UỶ BAN NHÂN DÂN
HUYỆN HỒNG NGỰ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 559 /UBND-HC

Hồng Ngự, ngày 22 tháng 5 năm 2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v thực hiện công tác phổ biến,
giáo dục pháp luật về phòng,
chống dịch bệnh Covid-19

Kính gửi:
- Ủy ban MTTQ Việt Nam Huyện;
- Phòng Tư pháp Huyện;
- Hội Luật gia Huyện;
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.
Thực hiện Công văn số 563/STP-PBGDPL ngày 06 tháng 5 năm 2020 của
Sở Tư pháp tỉnh Đồng Tháp về việc thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp
luật về phòng, chống Covid-19, Uỷ ban nhân dân Huyện đề nghị các đơn vị thực
hiện các nội dung sau:
1. Kịp thời tuyên truyền các văn bản pháp luật mới về hỗ trợ doanh
nghiệp, an sinh xã hội, hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 như
Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ
người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg
ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính
sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; Công văn số
274/UBND-KT ngày 27/4/2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp hướng
dẫn hồ sơ, trình tự thủ tục thực hiện hỗ trợ theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg;
Công văn số 197/UBND-THVX ngày 05 tháng 5 năm 2020 của Uỷ ban nhân
dân tỉnh Đồng Tháp về việc phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh, ổn định xã hội
trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp,…).
2. Tiếp tục tuyên truyền có hiệu quả 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,…
3. Tình hình thực tế của đơn vị, địa phương để lựa chọn hình thức thông
tin, phổ biến, giáo dục pháp luật cho phù hợp; Phổ biến rộng rãi các quy định
pháp luật 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 bệnh Covid-19 và một số hành vi vi phạm
pháp luật nghiêm trọng, gây bức xúc dư luận xã hội, ảnh hưởng trực tiếp đến sức

khỏe, tính mạng của người dân, ảnh hưởng đến hiệu lực, hiệu quả, công tác
phòng, chống dịch bệnh (Để tải tài liệu tuyên truyền, đề nghị các đơn vị truy cập
tại địa chỉ: https://dongthap.gov.vn/web/stp/lay-y-kien-du-thao-van-ban).
Yêu cầu các đơn vị có liên quan thực hiện nghiêm nội dung Công văn
này./
- Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, các PCT/UBND Huyện;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Lưu: VT, CV/(Hùng).
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