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Bình Định, ngày       tháng     năm 2021 

 

Kính gửi: 

               - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và 

            các tổ chức thành viên; 

    - Các sở, ban, ngành; 

    - Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. 
 

 

Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến rất phức tạp tại 

nhiều địa phương trong cả nước và trên địa bàn tỉnh. Tại tỉnh ta, thời gian qua, các 

cơ quan, đơn vị, địa phương đã quyết tâm, nỗ lực, cố gắng thực hiện tốt các nhiệm 

vụ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và 

Ban Chỉ đạo tỉnh về phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Tuy nhiên, công tác 

tuyên truyền, vận động ở một số địa phương chưa được hiệu quả; có biểu hiện 

phòng, chống dịch “chặt ngoài, lỏng trong”. Đặc biệt, một bộ phận người dân có tư 

tưởng chủ quan, chưa tự giác khai báo y tế hoặc khai báo y tế không trung thực; 

gặp gỡ, tụ tập đông người… dẫn đến một số địa phương liên tục xuất hiện các ca 

bệnh lây nhiễm trong cộng đồng.  

Để góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-

19, Sở Tư pháp - Cơ quan Thường trực của Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh đề 

nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên; các sở, 

ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục quan tâm, triển 

khai công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) về phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19 với các nội dung cụ thể như sau:  

1. Tiếp tục tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, quán triệt đầy đủ, thực hiện 

nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành và của 

Tỉnh ủy, UBND tỉnh về phòng, chống  dịch bệnh COVID-19 với tinh thần khẩn 

trương, nghiêm túc, quyết liệt, trong đó, chú trọng tuyên truyền, phổ biến, vận 

động cán bộ, nhân dân tự giác tuân thủ, chấp hành các quy định pháp luật liên quan 

đến việc phòng, chống dịch bệnh COVID-19. 

2. Nội dung tuyên truyền, PBGDPL về phòng, chống dịch bệnh COVID-19, 

tập trung về quy định của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007, Luật 

Khám bệnh, chữa bệnh năm 2009, Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung 



năm 2017), Luật Dược năm 2016, Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt 

Nam năm 2019, Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài 

tại Việt Nam năm 2014 (sửa đổi, bổ sung năm 2019) và các văn bản quy định chi 

tiết, hướng dẫn thi hành; pháp luật xử lý vi phạm hành chính, pháp luật về bảo vệ 

quyền lợi người tiêu dùng trong thương mại điện tử, bảo vệ môi trường, an toàn 

thực phẩm và chính sách, pháp luật mới của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp, an 

sinh xã hội, hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (thuế, tài chính, 

cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ doanh nghiệp…). Đặc biệt, chú trọng phổ biến 

các quy định về cách ly y tế; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong 

phòng, chống dịch bệnh; tình hình thi hành pháp luật và xử lý các hành vi vi phạm 

pháp luật về phòng, chống dịch Covid-19 đang gây bức xúc dư luận xã hội
1
; nội 

dung các chính sách hỗ trợ (giảm thuế, giảm giá một số mặt hàng, dịch vụ thiết yếu 

như: Điện, nước, viễn thông, xăng dầu,...) cho doanh nghiệp, người dân gặp khó 

khăn do đại dịch Covid-19. 

3. Hình thức thông tin, PBGDPL về phòng, chống COVID-19 cần linh hoạt, 

phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn, điều kiện thực tiễn, bảo đảm thiết thực; 

truyền tải đầy đủ, kịp thời thông tin pháp luật đến cán bộ, Nhân dân; tăng cường 

phối hợp, phát huy vai trò của các phương tiện thông tin, truyền thông, mạng lưới 

loa truyền thanh cơ sở, PBGDPL trực quan. Chú trọng ứng dụng công nghệ thông 

tin, viễn thông, công nghệ số trong PBGDPL (PBGDPL trên Cổng/Trang Thông 

tin điện tử của cơ quan, đơn vị; tổ chức thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến; tọa đàm, 

đối thoại pháp luật trực tuyến; thông tin, PBGDPL qua mạng xã hội, mạng viễn 

thông…) để cán bộ, Nhân dân dễ dàng tiếp cận, tìm hiểu, thực hiện; cung cấp tài 

liệu, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng PBGDPL cho báo cáo viên 

pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật với hình thức phù hợp.  

4. Nhằm phục vụ cho công tác tuyên truyền, PBGDPL về phòng, chống dịch 

bệnh Covid -19, Sở Tư pháp đã đăng tải một số tài liệu PBGDPL về phòng, chống 

dịch bệnh Covid -19 (tài liệu hỏi đáp pháp luật, infographic, video clips…) trên 

Trang Thông tin điện tử PBGDPL tỉnh (tại địa chỉ: https://pbgdpl.binhdinh.gov.vn/vi/ 

news/hoat-dong-pho-bien-giao-duc-phap-luat-tinh/tuyen-truyen-phong-chong-dich-

covid-19-151.html), đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương truy cập địa chỉ trên để 

tham khảo, khai thác, sử dụng. 

                                                             
1 Hành vi trốn khỏi nơi cách ly; 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; không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp tạm đình chỉ hoạt động 

của cơ sở dịch vụ ăn uống công cộng có nguy cơ làm lây truyền bệnh dịch tại vùng có dịch; trốn khai báo y tế, khai 

báo y tế không đầy đủ hoặc khai báo gian dối gây lây truyền dịch bệnh COVID-19 cho người khác; hành vi lợi dụng 

tình hình khan hiếm hàng hóa hoặc tạo ra sự khan hiếm hàng hóa giả tạo trong tình hình dịch bệnh COVID-19 để 

mua vét, mua gom hàng hóa đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố là hàng hóa thuộc danh mục bình ổn 

giá hoặc hàng hóa được Nhà nước định giá nhằm bán lại để thu lợi bất chính; hành vi dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ 

lực cản trở người thi hành công vụ trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19… 

https://pbgdpl.moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/hoat-dong-pgbdpltw.aspx?ItemID=1364)
https://pbgdpl.moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/hoat-dong-pgbdpltw.aspx?ItemID=1364)
https://pbgdpl.moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/hoat-dong-pgbdpltw.aspx?ItemID=1364)


Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc vấn 

đề mới phát sinh, đề nghị phản ánh về Sở Tư pháp (qua Phòng Phổ biến, giáo dục 

pháp luật - Theo dõi thi hành pháp luật, số điện thoại 0256.3826500) để được giải 

đáp, hướng dẫn./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Bộ Tư pháp; 

- Giám đốc và các PGĐ; 
- Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố; 
- Lưu VT; PBGDFPL-TDTHPL.  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

 

Phạm Dân 
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