
UBND THÀNH PHỐ TAM ĐIỆP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP 

PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT 

 

Số:       /HĐPH 
V/v tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật 

về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 

Tam Điệp, ngày     tháng 8 năm 2021 

 

Kính gửi:  

- Các phòng, đơn vị thuộc thành phố; 
- Ủy ban nhân dân các xã, phường. 

 

Thực hiện Công văn số 474/STP-PBGDPL ngày 24/8/2021 của Sở Tư pháp 

về việc tăng cường tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống 

dịch bệnh Covid-19, nhằm nâng cao ý thức tự giác cho cán bộ, công chức, viên 

chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn thành phố về việc chấp hành các 

quy định của pháp luật trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Hội đồng phối 

hợp Phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố đề nghị các phòng, ban, cơ quan, đơn 

vị; UBND các xã, phường tiếp tục tăng cường triển khai công tác phổ biến, giáo 

dục pháp luật về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 với các nội dung sau: 

1. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến kịp thời các vấn đề dư luận xã hội 

quan tâm và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và thành phố về phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19; các quy định pháp luật có liên quan về cách ly y tế; 

trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phòng, chống dịch bệnh; quy 

định của pháp luật và tình hình thi hành pháp luật, xử lý các hành vi vi phạm pháp 

luật về phòng, chống Covid-19, như: hành vi trốn khỏi nơi cách ly; không khai báo 

y tế, khai báo y tế không đầy đủ; hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng, khi 

tham gia phương tiện giao thông, không giữ khoảng cách theo quy định khi tiếp 

xúc; đưa lên mạng máy tính, mạng viễn thông thông tin giả mạo, thông tin sai sự 

thật, thông tin xuyên tạc về tình hình dịch bệnh; hành vi dùng vũ lực cản trở người 

thi hành công vụ trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19…; nội dung chính sách, 

pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp, an sinh xã hội, hỗ trợ người dân gặp khó khăn do 

đại dịch Covid-19; chế độ chính sách đặc thù về phòng, chống Covid-19 trên địa 

bàn thành phố. Kết hợp việc tuyên truyền pháp luật với các biện pháp phòng, 

chống dịch theo thông điệp 5K của Bộ Y tế. 

2. Chủ động lựa chọn các hình thức tuyên truyền phù hợp với tình hình thực 

tế của cơ quan, đơn vị, địa phương; chú trọng tuyên truyền trên các phương tiện 

thông tin đại chúng, Trang thông tin điện tử, tuyên truyền trên trang mạng chính 

thống, Đài truyền thanh thành phố, loa truyền thanh ở cơ sở, tuyên truyền trực 

quan qua băng rôn, khẩu hiệu... 
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3. Tài liệu phục vụ công tác PBGDPL về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 

được đăng tải trên Trang thông tin điện tử thành phố Tam Điệp: 

(http://tamdiep.ninhbinh.gov.vn), Trang thông tin điện tử PBGDPL tỉnh Ninh 

Bình (http://phobiengiaoducphapluat.ninhbinh.gov.vn), Trang thông tin điện tử 

Sở Tư pháp (https://sotuphap.ninhbinh.gov.vn) và Trang thông tin điện tử 

PBGDPL thuộc Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp (https://pbgdpl.moj.gov.vn). 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp tổ chức thực hiện./. 

  

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- HĐPBGDPL tỉnh; 

- Chủ tịch và các PCT UBND thành phố; 

- Lưu: VT, HĐPH. 

 

 

TM. HỘI ĐỒNG 
CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ 
Vũ Đình Chiến 

  
  

 
 

https://kimson.ninhbinh.gov.vn/
http://phobiengiaoducphapluat.ninhbinh.gov.vn/
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