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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

Số:1799/SGDĐT-TTr 
 

Về việc tuyên truyền, phổ biến  

Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Đắk Lắk, ngày 18 tháng 11 năm 2019 

  
 

Kính gửi:  

  - Trưởng các phòng, ban trực thuộc Sở; 

            - Trưởng Phòng GDĐT các huyện, thị xã và thành phố; 

             - Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc.  

 

 Thực hiện Công văn số 2691/SYT-KHNVY ngày 25/10/2019 của Sở Y 

Tế tỉnh Đắk Lắk về việc tuyên truyền, phổ biến Luật phòng, chống tác hại của 

rượu, bia số 44/2019/QH14 của Quốc hội ban hành ngày 14/6/2019 và có hiệu 

lực từ ngày 01/01/2020. 

 Luật Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia được đăng tải trên Cổng 

thông tin điện tử Sở tại địa chỉ: http://gddt.daklak.gov.vn và file đính kèm trong 

email nội bộ được gửi kèm theo công văn này, Sở GDĐT có ý kiến như sau: 

Yêu cầu Trưởng các phòng, ban trực thuộc Sở; Trưởng Phòng Giáo dục 

và Đào tạo các huyện, thị xã và thành phố; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc phổ 

biến, hướng dẫn, cung cấp tài liệu tuyên truyền về Luật phòng, chống tác hại của 

rượu, bia đến toàn ngành./. 

 

 Nơi nhận:                 
- Như kính gửi;     

- Lãnh đạo Sở; 

- Sở Y Tế; 

- Cổng thông tin điện tử Sở;        
- Lưu: VT, TTr.                                                         

    GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

   

    Phạm Đăng Khoa 
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