CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

UBND TỈNH KON TUM
SỞ TƯ PHÁP

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Kon Tum, ngày 03 tháng 8

Số: 769/STP-PBGDPL

năm2020

V/v tiếp tục tăng cường phổ biến
pháp luật về phòng, chống dịch bệnh
Covid-19trong tình hình mới.

Kính gửi:
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố.
Thực hiện Kế hoạch số 298/KH-UBND ngày 05/02/2020 của UBND tỉnh
về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt
chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 trên địa bàn tỉnh; Công văn số 2746/UBNDKGVX ngày 29/7/2020 của UBND tỉnh về việc tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Thủ
tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19, Sở Tư pháp đề nghị các sở, ban
ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phốtiếp tục thực hiện hiệu quả
công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong quý III/2020 theo hướng dẫn của Sở
Tư pháp tại Công văn số 671/STP-PBGDPL ngày 09/7/2020, trong đó chú trọng
tăng cường phổ biến pháp luật về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
trong tình hình mới, như sau:
1. Tiếp tục tăng cường phổ biến các giải pháp phòng, chống dịch bệnh
Covid-19trong tình hình mới theoThông báo số 253/TB-VPCP ngày 25/7/2020
của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân
Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19; Thông
báo số 257/TB-VPCP ngày 27/7/2020 củaThủ tướng Chính phủ;các văn bản chỉ
đạo của Trung ương, Bộ, ngành, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về phòng chống
dịch Covid-19 như: Công văn số 1134-CV/TU ngày 30/7/2020 của Văn phòng
Tỉnh uỷ về việc tăng cường phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới,
Công văn số 2796/UBND-KGVX ngày 31/7/2020 của UBND tỉnh về việc
nghiêmtúc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19; Công
văn số 1442/UBND-KGVX ngày 27/4/2020 của UBND tỉnh về việc tiếp tục thực
hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới;Công
văn số 2668/UBND-KGVX ngày 26/7/2020của UBND tỉnh về việc triển khai chỉ
đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 253/TB-VPCP ngày
25/7/2020;Công văn số 2750/UBND-KGVX của UBND tỉnh ngày 29/7/2020 về
việc khẩn trương thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19...nhằm
ngăn chặn dịch bệnh Covid-19, trong đó chú trọng việc quán triệt, phổ biến, thực
hiện, vận động cán bộ, công chức, người lao động và Nhân dân tự giác tuân thủ,
chấp hành các quy định pháp luật liên quan đến việc phòng, chống dịch
bệnhCovid-19; hướng dẫn người dân nhận thức đầy đủ nguy cơ, cách thức, trách
nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi trong việc thực hiện nghiêm túc các nội dung theo chỉ
đạo...
2.Tiếp tục phổ biến các nội dung của pháp luật 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,
kết hợp thông tin đầy đủ diễn biến tình hình dịch, khuyến cáo về các biện pháp
phòng bệnh phù hợp với tình hình dịch...
3. Hoạt động phổ biến pháp luật về công tác phòng, chống dịch bệnh
Covid-19 được tiến hành thường xuyên, liên tục, kịp thời thông qua các hình thức
phù hợp theo quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, trong đó chú trọng
công tác truyền thông trên các phương tiện truyền thông, hệ thống loa phát thanh,
Trang Thông tin điện tử của ngành, địa phương... để đăng tải, giới thiệu, phổ biến
nội dung các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản pháp luật của Trung ương và
địa phương về phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới.
Đề nghị các ngành, địa phương quan tâm tổ chức thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c);
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Lãnh đạo Sở;
- Chánh Văn phòng Sở;
- Lưu: VT, PBGDPL/STP.
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