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Tình trạng lái xe uống rượu, bia gây tai nạn giao thông đang là nỗi lo ngại đối với toàn xã hội. Theo Viện
Pháp y quốc gia, có tới 34% số nạn nhân chết do tai nạn giao thông có nồng độ cồn trong máu; tại Bệnh viện
Việt - Đức, 60% số ca cấp cứu do tai nạn giao thông có liên quan đến sử dụng rượu, bia. Tại Hà Nội thời
gian qua đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông do lái xe sử dụng rượu, bia. Gần đây, ngày 9- 11, trên đường
Bà Triệu, đoạn từ ngã năm Bà Triệu - Nguyễn Du - Hồ Xuân Hương đến ngã tư Bà Triệu - Trần Nhân Tông, lái
xe ô-tô BKS 30T-7642 có biểu hiện say rượu, chạy với tốc độ cao, đâm va gây tai nạn cho một xe máy và ba
ô-tô khác, làm một người chết. Ngày 11-12 xảy ra vụ tai nạn giao thông tại ngã tư Kim Mã- Nguyễn Chí
Thanh, ô -tô BKS 29A-271.26 đã đâm vào một phụ nữ điều khiển xe máy điện, lái xe có nồng độ cồn trong
máu là 1,070 miligam/lít khí thở, có hành vi thiếu văn hóa, xúc phạm, cản trở việc thi hành công vụ của cảnh
sát giao thông.
Hà Nội là địa bàn có nhiều cơ sở, điểm kinh doanh dịch vụ ăn uống, bán bia, rượu đáp ứng nhu cầu của khách
hàng, dễ dẫn đến tình trạng nhiều lái xe sử dụng rượu, bia điều khiển phương tiện không làm chủ tốc độ, nguy cơ
gây tai nạn cao, nhất là đối với những người sử dụng phương tiện cá nhân. Trong những tháng, ngày cuối năm,
trước, trong và sau Tết Nguyên đán thường diễn ra nhiều cuộc tổng kết, liên hoan, gặp mặt, giao lưu, lễ hội, hầu
hết các cuộc vui đều có ăn uống, sử dụng rượu, bia… Tình hình này ảnh hưởng công tác bảo đảm an toàn, trật tự
giao thông.
Từ ngày 15 - 12, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (Công an TP Hà Nội) triển khai kế hoạch tăng
cường xử lý người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ có các hành vi vi phạm các quy định về
nồng độ cồn khi tham gia giao thông. Đây là biện pháp cần thiết tiến hành trong thời gian cao điểm để phòng ngừa
và xử lý đối với lái xe uống rượu, bia tham gia giao thông, nhằm giữ gìn trật tự, an toàn giao thông. Bên cạnh việc
xử lý vi phạm nồng độ cồn theo pháp luật, để kế hoạch này của Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt
đạt kết quả cao, rất cần sự hỗ trợ đồng bộ của cộng đồng xã hội. Công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật, quy
định tham gia giao thông cần được quan tâm hàng đầu. Các cơ quan, đơn vị tuyên truyền, thông tin, nhất là cấp
cơ sở cần có những loại hình phù hợp, thiết thực thông báo đến người dân về những điều, khoản quy định của
Luật Giao thông đường bộ đối với hành vi vi phạm nồng độ cồn, rượu, bia khi tham gia giao thông, cũng như kế
hoạch tăng cường kiểm soát, xử lý của lực lượng cảnh sát giao thông. Cán bộ, công chức, đảng viên cần gương
mẫu, không vi phạm các quy định này. Các cơ quan, đoàn thể tuyên truyền, vận động, giáo dục, thuyết phục cán
bộ, nhân viên chủ động phòng ngừa, không để xảy ra các trường hợp vi phạm. Gia đình có vai trò quan trọng, tích
cực, tác động hiệu quả trong việc khuyên nhủ, nhắc nhở, ngăn cản người thân để không vi phạm sử dụng rượu,
bia khi tham gia giao thông…, tiến đến xóa bỏ thói quen này, vì hành vi đó không phù hợp trong cuộc sống văn
minh.
AN VŨ
http://www.nhandan.org.vn/hanoi/de-thu-do-ta/item/25126202-uong-ruou-bia-khi-tham-gia-giao-thong-mot-thoi-quen-xau.html

1/2

6/28/2016

Báo Nhân Dân - Phiên bản tiếng Việt - Uống rượu bia khi tham gia giao thông, một thói quen xấu

Tổng Biên tập: Thuận Hữu
© Báo Nhân Dân thiết kế và giữ bản quyền. Mong bạn đọc góp ý kiến, phê bình
Trụ sở Bộ biên tập: 71 Hàng Trống - Hà Nội. Tel: (84) 4 38254231/38254232 Fax: (84) 4 38255593.
E-mail: nhandandientu@nhandan.org.vn nhandandientutiengviet@gmail.com

http://www.nhandan.org.vn/hanoi/de-thu-do-ta/item/25126202-uong-ruou-bia-khi-tham-gia-giao-thong-mot-thoi-quen-xau.html

2/2

