
UBND THÀNH PHỐ CAO BẰNG 

BAN CHỈ ĐẠO CSSKND 

 

Số:               /CV-BCĐ 
V/v Chỉ đạo triển khai thực hiện 

Nghị định số 24/2020/NĐ-CP ngày 

24/02/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều của 

Luật phòng, chống tác hại  

của rượu, bia. 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
    

         TP. Cao Bằng, ngày         tháng 3 năm 2020 

 

 Kính gửi: 

   - Các đơn vị, phòng, ban, đoàn thể Thành phố; 

   - Trung tâm Y tế Thành phố; 

   - Công an Thành phố;  

   - Ban Chỉ huy Quân sự Thành phố; 

   - UBND các Xã, Phường. 

 

 Căn cứ Công văn số 186/PC-VP ngày 28/02/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao 

Bằng, về việc triển khai 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; 

 Thực hiện Công văn số 770/SYT-NV ngày 10 tháng 3 năm 2020 về viêc triển khai 

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 của Sở Y tế. 

 Ban Chỉ đạo Chăm sóc sức khỏe nhân dân Thành phố chỉ đạo các đơn vị triển khai 

nội dung Nghị định số 24/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ như 

sau: 

 1. Các đơn vị, phòng ban, đoàn thể Thành phố, UBND các xã, phường  

 Triển khai thực hiện Nghị định số 24/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 của Thủ 

tướng Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống tác hại của rượu, 

bia, các đơn vị cần quán triệt cụ thể Nghị định đến toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động và Nhân dân trên địa bàn Thành phố. 

 2. Trung tâm Y tế Thành phố  

 Tham mưu xây dựng Kế hoạch phòng, chống tác hại của rượu, bia năm 2020 cho 

Ban Chỉ đạo CSSKND cấp Thành phố. Thời gian hoàn thành xong trước ngày 

30/3/2020. 

  3. UBND các xã, phường  

 Xây dựng kế hoạch phòng, chống tác hại của rượu, bia cấp xã, phường. Thời gian 

hoàn thành xong trước ngày 30/3/2020. 
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 Ban chỉ đạo CSSKND Thành phố Cao Bằng yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, phòng, 

ban, đoàn thể Thành phố, UBND các Xã, phường nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 (Nghị định 24/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 được gửi kèm theo Công văn này). 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT Thành ủy, HĐND TP; 

- CT, PCU UBND Thành phố; 

- Cổng TTĐT Thành phố; 

- CVP, PCVP, CV; 

- Lưu:VT. 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND 

Nguyễn Quốc Trung 
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