
ỦY  BAN  NHÂN  DÂN  

TỈNH TUYÊN QUANG 
 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:  763 /UBND-NC   Tuyên Quang, ngày  20  tháng 3 năm 2020 

V/v tăng cường tuyên truyền, phổ biến 

giáo dục pháp luật về các vấn đề  

dư luận xã hội quan tâm  

 

 

Kính gửi:  

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; 

- Các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành; 

- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố. 

 

Căn cứ Văn bản số 362/BTP-PBGDPL ngày 07/2/2020 của Bộ Tư pháp 

về việc tăng cường tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật về các vấn đề dư luận 

xã hội quan tâm,   

Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:   

1. Về định hướng lĩnh vực pháp luật cần tập trung tuyên truyền 

1.1. Phổ biến pháp luật liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19:  

Các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố căn cứ chức năng, 

nhiệm vụ được giao, phạm vi quản lý thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo có 

liên quan nhằm ngăn chặn dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do Covid-19 1 gây 

ra, với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, thực hiện quyết liệt các biện pháp do 

Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành và tỉnh đề ra, trong đó chú trọng việc quán 

triệt, phổ biến, thực hiện, 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. 

Nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống dịch bệnh cần tập 

trung vào Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007; Luật Khám bệnh, 
                                                 

1 Công văn số 79-CV/TW ngày 29/01/2020 của Ban Bí thư Trung ương về việc phòng, chống 

dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Cô-rô-na gây ra; Công điện số 121/CĐ-TTg ngày 

23/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do 

chủng mới của vi rút Corona gây ra; Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ 

về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra; Chỉ thị số 

06/CT-TTg ngày 31/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng 

mới virus Corona gây ra; Quyết định số 173/QĐ-TTg ngày 01/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc công bố dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra; Công điện số 

156/CĐ-TTg ngày 02/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh 

viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra; Văn bản số 3402-CV/TU ngày 

30/01/2020 của Tỉnh ủy về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona gây 

ra; Hướng dẫn số 56-HĐ/BTGTU ngày 06/02/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về hướng dẫn tuyên 

truyền về công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Cô - rô - na gây ra; Chỉ 

thị số 03/CT-UBND ngày 11/3/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường các biện pháp 

phòng, chống dịch Covid-19... 
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chữa bệnh năm 2009; Luật Dược năm 2016 và các văn bản quy định chi tiết, 

hướng dẫn thi hành, pháp luật về bảo vệ môi trường, pháp luật về an toàn thực 

phẩm; 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; chỉ đạo việc tổ chức xác minh và 

xử lý nghiêm các trường hợp thông tin không chính xác, gây hoang mang trong 

cộng đồng và các hành vi lợi dụng dịch do Covid-19 gây ra để trục lợi… 

1.2. Phổ biến pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng, 

chống tác hại của rượu, bia:  

Các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tiếp tục chỉ đạo, 

hướng dẫn cơ quan, tổ chức, đơn vị, cán bộ, công chức và người lao động thuộc 

phạm vi quản lý quản triệt đầy đủ, thực hiện nghiêm Luật Phòng, chống tác hại 

rượu, bia năm 2019, Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính 

phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường 

sắt và các văn bản pháp luật có liên quan. 

2. Sở Tư pháp có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện 

Văn bản này; định kỳ tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện theo quy định./. 

 
Nơi nhận: 
- Như kính gửi; (thực hiện)  

- Bộ Tư pháp;                          báo cáo 

- Chủ tịch UBND tỉnh; 

- PCT UBND tỉnh Trần Ngọc Thực; 

- Báo TQ, Đài PT&TH tỉnh; 

- CVP, PCVP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, NC (P.Hà). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 

 
 

 

Trần Ngọc Thực 
 

 

Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang
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