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#SoKyHieuVanBan
V/v tiếp tục triển khai tuyên truyền pháp
luật liên quan đến phòng, chống COVID -19

#DiaDiemNgayBanHanh

Kính gửi:
- Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành tỉnh;
- Chủ tịch Hội đồng Phối hợp PBGDPL các huyện, thị
xã, thành phố.
Trước tình hình diễn biến phức tạp của đợt dịch Covid -19 hiện nay trên địa
bàn tỉnh Quảng Nam và thực hiện ý kiến chỉ đạo của Trung ương, tỉnh về tăng
cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 trong tình hình mới; Sở Tư
pháp – Cơ quan Thường trực Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh đề nghị Thủ trưởng
các Sở, ban, ngành và Hội đồng Phối hợp PBGDPL các huyện, thị xã, thành phố
quan tâm chỉ đạo, triển khai tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật liên quan
đến công tác phòng, chống dịch Covid – 19, cụ thể như sau:
1. Về nội dung: Quán triệt và yêu cầu cán bộ, đảng viên, công chức, viên
chức của đơn vị; tổ chức tuyên truyền đến toàn thể nhân dân thực hiện nghiêm túc
các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành có liên quan và
UBND tỉnh về phòng, chống dịch bệnh Covid-19: Công điện số 541/CĐ-TTg ngày
23/4/2021, Công văn số 2358/UBND - KGVX ngày 24/4/2021, số 2405/UBNDKGVX ngày 26/4/2021, số 2514/UBND - KGVX ngày 01/5/2021, số 2519/UBNDKGVX ngày 03/5/2021, số 2570, 2571/UBNDKGVX ngày 05/5/2021; Công điện
số 03/CĐ-UBND ngày 03/5/2021; Quyết định số 1163/QĐ-UBND ngày 02/5/2021,
số 1177/QĐ-UBND ngày 04/5/2021; Thông báo số 152/TB-UBND ngày
29/4/2021, số 157/TB-UBND ngày 05/5/2021; Quyết định số 1220/QĐ-UBND
Ngày 09/5/2021…
Ngoài ra, các đơn vị, địa phương cần tập trung tuyên truyền, phổ biến các
văn bản pháp luật sau: Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007 và các
Nghị định về xử lý vi phạm hành chính có liên quan trong việc phòng, chống dịch
bệnh Covid – 19 như: Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/2/2020 quy định xử
phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến
điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử; Nghị định số 117/2020/NĐ – CP
ngày 28/9/2020 quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế; Bộ luật hình sự
năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) và hướng dẫn tại Công văn số 45/TSNDTC

2
– PC ngày 30/3/2020 xét xử tội phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid19 (kèm theo Bảng tổng hợp một số hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến
phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 tại Công văn này).
2. Về hình thức tuyên truyền: Đề nghị các Sở, ban, ngành và địa phương tiếp
tục đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật; phát huy thế mạnh của
các hình thức tuyên truyền như: biên soạn tài liệu, tờ gấp, băng rôn…phương tiện
thông tin đại chúng, hệ thống phát thanh – truyền hình, tuyên truyền cổ động trực
quan, xe lưu động; đặc biệt chú trọng tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, kỹ
thuật số và mạng xã hội trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với
tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid -19 hiện nay không thể tổ chức
các hình thức tập trung đông người, mở lớp tập huấn, hội nghị.
Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, khó khăn; đề nghị phản ánh về
Sở Tư pháp – cơ quan Thường trực Hội đồng Phối hợp tỉnh để hướng dẫn kịp
thời../.
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