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V/v tiêp tçic triên khai tuyên 
truyên pháp 1utt lien quan 
den phông, chong djch 
COVID-19 

 

KInh güi: 

 

- Trung tarn VHTT&TTTH huyn; 
- Phông Tu pháp 
- UBND các xä, thj trân. 

Dé tiêp tic thirc hin cong tác tuyên truyên, giáo dic pháp 1ut ye phOng, 
chông djch bnh Covid-19 trên dja ban huyn vó'i phu'ang chãrn "da dng hóa ye 
ni dung và phong phii ye hInh thrc", UBND huyn dê nghj Trung tarn 
VHTT&TTTH huyn cling vó'i Phông 1'u pháp huyn, các Ca quan, dan vj lien 
quan và UBND các xâ, thi trân tang cuà'ng cong tác tuyên truyCn, phô biên giáo 
diic pháp 1ut lien quan den phOng, chông djch Covid-19 vOi ni dung và hInh 
thi:rc sau: 

1. Vê ni dung: Tip trung tuyên truyên, phô bin các van ban pháp 1u.t sau: 
Lut Phông, chông bnh truyCn nhim nãrn 2007; các Nghj djnh cüa ChInh phü ye 
xü ! vi phrn hãnh chInh có lion quan nhu': Nghj djnh so 176/2013/ND-CP ngày 
14/11/2013 quy djnh xCr pht vi phm hânh chInh trong 1inh vçrc y tê, Nghj djnh 
174/2013/ND-CP quy djnh xü phtt vi phm hành chInh trong linh vrc buu chInh,, 
viên thông, cong ngh thông tin vâ tan sO vô tuyên diên, Ngh dnh so 
155/2016/ND-CP ngày 18/11/2016 quy djnh ye xix pht vi phirn hành chInh trong 
linh vrc rnôi trueing; rnt so diêu 1ut ci.1a B lut hInh sii'; rnt so hixórig dan t?ti 
Cong van 45/TANDTC-PC ngày 30/3/2020 cüa Hi dông thârn phán TOa an nhân 
dan tôi cao ye vic xét xtr ti phrn liOn quan dOn phOng, chông djch bnh Covid-
19. Trong do, chü tr9ng tuyOn truyOn các quy djnh cii the liOn quan dOn vic xü 1 
13 hânh vi vi phtni ye phOng, chOng djch Covid-19 dã ducc Sâ Tu' pháp tOng hpp, 
cung cap theo Cong van sO 61 5/STP-PBGDPL ngày 06/42020 ye vic dê nghj tiêp 
tuc phôi hp triên khai tuyOn truyên, phô biên giáo dic pháp 1ut liOn quan dOn 
phOng, chOng djch Covid -19. 

2. V hInh thü'c tnyên truyên: Thçrc hin da dtng hóa các hInh thirc phô 
biOn, giáo dçic pháp 1ut, phát huy the rnnh cüa các hInh thtrc tuyên truyên nhu': 
Phát hânh t? roi, t?Y gap..., tuyên truyOn thông qua các phu'ang tin thông tin, 
truyên thông di chiing, h thông phát thanh - truyOn hInh, tuyên truyOn cô dng 
trrc quan, xe lLru dng, chiii 1r9ng rng diing cOng ngh thông tin trong cong tác 
phO biên, giáo dçic pháp 1utt; pht hcip vâi tInh hInh diên biên phi.rc tip cüa dch 
bênh Covid-19 hiên nay khi khOng thO tiOn hành hInh thti'c tuyCn truyên ming 
thông qua mO' cãc Ióp ttp huân, hi nghj, so kOt... 
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Di vOi các xA ving cao, thrc hiên tuyên truyntrên dài truyên thanh, ba di 
dng,... phit hçp vi diêu kin thçrc tê cüa xã, không to chirc t.p trung dông ngui 
theo diing quy djnh cüa I3 y té. 

Dê nghj 'T'hü truOng các ca quan, don vj lien quan triên khai thirc hin./ 

TM. UY BAN NHAN DAN 
KT. CHU TICH 

CHU T!CH 

A Vô To Phtrorng 

No'! u/ia,,: 
- Nhir trêii 
- TT. Huyn üy, I-IDND huyn (b'io cáo) 
- TT. UBND huym 
-CPVP; 
- Liru: VT, VX. 
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