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Kính gửi: Hiệu trưởng (Giám đốc) các đơn vị trực thuộc. 

 

Thực hiện Công văn số 2518/SGDĐT-TTr  ngày 05/8/2021 của Sở GD&ĐT 

về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tháng 8, 

Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện các 

nhiệm vụ trọng tâm về tuyên truyền, PBGDPL trong tháng 8/2021 như sau:  

1. Tiếp tục tăng cường tuyên truyền, phổ biến kịp thời, nghiêm túc các văn 

bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19; của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19 với tinh thần quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng chống Covid-

19, trong đó chú trọng việc phổ biến các quy định của pháp luật về thực hiện các 

biện pháp cấp bách phòng Covid-19: Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ 

tướng Chính phủ yêu cầu quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch 

Covid-19; Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về thực 

hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid- 19; vận động cán bộ, giáo 

viên, nhân viên và học sinh tự giác tuân thủ, chấp hành các quy định pháp luật liên 

quan đến việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19.  

2. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật phòng, chống bệnh truyền 

nhiễm, pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh; các quy định của pháp luật về xử phạt vi 

phạm hành chính liên quan đến Covid-19: Bộ luật Hình sự năm 2015, Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự năm 2015; Nghị định số 117/2020/NĐ-CP 

ngày 28/09/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực y tế; Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định 

xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, 

chống tệ nạn xã hội; phòng và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình, trong đó 

tập trung vào các hành vi bị nghiêm cấm và chế tài xử phạt như hành vi cố ý làm lây 

lan tác nhân gây bệnh truyền nhiễm; che giấu, không khai báo hoặc khai báo không 

kịp thời các trường hợp mắc bệnh dịch; cố ý khai báo, thông tin sai sự thật, từ chối 

hoặc trốn tránh biện pháp cách ly theo quy định; phân biệt đối xử và đưa hình ảnh, 

thông tin tiêu cực về người mắc bệnh, không chấp hành các biện pháp phòng, chống 

bệnh...  

Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các nội dung của Nghị quyết số 68/NQ-CP 

ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người 

sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; Quyết định 23/2021/QĐ-TTg 

ngày 07/7/2021 của Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ 

người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Vi-pham-hanh-chinh/Nghi-dinh-117-2020-ND-CP-quy-dinh-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-trong-linh-vuc-y-te-398159.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Vi-pham-hanh-chinh/Nghi-dinh-117-2020-ND-CP-quy-dinh-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-trong-linh-vuc-y-te-398159.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Vi-pham-hanh-chinh/Nghi-dinh-117-2020-ND-CP-quy-dinh-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-trong-linh-vuc-y-te-398159.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Vi-pham-hanh-chinh/Nghi-dinh-167-2013-ND-CP-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-an-ninh-an-toan-xa-hoi-phong-chua-chay-213552.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Vi-pham-hanh-chinh/Nghi-dinh-167-2013-ND-CP-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-an-ninh-an-toan-xa-hoi-phong-chua-chay-213552.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Vi-pham-hanh-chinh/Nghi-dinh-167-2013-ND-CP-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-an-ninh-an-toan-xa-hoi-phong-chua-chay-213552.aspx
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3. Tuyên truyền, phổ biến quán triệt những nội dung cơ bản của Luật Cư trú 

năm 2020; Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 của Bộ tài nguyên và 

Môi trường sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư quy định chi tiết và hướng 

dẫn thi hành Luật Đất đai; Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06/7/2021 quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều; Nghị định số 

55/2021/NĐ-CP ngày 08/07/2021 của Chính phủ sửa đổi Nghị định số 

155/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ 

môi trường; Nghị định số 45/2020/NĐ-CP  ngày 08/04/2020 của Chính phủ về thực 

hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. 

4. Tiếp tục sử dụng có hiệu quả tài liệu, sách, báo, tạp chí, bản tin các loại 

trong đó có Bản tin Tư pháp, sách pháp luật, sách bỏ túi, tờ gấp tìm hiểu pháp luật 

được các sở, ngành, địa phương trong đó có Sở Tư pháp đã cấp phát. Phản ánh, cho 

ý kiến về nội dung, hình thức của các tài liệu PBGDPL. Khai thác tài liệu và các văn 

bản pháp luật trong các lĩnh vực tại địa chỉ: www.stp.quangbinh.gov.vn Mục đề 

cương văn bản Bộ Tư pháp. 

5. Kịp thời tuyên truyền, phổ biến các văn bản của Bộ GDĐT, của Tỉnh, của 

Sở GDĐT về nhiệm vụ năm học 2021-2022. 

6. Có các hình thức tuyên truyền, phổ biến phù hợp, vừa đảm bảo công tác 

phòng, chống dịch Covid-19, vừa đảm bảo hiệu quả tuyên truyền. Ứng dụng công 

nghệ thông tin phục vụ hoạt động PBGDPL, chuyển đổi hình thức tuyên truyền 

PBGDPL cho phù hợp, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội 

(facebook, fanpage…) trong công tác PBGDPL gắn với tình hình và thực tiễn tại 

đơn vị, địa phương.  

Đề nghị các thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Sở GD&ĐT; 

- HĐPBGDPL huyện; 

- Lãnh đạo phòng; 

- Các đơn vị thuộc; 

- Website; 

- Lưu: VT, TCCB. 

  

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Vững 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Vi-pham-hanh-chinh/Nghi-dinh-55-2021-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-155-2016-ND-CP-xu-phat-hanh-chinh-bao-ve-moi-truong-475212.aspx
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