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V/v t�ng curdng thåre thi các quy dinh cùa 

Luât phòng, chông tác h¡i cùua rugu bia trong 
ngành y tê 

Kinh gri: Các Khoa/phòng truc thuÙc Bênh viÇn Ung buÛru Dà N�ng. 
Thrc hiÇn NghË �Ënh sô 24/2020/NÐ-CP ngày 24/02/2020 cça Chính phç ve 

viÇc quy dËnh chi tiêt mÙt sô diêu cça Luât Phông, chông tác h¡i cça ruu. bia; Chi 
thË sÑ 19/CT-BYT ngày 23/6/2020 cça BÙ Y tê vê t�ng cuong thuc thi các quy �Ënh cua Luât Phòng, chông tác h¡i cça rugu, bia trong ngành y tê. 

Thrc hiên Công v�n sô 194/SYT-NVY ngày 19/01/2021 cça Só Y té thành 
phÑ �à N�ng vê viÇc t�ng cuÝng thrc thi các quy dinh cça Lut Phòng, chông tác 
hai cça rugu, bia trong ngành y të. 

Benh viÇn Ung buÛu �à N�ng triên khai dên các Khoa/phòng tô chúc thåc 
hiÇn các nÙi dung nhu sau: 

1. T�ng cuong thông tin, giáo dåc, truyên thông vê phòng, chông tác hai cça 
rugu, bia. 

- Lanh �ao các Khoa/phòng tuyên truyên, phô biên Lut Phòng, chông tác 
hai cça ruou, bia dên toàn thê viên chéc, nguôi lao �Ùng t¡i don vi. �ây m¡nh các 
hoat dÙng thông tin, giáo duc, truyên thông nh�m nâng cao nhn théc vê phông 
chóng tác h¡i cça rugu bia. Tâp trung tuyên truyên các quy �inh vê nhïng hành vi bi 

nghiêm câm; phòng chông tác h¡i cça ruou, bia �ôi vÛi ngrÝi chua dç 18 tuoi; 
không uông rugu truóc, trong khi lái xe; không xúi giuc, kích �Ùng, lôi kéo, ép buÙc 
nguroi khác uông ruou, bia; không uông rugu, bia ngay truóc, trong thÝi gian làm 
viêc, nghi giüa gio làm viÇc và t¡i noi làm viÇc; dËa diÁm không �uge uóng, không 
durgc bán rugu, bia và thuc hiÇn các quy dinh khác trong Lut Phòng chóng tác hai 
cua rugu, bia. 

Trien khai �¿n toàn thÃ cán bÙ, nhân viên y té có rách nhiÇm truyèn thông, 
tr vân cho nguÝi bÇnh, gia dînh nguoi bênh và ngudi dân �ên khám bÇnh, chïa 
benh và së dung dËch vu t¡i co so y te vè tác h¡i và biÇn pháp phông chông tác h¡i 

cua ruou, bia trong �ó chú trong phòng, chông tác h¡i cça ruou, bia cho ngudi chra 
du 18 tuôi, phy nï có thai ho·c �ang trong thÝi gian nuôi con b�ng sïta m� và nguoi 
benh có uông ruqu, bia; tích cuc tham gia truyên thông cho nguoi dân t¡i cÙng �ông 
vê phòng, chông tác hai cça ruou, bia. 

- Phát �Ùng xây dung co quan, �on vi phòng, chông tác hai cça nuou, bia. 
Cam ket giïa co quan, don vË vÛi cán bÙ, công chuc, viên chuc, nguoi lao �öng 

trong viÇc thrc hiÇn nghiêm quy �Ënh không uông ruou, bia t¡i noi làm viÇc; không 
uông ruqu, bia ngay truóc, trong thoi gian làm viÇc, nghi giïa gio làm viÇc vå tai 

noi lam viÇc; không uông ruqu, bia truóc và trong khi diêu khiên phuong tiÇn tham 

gia giao thông. 



. T�ng cudng chi d¡o, tô chúc thuc hiÇn các quy dËnh cça Lut Phong, chông tác h¡i cça ruou, bia. 

Câm uông ruou, bia ngay truÛc, trong thoi gian làm viÇc, nghi giïa giÝ làm 
viÇc và tai noi làm viÇe; và các quy dinh khác vê phông chông tác hai cça rugu, bia 

droc xenm là tiêu chuân dánh giá phân lo¡i thi dua. Không xét thi �ua các tâp thê, cá 
nhân dê xày ra tinh trang vi ph¡m. 

Giao phòng Hành chính quan tri liên hÇ chính quyên dia phuong thåc hiÇn 
nghiêm quy dinh không dugc mß mói diêm bán ruqu bia �ê tiêu dùng bán kính 10o 
mét tinh tr ranh giói khuôn viên gân nhât �ông thÝi nghiêm câm mua, bán các sån 
phâm ruou, bia t¡i bÇnh viÇn. 

3.Thrc hiÇn các biÇn pháp sàng lÍc phát hiÇn sóm, tu vân, can thiÇp giàm 
tác hai cho nguÝi có yêu tô nguy co vÛi súc khoe do uóng ruou, bia, du phòng, ch§n 
doán, diêu tri, phuc hôi chéc n�ng cho nguoi m�c bÇnh ho·c rôi lo¡n chírc n�ng do 
uông rugu, bia; phòng, chông nghiÇn, tái nghiÇn ruou, bia. 

- Dê nghË Công �oàn bÇnh viÇn và Doàn Thanh niên Công sån Hô Chí Minh 

benh viÇn phôi hop Phông Hành chính qu£n trË triên khai thuc hiÇn, t�ng cuong 
kiêm tra và có báo cáo hàng tháng dê HÙi �ông thi �ua khen thuong BÇnh viÇn xu lý 
nghiêm các truòng hop vi ph¡m. 

Bênh viÇn Ung buóu �à N�ng �ê nghË các Khoa, phòng nghiêm túc triên 

khai thrc hiÇn./,tn 
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