
UBND THANH PHO HA NOT CQNG HOA xA 1191 CHU NGHIA VIT NAM 
S CONG THUNG Dc 1p - Tr do - Hinh phüc 

S:i(56O /SCT-VP 
V/v dy mnh tuyên truyn, ph 
biên giáo dic pháp 1ut ye phông, 
chéng bnh viêm dung ho hap 
cap Covid-19. 

Ha N5i, ngày t1 tháng3 nám 2020 

KInh gui: - Các dng chI Tnthng phông S; 
- Giám doe dcin vi thuôe S&. 

Thuc hiên Cong van s 1011/CV-HDPBGDPL ngày 25/3/2020 cua Hi 
dông Phô biên giáo dic pháp 1ut thành phô Ha Ni ye vic day manh  tuyên 
truyên, phô biên giáo diic pháp lut ye phông, chông bnh viêm duèng ho hap cap 
do chüng mài cUa vi rut Corona (nCoV), 

Si Cong Thuang Ha Ni d nghj Tnr?ing các phông S, Giám doe don vj 
phôi hçp vâi các to chüc doan the cüng cap triên khai thirc hin các ni dung thu 
sau: 

1. Tp trung tuyên truyn dn cong chirc, viên chüc, ngtthi lao dng các van 
bn chi dto cüa Trung ucing và Thành phô ye phông, chông djch bnh COVID-19, 
chü trQng tuyên truyên thông tin chInh xác, kjp thOi dién biên tinh hInh, tinh chat 
nguy hiêm, nguy cci, tác hai  và các bin pháp phông, chông djch bnh. 

2. Dy math  tuyen truyn, ph bin pháp 1ut phông, chng bnh truyên 
nhiem, trong do tp trung vao cac hành vi bj nghiêm cam và chê tài xü pht nhu: 
hành vi cô lam lay lan tác nhãn gay bnh, che giâu, không khai báo hoc khai 
báo không kp thii các trirYng hap mac beth djch, cO khai báo, thông tin sai sir 
that, tü chôi hoc trôn tráth bin pháp each ly theo quy djnh, phân bit dOi xü và 
dua hInh ãnh, thông tin tiêu circ ye nguii mac bnh, không chap hành các bin 
pháp phOng, chông bnh, ...; chê d, quyên lçii dôi vi nguii áp ding bin pháp 
each ly y te, chê d khám, diêu trj dOi vâi ngui mac bnh, ngui tham gia cong 
tác phông, chOng djch; các quy djnh pháp lust  khai báo y té dôi vâi nguOi nhp 
cánh, xuât cânh, qua cânh..... 

3. Giao Thanh tra S: 

Tp trung tuyen truyn Lut khám bnh, chfta bnh chü tr9ng các quy djnh 
quyên vá nghi'a vi dôi vri nguô'i khám bnh, chüa bnh, các hành vi nghiêm cam 
trong khám beth,  chua bnh, ...; Lut Xuât cânh, thp earth cüa Cong dan Vit 
Nam; Lut Nhp enh, xuât cãnh, qua cãnh, Cu trii cüa nguii nuâc ngoài tai  Vit 
Nam, chü trQng các quy dnh quyên 1çi và nghia vi cüa ngu?ii nuc ngoài nhp 
cânh, xuât cânh, qua cânh, Cu tri tai  Vit Nam; các quy djnh cüa ngu?i nuâc ngoài 
trong vic tuân thu khai báo và thirc hin các bin pháp phông, chOng djch theo 
quy dnh cüa pháp 1ut Vit 11am; các van ban quy pham pháp 1ut ye cam nhp 
khau, tiêu thii dng vt hoang dâ và các van ban pháp lut khác có lien quan den 

1 



KT. GIAM DOC 

•
1;L&M DOC 

c8 

phông, cMng djch bnh và phát sinh trong vic phông, chng dch bnh nhu hành 
vi 1çi dçtng djch bênh dê triic lqi cá nhân; nhcrng hành vi dâu Ca, tIch tri, buôn ban 
khâu trang, dung djch sat khuân, thuc men, 4t tu yté ... trái phép; nhung hành vi 
che giâu thông tin, dua thông tin sai 1ch ye djch bnh gay hoang mang trong cong 
chüc, viên chtrc, ngui lao dng nói riêng và trong nhân dan nói chung gay ânh 
hu&ng den cong tác phông, chông djch bnh. 

4. Giao Van phông S: 

- Dy math cong tác tuyên truyn vic thçrc hin các thu tçic hânh chInh 
thuc thâm quyên cüa Si thông qua Cong dch vçt cong trçrc tuyên cUa Thành phô 
và Cong djch vii cong quOc gia dê tang cung tST l s1r diing djch vi cOng tr1rc 
tuyên, gop phân han  chê ra ngoài du6ng, han  chê lay lan djch bnh. 

- Dy manh  tuyên truyn các mO hInh hay, cách lam hiu qua trong cOng tác 
tuyên truyên, phô biên pháp 1ut ye phông, chông djch bnh COVID-19 kêt hap 
vâi 4n dng, thuyêt phc cOng chüc, viên chüc, ngui lao dng han  chê tij tp 
dông ngui, han  chê tham dr dam gi, dam cui; 4n dng gia dInh và ngithi than, 
than dan trên dia bàn hoãn tiêc cuâi; deo khâu trang nai cong cong, khi tham gia 
gioa thông..... 

- Phi hap vâi Thanh tra S, kt hap tuyên truyn ph bin, giáo diic pháp 
1ut vói tuyên truyên k nàng, bin pháp phông, chông djch thông qua Cong Thông 
tin din t1r cüa Sâ, qua các üng dmg zalo, face book..... 

4. Thanh tra S, Van phông So và các phông Kê hoach  - Tài chInh - Tng 
hap, phông quân l Cong nghip, quân l Thi.rcmg mai,  quân 1 Nang luçing, Trung 
tam Khuyên cong và Tu van phát triên Cong nghip: 

Chu dng cung cp thông tin len Cng thông tin Din tcr cña SO cOng tác 
chuân bj, cOng tác dôi pho vOi phông, chông djch bnh theo chCrc näng thim v 
cüa SO; tuyên truyên, biêu duang các to chüc, ca nhân chap hành tOt pháp 1ut 
phông, chông djch beth COVID- 19, dông thôi, dâu tranh, phê phán dôi vOi các tO 
chOc, cá nhân có hành vi vi phm pháp 1ut lien quan den phông, chông djch. 

SO Cong Thuang Ha Ni d nghj TruOng cac phông SO, Giám déc don vj 
phôi hap vOi các to chtrc doàn the nghiêm the triên khai thirc hin các thim vci 

dugc giao./. 

No'inhân: 
- UBND TP (de 
- Hi dong GDPL TP báo 
- Die Giám doe Sâ - cáo); 
- Các die Lânh dao  S& (dê chi dao);; 
- Các PhOng SO', dan vi tr?c thuc (dO thijc hin); 
- Các to chirc doán the (dO phôi hcip); 
-Luu:VT,VP. 
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