bảo đảm rõ nét, dễ nhìn 
hoặc bản ghi âm, ghi hình quảng cáo đáp ứng yêu cầu quy định tại điểm b, 
điểm c khoản này;

đ) Quảng cáo rượu, bia khác ngoài các trường họp quy định tại các điếm 
b, c và điểm d khoản này phải có nội dung cảnh báo theo quy định tại điểm a 
khoản này bằng chữ viết bảo đảm rõ nét, dễ nhìn.

4. Quảng cáo rượu, bia trên báo điện tử, trang thông tin điện tử, mạng xã 
hội, phương tiện điện tử, thiết bị đầu cuối và thiết bị viễn thông khác phải có 
hệ thống công nghệ chặn lọc, phần mềm kiếm soát tuối của người truy cập đế 
ngăn ngừa người chưa đủ 18 tuổi tiếp cận, truy cập, tìm kiếm thông tin về 
rượu, bia bảo đảm các yêu cầu sau đây:

a) Không hiển thị quảng cáo trước khi người truy cập, tìm kiếm thông tin ■ 
khai báo tuổi;

b) Quảng cáo không được liên kết, quảng bá đến các tài khoản người 
dùng chưa đủ 18 tuổi; các trang, kênh, phương tiện thông tin khác trên môi 
trường mạng dành riêng cho người chưa đủ 18 tuổi hoặc có đa số người sử 
dụng, truy cập chưa đủ 18 tuổi;

c) Trường hợp quảng cáo rượu, bia được thực hiện trước khi Nghị định 
này có hiệu lực chưa đáp ứng yêu cầu quy định tại điểm a, điểm b khoản này 
thi tiếp tục được thực hiện đến khi hợp đồng quảng cáo hết hiệu lực và không 
được gia hạn hcrp đồng.

Điều 6. Thực hiện biện pháp ngăn ngừa người chưa đủ 18 tuổi tiếp 
cận, truy cập, tìm kiếm thông tin và mua rượu, bia trong hoạt động bán 
rượu, bia theo hình thức thương mại điện tử

Tổ chức, cá nhân bán rượu, bia theo hình thức thương mại điện tử; tổ 
chức, cá nhân cung cấp dịch vụ thương mại điện tử cho các thương nhân, tổ 
chức, cá nhân khác bán rượu, bia phải thực hiện biện pháp ngăn ngừa người 
chưa đủ 18 tuổi tiếp cận, truy cập, tìm kiếm thông tin và mua rượu, bia bảo 
đảm các yêu cầu sau đây:

1. Có ứng dụng khai báo tên, tuổi của người truy cập trước khi người đó 
truy cập, tìm kiếm thông tin; khai báo các thông tin vê tên, địa chỉ cư trú của 
người mua, thông tin thanh toán qua tài khoản, thẻ ngân hàng hoặc các 
phương thức thanh toán không dùng tiền mặt khác khi người đó thực hiện 
giao dịch mua rượu, bia.
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2. Thông tin về sản phẩm rượu, bia trên website thương mại điện tử của 
tổ chức, cá nhân bán rượu, bia không được liên kết, quảng bá đến các tài 
khoản người dùng chưa đủ 18 tuổi; các trang, kênh, phương tiện thông tin 
khác trên môi trường mạng dành riêng cho người chưa đủ 18 tuổi hoặc có đa 
số người sử dụng, truy cập chưa đủ 18 tuổi.

3. Tổ chức, cá nhân bán rượu, bia có trách nhiệm kiểm tra tuổi của người 
nhận hàng trong trường họp nghi ngờ về độ tuổi của người đó, bảo đảm người 
nhận hàng phải từ đủ 18 tuổi trở lên khi giao hàng.

4. Chậm nhất đến ngày 30 tháng 6 năm 2020, tổ chức, cá nhân bán rượu, 
bia theo hình thức thương mại điện tử đã hoạt động trước ngày Nghị định này 
có hiệu lực có trách nhiệm thực hiện quy định tại các khoản 1,2, và khoản 3 
Điều này.

Chương III 
NỘI DUNG, MỨC CHI

CHO HOẠT ĐỘNG PHỎNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA RƯỢU, BIA

Điều 7. Nội dung chi cho hoạt động phòng, chống tác hại của rượu, bia

1. Nội dung chi cho hoạt động phòng, chống tác hại của rượu, bia bao gồm:

a) Xây dựng, phổ biến và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật, kế 
hoạch về phòng, chống tác hại của rượu, bia;

b) Tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống tác hại của rượu, bia;

c) Hoạt động thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống tác hại 
của rượu, bia tại cộng đồng, cơ quan, tổ chức;

d) Tổ chức các cuộc thi tim hiểu, sáng kiến về phòng, chống tác hại của 
rượu, bia;

đ) Hoạt động 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; sàng 
lọc, phát hiện sớm, tư vấn, dự phòng 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;

e) Sáng kiến, mô hình cộng đồng sức khỏe hạn chế sử dụng rượu, bia;

g) Thống kê, thu thập và phân tích thông tin, dữ liệu có liên quan đến sản 
xuất, kinh doanh và tiêu thụ rượu, bia; 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 05 
năm và hằng năm làm căn cứ xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật về
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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;

h) Đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về phòng, chống tác hại của rượu, bia;

i) Nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế về phòng, chống tác hại 
của rượu, bia;

k) Khen thưởng tập thế, cá nhân có thành tích trong phòng, chống tác hại 
của rượu, bia;

1) Phòng ngừa và xử lý rượu, bia giả, không bảo đảm chất lượng, an toàn 
thực phẩm; rượu, bia nhập lậu, không rõ nguồn gốc, xuất xứ;

m) Kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm pháp luật và giải quyết khiếu nại, 
tố cáo trong phòng, chống tác hại của rượu, bia;

n) Sơ kết, tổng kết việc thực hiện công tác phòng, chống tác hại của 
rượu, bia.

2. Nội dung chi, mức chi cho các hoạt động đặc thù quy định tại các 
điểm c, d, đ và điểm e khoản 1 Điều này thực hiện theo quy định tại các điều
8, 9, 10, 11, 12 và Điều 13 Nghị định này. Nội dung chi, mức chi cho các hoạt 
động khác quy định tại khoản 1 Điều này thực hiện theo chế độ chi tiêu hiện 
hành của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và quy định của pháp 
luật.

3. Căn cứ khả năng cân đối ngân sách của địa phương và tình hình thực 
tế, Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có thể xem xét, 
quyết định theo thẩm quyền mức chi cao hơn mức quy định tại Nghị định này.

4. Nội dung chi, mức chi các hoạt động phòng, chống tác hại của rượu, 
bia có nguồn kinh phí tài trợ hoặc nguồn kinh phí hợp pháp khác thực hiện 
theo quy định của đơn vị tài trợ và quy định của pháp luật.

Điều 8. Nội dung chi, mức chi cho các hoạt động thông tin, giáo dục, 
truyền thông về phòng, chống tác hại của rượu, bia tại cộng đồng, cơ 
quan, tổ chức

1. Nội dung và mức chi nhuận bút xây dựng bản tin, phóng sự, tọa đàm 
về phòng, chống tác hại của rượu, bia thực hiện theo quy định tại Nghị định 
số 18/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2014 của Chính phủ quy định chế độ 
nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản và các văn bản liên quan.

2. Chi tổ chức các buổi giao lưu, các buổi lễ mít tinh, tuyên truyền, cổ 
động về phòng, chống tác hại của rượu, bia:

a) Chi nước uống cho người tham dự: 20.000 đồng/người/buổi; chi thù 
lao cho người tham dự 50.000 đồng/người/buổi;
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b) Chi báo cáo viên: 200.000 đồng/người/buổi;

c) Chi tài liệu: tối đa 15.000đồng/người;

d) Chi thuê hội trường, phông, bạt, bàn ghế, thiết bị loa đài (nếu có): 
Mức chi thực hiện theo hợp đồng, giấy biên nhận hoặc hoá đơn tài chính 
(trong trường hợp thuê dịch vụ);

đ) Chi truyền thanh (xây dựng, biên tập, phát thanh): Mức chi xây dựng, 
biên tập 100.000 đồng/trang 350 từ; bồi dưỡng phát thanh viên 20.000 
đồng/lần;

e) Mức chi xây dựng và in tài liệu truyền thông căn cứ theo giá thị
trường tại địa phương và quy định của pháp luật.

3. Chi hỗ trợ các buổi biểu diễn văn nghệ, tiểu phẩm tại cộng đồng về 
phòng, chống tác hại của rượu, bia:

a) Bồi dưỡng luyện tập chương trình mới: Mức bồi dưỡng cho 01 buổi 
tập chương trình mới tối đa không quá 70.000 đồng/người/buổi. sổ buổi tập 
tối đa cho một chương trình mới là 10 buổi;

b) Mức bồi dưỡng trong chương trình biểu diễn tối đa không quá
150.000 đồng/người/buổi.

4. Chi thuê dẫn chương trình và biểu diễn văn nghệ tại lễ mít tinh, chiến 
dịch truyền thông về phòng, chống tác hại của rượu, bia:

a) Dẩn chương trình: 2.000.000 đồng/người/buổi;

b) Biểu diễn văn nghệ: 300.000 đồng/người/buổi. Tổng số buổi tập và 
biểu diễn cho một chương trình văn nghệ tối đa là 10 buổi.

5. Chi hỗ trợ hoạt động của các đội tuyên truyền lưu động trong các đợt
mở chiến dịch tuyên truyền tại cộng đồng, cơ quan, đơn vị, tổ chức:

a) Chi hỗ trợ cho những người trực tiếp tham gia đội tuyên truyền lưu 
động về phòng, chống tác hại của rượu, bia tại cộng đồng: chi bồi dưỡng tham 
gia các buổi tuyên truyền 100.000 đồng/người/buổi; chi hỗ trợ tập luyện tuyên 
truyền 50.000 đồng/người/buổi;

b) Mức chi xăng xe hoặc thuê phương tiện, chụp ảnh tư liệu, thiết bị, 
dụng cụ tuyên truyền, cổ động và các hoạt động khác theo thực tế căn cứ vào 
hóa đơn, chứng từ, giá thị trường tại địa phương và quy định của pháp luật.

6. Mức chi thù lao cho các cộng tác viên tham gia công tác tuyên truyền 
về phòng, chống tác hại của rượu, bia theo hướng dẫn về cộng tác viên tuyên
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truyền của Bộ Y tế: 150.000 đồng/người/tháng.

Điều 9. Chi tổ chức các cuộc thi tìm hiểu, sáng kiến về phòng, chống 
tác hại của rượu, bia

1. Biên soạn đề thi và đáp án (nếu có): Mức tối đa 1.000.000 đồng/đề thi.

2. Bồi dưỡng chấm thi, Ban giám khảo cuộc thi, xét công bố kết quả thi: 
Mức tối đa 500.000 đồng/người/buổi.

3. Bồi dưỡng thành viên Ban tổ chức, thư ký cuộc thi: Mức tối đa
350.000 đồng/người/buổi.

4. Chi giải thưởng:

a) Đối với cuộc thi cấp trung ương: Giải tập thể tối đa 20.000.000 đồng/ 
giải thưởng; giải cá nhân tối đa 15.000.000 đồng/giải thưởng;

b) Đối với cuộc thi cấp tỉnh: Giải tập thể tối đa lO.OOO.OOOđồng/giải 
thưởng; giải cá nhân tối đa 5.000.000 đồng/giải thưởng;

c) Đối với cuộc thi cấp huyện: Giải tập thể tối đa 5.000.000 đồng/giải 
thưởng; giải cá nhân tối đa 2.000.000 đồng/giải thưởng;

d) Đối với cuộc thi cấp cơ sở: Giải tập thể tối đa 2.000.000 đồng/giải 
thưởng; giải cá nhân tối đa 1.000.000 đồng/giải thưởng.

5. Chi tổng hợp, báo cáo kết quả cuộc thi: Tối đa 1.000.000 đồng/báo cáo.

6. Chi hỗ trợ tiền ăn, ở, đi lại cho thành viên ban tổ chức, thành viên hội 
đồng thi trong những ngày tổ chức cuộc thi, thực hiện theo quy định hiện 
hành của Bộ Tài chính về chế độ công tác phí đối với cán bộ, công chức, viên 
chức nhà nước.

7. Chi hỗ trợ tiền ăn, ở, đi lại cho thí sinh tham gia cuộc thi (kể cả ngày 
tập luyện và thi, tối đa không quá 10 ngày), áp dụng mức chi hỗ trợ tiền ăn, 
nghỉ đối với đại biểu không hưởng lương theo quy định hiện hành của Bộ Tài 
chính về chế độ chi hội nghị, công tác phí. Những người đã được hưởng 
khoản hỗ trợ nêu trên thì không được thanh toán công tác phí ở cơ quan.

8. Thu thập thông tin, tư liệu, lập hệ cơ sở dữ liệu tin học hoá (đối với 
cuộc thi qua mạng điện tử) thực hiện theo quy định của pháp luật.

9. Thuê dẫn chương trình: 2.000.000 đồng/người/buổi.

10. Thuê hội trường và thiết bị phục vụ cuộc thi sân khấu: Mức chi theo 
thực tế căn cứ hóa đơn, chứng từ.



9

11. Thuê diễn viên biểu diễn văn nghệ: 300.000 đồng/người/buổi. Tổng 
số buổi tập và biểu diễn tối đa cho một chương trình là 10 buổi.

12. Các khoản chi khác phục vụ cuộc thi thực hiện theo chế độ hiện hành 
của Nhà nước. Trường họp chưa có quy định mức chi, Thủ trưởng cơ quan tổ 
chức cuộc thi quyết định mức chi trong phạm vi dự toán ngân sách nhà nước 
được giao.

13. Tùy theo quy mô tổ chức cuộc thi (cấp trung ương, cấp tỉnh, cấp 
huyện, cấp cơ sở), cấp có thấm quyền quyết định mức chi cụ thế và không 
vượt quá mức chi tối đa quy định tại điều này.

Điều 10. Nội dung chi, mức chi các hoạt động tư vấn cai nghiện rượu,
bia

1. Chi hỗ trợ thiết lập phòng, bộ phận tư vấn cai nghiện: điện thoại, máy 
tính, thiết bị, vật tư thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu, ngân sách.

2. Mức chi xây dựng và in tài liệu phục vụ hoạt động tư vấn cai nghiện 
rượu, bia theo thực tế và phù họp với nội dung tư vấn.

3. Chi thù lao người thực hiện tư vấn cai nghiện rượu, bia:

a) Chi cho nhân viên tư vấn cai nghiện rượu, bia theo họp đồng lao động. 
Mức tiền công và các khoản phụ cấp của người lao động được trả theo thỏa 
thuận dựa trên năng suất, chất lượng, hiệu quả công việc của người lao động 
và các quy định của pháp luật về chế độ tiền lương, tiền công;

b) Chi cho cán bộ y tế tham gia công tác tư vấn cai nghiện rượu, bia làm 
đêm, làm thêm giờ thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động và văn bản 
hướng dẫn về thực hiện chế độ trả lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ 
đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

4. Chi cho các khoản điện, nước, văn phòng phẩm, phô tô tài liệu để duy 
trì hoạt động: Mức chi theo thực tế nhưng không quá 5.000.000 đồng/tháng/cơ sở.

5. Mức chi cho tổng đài điện thoại tư vấn cai nghiện rượu, bia theo thực 
tế phù họp với nội dung và thời gian tư vấn.

Điều 11. Chi sàng lọc, phát hiện sớm yếu tố nguy cơ đối vói sức khỏe 
của người uống rượu, bia; người mắc bệnh, rối loạn chức năng do uống 
rượu, bia; người nghiện rượu, bia

1. Chi hỗ trợ mua sắm trang thiết bị, vật tư, tài liệu, văn phòng phẩm 
thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách, đấu thầu.
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2. Chi xây dựng và in tài liệu phục vụ hoạt động sàng lọc, phát hiện sớm 
theo thực tế và phù hợp với nội dung chuyên môn.

3. Chi thù lao cho người thực hiện sàng lọc:

a) Chi cho nhân viên theo họp đồng lao động: Mức tiền công và các 
khoản phụ cấp của người lao động được trả theo thỏa thuận dựa trên năng 
suất, chất lượng, hiệu quả công việc của người lao động và các quy định của 
pháp luật về chế độ tiền lương, tiền công;

b) Chi bồi dưỡng hỗ trợ cho cán bộ y tế, cộng tác viên tham gia công tác 
sàng lọc: 20.000 đồng/lần/người;

c) Chi bồi dưỡng cho cán bộ y tể tham gia công tác sàng lọc làm đêm, 
thêm giờ thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động và văn bản hướng dẫn 
về thực hiện chế độ trả lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ đối với cán 
bộ, công chức, viên chức, người lao động.

4. Chi thực hiện các kỹ thuật cận lâm sàng theo quy trình chuyên môn 
của Bộ Y tế đối với người có thẻ bảo hiểm y tế được bảo hiểm y tế thanh toán ■ 
theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Điều 12. Chi xây dựng, triển khai các sáng kiến, mô hình cộng đồng 
sức khỏe hạn chế sử dụng rượu, bia

1. Chi nghiên cứu xây dựng sáng kiến, mô hình cộng đồng sức khỏe hạn 
chế sử dụng rượu, bia được thực hiện theo quy định của pháp luật về nội dung 
và mức chi thực hiện các hoạt động nghiên cứu, điều tra, khảo sát, đánh giá.

2. Chi soạn thảo đề án, dự án sáng kiến, mô hình cộng đồng sức khỏe 
hạn chế sử dụng rượu, bia: Mức chi tối đa 20.000.000 đồng/đề án, dự án.

3. Chi cho cộng tác viên tham gia triển khai sáng kiến, mô hình: Mức chi 
theo thực tế số ngày tham gia, 100.000 đồng/ngày hoặc khoán chi 2.000.000 
đồng/tháng.

4. Các khoản chi khác thực hiện theo thực tế, căn cứ vào hóa đơn, chứng 
từ và theo các quy định của pháp luật.

Điều 13. Chi hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tác hại của 
rượu, bia

Mức chi tổ chức các cuộc họp, hội nghị, chế độ công tác phí khi đi giám 
sát, kiểm tra việc thực hiện công tác phòng, chống tác hại của rượu, bia theo 
phân công nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo và các khoản chi hợp pháp khác thực
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hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách và quy định của pháp luật về 
hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành.

Chương IV
TRÁCH NHIỆM THựC HIỆN THÔNG TIN, GIÁO DỤC, TRUYỀN THÔNG

VÀ TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VÈ PHÒNG, CHỐNG
TAC HẠI CỦA RƯỢU, BIA

Điều 14. Trách nhiệm thực hiện thông tin, giáo dục, truyền thông về 
phòng, chống tác hại của rượu, bia

1. Bộ, cơ quan ngang bộ, ủ y  ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 
trung ương có trách nhiệm tổ chức thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, 
chống tác hại của rượu, bia phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực và địa 
bàn được phân công quản lý.

2. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức có trách nhiệm chủ động tổ chức, 
tham gia thực hiện việc thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống tác 
hại của rượu, bia phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực và địa bàn được 
phân công quản lý:

a) Tổ chức thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống tác hại của 
rượu, bia đáp ứng mục đích, yêu cầu, nội dung quy định của Luật Phòng, 
chống tác hại của rượu, bia bằng các hình thức phù hợp với đối tượng thông 
tin, giáo dục, truyền thông và điều kiện, tình hình thực tế của địa phương;

b) Tổ chức lồng ghép, đưa các hoạt động thông tin, giáo dục, truyền 
thông về phòng, chông tác hại của rượu, bia vào các kê hoạch hoạt động hăng 
năm của cơ quan, đon vị;

c) Tạo điều kiện, khuyến khích các cá nhân, đơn vị thuộc cơ quan, tổ 
chức tích cực tham gia các chiến dịch, hoạt động truyên thông vê phòng, 
chống tác hại của rượu, bia.

3. Cơ sở giáo dục có trách nhiệm tổ chức thông tin, giáo dục, truyền 
thông về tác hại của rượu, bia và phòng, chống tác hại của rượu, bia phù họp 
với lứa tuổi của học sinh, sinh viên.

4. Cơ sở y tế có trách nhiệm tổ chức thông tin, giáo dục, truyền thông về 
tác hại của rượu, bia và phòng, chống tác hại của rượu, bia cho người bệnh, 
gia đình người bệnh và người dân đến khám, điều trị và sử dụng dịch vụ phù 
hợp với lĩnh vực chuyên môn, đôi tượng phục vụ của cơ sở y tê.

5. Cá nhân, gia đình có trách nhiệm tham gia, hưởng ứng các hoạt động 
thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống tác hại của rượu, bia.
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Điều 15. Trách nhiệm chung trong quản lý nhà nước về phòng, chống 
tác hại của rượu, bia của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

1. Ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành và 
tổ chức thực hiện chính sách, kế hoạch, văn bản quy phạm pháp luật về 
phòng, chông tác hại của rượu, bia.

2. Tổ chức đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp 
vụ về phòng, chống tác hại của rượu, bia thuộc lĩnh vực được phân công quản lý.

3. Tổ chức thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về 
phòng, chống tác hại của rượu, bia.

4. Thanh tra, kiểm tra, khen thưởng, xử lý vi phạm pháp luật về phòng, 
chông tác hại của rượu, bia theo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực được phân 
công quản lý.

5. Báo cáo định kỳ, đột xuất về công tác phòng, chống tác hại của rượu, 
bia thuộc lĩnh vực được phân công quản lý.

Điều 16. Trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Y tế

1. Trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành và ban hành theo 
thẩm quyền văn bản quy phạm pháp luật, chính sách về phòng, chống tác hại 
của rượu, bia.

2. Xây dựng, hướng dẫn tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch và các 
hoạt động về phòng, chống tác hại của rượu, bia.

3. Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức 
thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống tác hại của rượu, bia; đầu 
mối xây dựng nội dung của các tài liệu mẫu, tài liệu chuẩn về phòng, chống 
tác hại của rượu, bia phục vụ công tác thông tin, giáo dục, truyền thông; xây 
dựng đề án tổ chức các chiến dịch truyền thông về phòng, chống tác hại của 
rượu, bia trình Thủ tướng Chính phủ ban hành và hướng dẫn, tổ chức triển 
khai trong toàn quốc; tổ chức cung cấp thông tin khoa học, khuyến cáo người 
dân và cộng đồng về tác hại của rượu, bia, các mức độ nguy cơ khi uống 
rượu, bia, các đối tượng, bệnh, tình trạng sức khỏe không được uống rượu, 
bia, các biện pháp giảm tác hại của rượu, bia.

4. Hướng dẫn chuyên môn về các dịch vụ 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.

5. Tổ chức xây dựng, duy trì hệ thống thu thập và phân tích 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 bao gồm tỷ lệ uống, 
tỷ lệ uống ở mức nguy hại, tỷ lệ yếu tố nguy cơ, rối loạn có liên quan đến sử



13

dụng rượu, bia trong số người có uống rượu, bia và các chỉ số cần thiết khác 
làm căn cứ xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật về phòng, chống tác 
hại của rượu, bia.

6. Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện hoạt động phòng, chống tác hại của 
rượu, bia của các bộ, ngành, địa phương; tổng hợp, báo cáo Chính phủ về kết 
quả của công tác phòng, chống tác hại của rượu, bia.

Điều 17. Trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

1. Trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành và ban hành theo 
thẩm quyền văn bản quy phạm pháp luật về quản lý kinh doanh rượu, bia và 
phòng, chống tác hại của rượu, bia trong sản xuất, kinh doanh rượu, bia; ban 
hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, mức giới hạn an toàn thực phẩm của rượu, 
bia và tổ chức việc thực hiện.

2. Quản lý điều kiện kinh doanh rượu, bia; an toàn thực phẩm; khuyến 
mại, tài trợ; ghi nhãn sản phẩm; địa điểm, đối tượng, phương thức không 
được bán rượu, bia; phòng ngừa và xử lý rượu, bia nhập lậu, giả, không bảo 
đảm chất lượng, không an toàn; việc mở mới điểm bán rượu, bia để tiêu dùng 
tại chồ bảo đảm tuân thủ khoảng cách theo quy định tại khoản 7 Điều 32 Luật 
Phòng, chống tác hại của rượu, bia.

3. Tổng hợp số liệu thống kê về rượu thủ công không nhằm mục đích 
kinh doanh; chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện các biện pháp tăng 
cường quản lý đối với sản xuất rượu thủ công trên toàn quốc.

4. Tổ chức thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống tác hại của 
rượu, bia trong lĩnh vực quản lý kinh doanh rượu, bia; hướng dẫn hộ gia đình, 
cá nhân sản xuất rượu thủ công bảo đảm an toàn thực phẩm theo quy định của 
pháp luật; tuyên truyền, vận động, hướng dẫn hộ gia đình, cá nhân sản xuất 
rượu thủ công làm thủ tục cấp giấy phép sản xuất, đăng ký với ủ y  ban nhân 
dân cấp xã việc bán rượu cho cơ sở có giấy phép sản xuất rượu để chế biến 
lại, kê khai việc sản xuất rượu thủ công không nhằm mục đích kinh doanh.

5. Tổ chức xây dựng, duy trì hệ thống thu thập và phân tích thông tin, dữ 
liệu có liên quan đến sản xuất, kinh doanh rượu, bia làm căn cứ xây dựng và 
hoàn thiện chính sách, pháp luật về phòng, chống tác hại của rượu, bia.

Điều 18. Trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công an

1. Tổ chức thực hiện chức năng quản lý nhà nước về phòng, chống tác 
hại của rượu, bia thuộc lĩnh vực quản lý và các biện pháp quản lý nhà nước vê 
phòng ngừa tai nạn giao thông liên quan đến sử dụng rượu, bia; chỉ đạo việc 
tăng cường các biện pháp tuần tra kiểm soát, xử lý hành vi vi phạm quy định
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về nồng độ cồn trong máu và khí thở của người điều khiển phương tiện giao 
thông cơ giới.

2. Tổ chức thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục cho người dân 
kiến thức, pháp luật liên quan đến quy định về nồng độ cồn trong máu và khí 
thở của người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới, các chế tài xử phạt 
và vận động người dân tuân thủ quy định của pháp luật.

Điều 19. Trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo

1. Xây dựng nội dung và tổ chức thông tin, giáo dục, truyền thông về 
tác hại và phòng, chống tác hại của rượu, bia phù hợp với lứa tuổi của học 
sinh, sinh viên.

2. Hướng dẫn kỹ năng tư vấn, phát hiện trẻ em, học sinh, sinh viên tại cơ 
sở giáo dục bị ảnh hưởng bởi tác hại của rượu, bia.

3. Phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan thực hiện chăm sóc, hỗ 
trợ, bảo vệ trẻ em, học sinh, sinh viên đế phòng ngừa, giảm tác hại của rượu, bia.

4. Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát quy định cấm uống và bán rượu, bia trong . 
cơ sở giáo dục theo quy định của pháp luật.

Điều 20. Trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội

1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan hướng dẫn và 
tổ chức thực hiện việc phòng, chống tác hại của rượu, bia đối với trẻ em, 
người cao tuổi.

2. Xây dựng nội dung và tổ chức thông tin, giáo dục, truyền thông về tác 
hại và phòng, chống tác hại của rượu, bia phù họp với lứa tuổi của người học 
trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; tổ chức việc thông tin, giáo dục, truyền 
thông cho người lao động về tác hại của rượu, bia, không uống rượu, bia ngay 
trước, trong giờ làm việc, học tập và nghỉ giữa giờ làm việc, không vận hành 
máy móc sau khi uống rượu, bia.

3. Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát quy định cấm uống và bán rượu, bia trong 
cơ sở giáo dục nghề nghiệp và quy định không sử dụng lao động là người 
chưa đủ 18 tuổi trực tiếp tham gia vào việc sản xuât, mua bán rượu, bia.

Điều 21. Trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch

1. Tổ chức thực hiện các biện pháp về kiểm soát quảng cáo rượu, bia 
thuộc lĩnh vực quản lý.
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2. Tổ chức đưa thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống tác hại 
của rượu, bia và biện pháp hạn chế sử dụng rượu, bia vào các hoạt động văn 
hóa, thể thao, du lịch và đời sống gia đình; hướng dẫn, vận động cộng đồng 
dân cư hạn chế hoặc không uống rượu, bia trong đám tang, đám cưới, lễ hội; 
hướng dẫn, kiểm tra thực hiện việc hạn chế hình ảnh uống rượu, bia trong các 
sản phẩm điện ảnh, sân khấu, truyền hình.

Điều 22. Trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Thông tín và Truyền 
thông

1. Thực hiện các biện pháp về kiểm soát quảng cáo thuộc lĩnh vực quản 
lý; chỉ đạo tăng cường biện pháp phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm về 
quảng cáo rượu, bia trên môi trường mạng.

2. Tổ chức thực hiện các biện pháp thông tin, giáo dục, truyền thông về 
phòng, chống tác hại của rượu, bia; chỉ đạo các cơ quan truyền thông, báo chí 
thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến về phòng, chống tác hại của rượu, bia.

Điều 23. Trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Giao thông vận tải

1. Tổ chức thực hiện các biện pháp phòng ngừa tai nạn giao thông liên 
quan đến sử dụng rượu, bia thuộc lĩnh vực quản lý.

2. Xây dựng nội dung và tổ chức việc đào tạo về phòng, chống tác hại 
của rượu, bia trong chương trình đào tạo cấp giấy phép lái xe.

Điều 24. Trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Tài chính

Chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về việc quản lý, sử dụng kinh phí 
cho công tác phòng, chống tác hại của rượu, bia theo quy định của Luật 
Ngân sách nhà nước.

Điều 25. Trách nhiệm quản lý nhà nước của ủ y  ban nhân dân các cấp

1. ủ y  ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi 
chung là cấp tỉnh) có trách nhiệm quản lý nhà nước về phòng, chống tác hại 
của rượu, bia theo chức năng, nhiệm vụ, địa bàn quản lý như sau:

a) Ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành 
văn bản hướng dẫn, biện pháp thi hành pháp luật vê phòng, chông tác hại 
của rượu, bia;

b) Xây dựng kế hoạch và bố trí kinh phí thực hiện công tác phòng, chống 
tác hại của rượu, bia hằng năm;

c) Tổ chức việc thực hiện biện pháp tăng cường quản lý đối với sản xuất 
rượu thủ công; rà soát, thống kê số lượng hộ gia đình, tổ chức, cá nhân sản
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xuất rượu thủ công, sản lượng sản xuất rượu thủ công trong toàn tỉnh, gửi Bộ 
Công Thương tổng hợp và báo cáo Chính phủ hằng năm; vận động, tạo điều 
kiện thuận lợi về thủ tục, hồ sơ để các hộ gia đình, cá nhân sản xuất rượu thủ 
công chưa có giấy phép làm thủ tục đề nghị cấp giấy phép sản xuất rượu theo 
quy định hoặc đăng ký với ủ y  ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn (sau đây 
gọi chung là cấp xã) việc bán rượu cho cơ sở có giấy phép sản xuất rượu để 
chế biến lại; hộ gia đình, tổ chức, cá nhân sản xuất rượu thủ công không nhằm 
mục đích kinh doanh tự kê khai gửi ú y  ban nhân cấp xã các thông tin về sản 
lượng sản xuất rượu, phạm vi sử dụng và cam kết không bán rượu ra thị 
trường theo mẫu quy định của Bộ trưởng Bộ Công Thương; hướng dẫn các hộ 
gia đình, tổ chức, cá nhân sản xuất rượu thủ công không nhằm mục đích kinh 
doanh bảo đảm các quy định về an toàn thực phẩm; kiểm tra chất lượng rượu 
thủ công được sản xuất, lưu hành trên địa bàn; phòng, chống rượu, bia giả, 
nhập lậu, không bảo đảm chất lượng và các hoạt động khác có liên quan đến 
phòng, chống tác hại của rượu, bia;

d) Chỉ đạo, tổ chức việc thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, 
chống tác hại của rượu, bia; hướng dẫn, tổ chức triển khai các chiến dịch . 
truyền thông về phòng, chống tác hại của rượu, bia;

đ) Chỉ đạo, tổ chức thanh tra, kiểm tra hoạt động phòng, chống tác hại 
của rượu, bia, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm pháp luật về phòng, 
chống tác hại của rượu, bia;

e) Báo cáo kết quả thực hiện phòng, chống tác hại của rượu, bia thuộc 
địa bàn quản lý hằng năm gửi Bộ Y tế tổng họp, báo cáo Chính phủ.

2. ủ y  ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố 
trực thuộc tỉnh và đơn vị hành chính tương đương (sau đây gọi chung là cấp 
huyện) có trách nhiệm quản lý nhà nước về phòng, chống tác hại của rượu, 
bia theo chức năng, nhiệm vụ, địa bàn quản lý như sau:

a) Chỉ đạo, tổ chức việc thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, 
chống tác hại của rượu, bia; tổ chức triển khai các chiến dịch truyền thông về 
phòng, chống tác hại của rượu, bia;

b) Tổ chức việc thực hiện biện pháp tăng cường quản lý và bảo đảm an 
toàn thực phẩm đối với sản xuất rượu thủ công trên địa bàn quản lý theo phân 
công của ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh; hướng dẫn các hộ gia đình, tổ chức, cá 
nhân sản xuất rượu thủ công không nhằm mục đích kinh doanh bảo đảm các 
quy định về an toàn thực phẩm; kiểm tra chất lượng rượu thủ công được sản 
xuất, lưu hành trên địa bàn;

c) Chỉ đạo, tổ chức thực hiện, thanh tra, kiểm tra hoạt động phòng, chống 
tác hại của rượu, bia, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm pháp luật về 
phòng, chống tác hại của rượu, bia;
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d) Báo cáo ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh kết quả thực hiện phòng, chống tác 
hại của rượu, bia hằng năm thuộc địa bàn quản lý.

3. ủ y  ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm quản lý nhà nước về phòng, 
chống tác hại của rượu, bia theo chức năng, nhiệm vụ, địa bàn quản lý như sau:

ạ) Tổ chức việc thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống tác hại 
của rượu, bia; tổ chức triển khai các chiến dịch truyền thông về phòng, chống 
tác hại của rượu, bia;

b) Tổ chức việc thực hiện biện pháp tăng cường quản lý và bảo đảm an 
toàn thửc phẩm đối với sản xuất rượu thủ công trên địa bàn quản lý theo phân 
công của ủy-ban nhân dân cấp huyện; vận động, tổ chức cho hộ gia đình, tổ 
chức, cá nhân đăng ký việc bán rượu cho cơ sở có giấy phép sản xuất rượu để 
chế biến lại; hộ gia đình, tổ chức, cá nhân sản xuất rượu thủ công không nhằm 
mục đích kinh doanh tự kê khai các thông tin về sản lượng sản xuất rượu, 
phạm vi sử dụng và cam kết không bán rượu ra thị trường theo mẫu quy định 
của Bộ trưởng Bộ Công Thương;

c) Áp dụng biện pháp phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp kịp thời đối với trẻ 
em có cha, mẹ nghiện rượu, bia theo quy định của pháp luật về phòng, chống 
bạo lực gia đình;

d) Chỉ đạo, tổ chức thực hiện, thanh tra, kiểm tra hoạt động phòng, 
chống tác hại của rượu, bia, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm pháp 
luật về phòng, chổng tác hại của rượu, bia;

đ) Tổ chức, vận động, hướng dẫn và phát huy vai trò của tổ dân phố, 
cụm dân cư, thôn, làng, ấp, bản, phum, sóc, tổ chức hội, đoàn thể tại địa 
phương, cộng đồng tham gia các hoạt động phòng, chống tác hại của rượu, bia;

e) Báo cáo ủ y  ban nhân dân cấp huyện kết quả thực hiện phòng, chống 
tác hại của rượu, bia hằng năm thuộc địa bàn quản lý.

Chương V 
ĐIÈU KHOẢN THI HÀNH

Điều 26. Hiêu lưc thi hành • •

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 24 tháng 02 năm 2020.

Điều 27. Tổ chức thực hiện và trách nhiệm thi hành
• • I

1. Bộ Y tế chủ trì, phối họp với các bộ, cơ quan ngang bộ tổ chức thực 
hiện Nghị định này.
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2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan 
thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủ y  ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung 
ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./

N ơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ưoTig Đảng;
- Thủ tưÓTig, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, ƯBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
- Văn phòng Trung ưong và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các ủ y  ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- ủ y  ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- ủ y  ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Co1 quan trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ cổng TTĐT, 
các Vụ, Cục, đon vị trực thuộc, Công báo;
-Lưu: VT*KGVX (2)! 44*


