UBND THỊ XÃ AN KHÊ
HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP
PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 13/HĐPHPBGDPL

An Khê, ngày 14 tháng 5 năm 2021

V/v thực hiện phòng, chống dịch Covid-19
theo Kế hoạch số 489/KH-UBND ngày
30/4/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh
về đáp ứng từng cấp độ dịch
Covid-19 tại tỉnh Gia Lai

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi:
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã;
- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thị xã;
- Uỷ ban nhân dân các xã, phường.

Thực hiện Văn bản số 09/HĐPHPBGDPL ngày 13/5/2021 của Hội đồng
phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh về việc thực hiện phòng, chống dịch
Covid-19 theo Kế hoạch số 489/KH-UBND ngày 30/4/2021 của Ủy ban nhân dân
tỉnh về đáp ứng từng cấp độ dịch Covid-19 tại tỉnh Gia Lai. Đồng thời, để tăng
cường phối hợp thực hiện các giải pháp trong phòng, chống dịch Covid-19 trước
tình hình diễn biến phức tạp, khó lường như hiện nay, Hội đồng phối hợp phổ biến,
giáo dục pháp luật (PBGDPL) thị xã đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương triển
khai thực hiện một số nội dung sau:
1. Tiếp tục tăng cường hướng dẫn, quán triệt đầy đủ, thực hiện nghiêm túc
các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế, Tỉnh ủy và UBND tỉnh,
UBND thị xã về phòng, chống dịch Covid-19 với tinh thần khẩn trương, nghiêm
túc, quyết liệt; vận động cán bộ, công chức, Nhân dân trên địa bàn tự giác tuân thủ,
chấp hành các quy định pháp luật liên quan đến việc phòng, chống dịch Covid-19.
2. Tiếp tục triển khai các hoạt động thông tin, tuyên truyền, PBGDPL về
phòng, chống dịch Covid-19 tập trung vào một số nội dung sau:
- 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 và
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú
của người nước ngoài tại Việt Nam; lưu ý các quy định về quyền lợi và nghĩa vụ
của người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam, các quy
định của người nước ngoài trong việc tuân thủ khai báo và thực hiện các biện pháp
phòng, chống dịch theo quy định của pháp luật Việt Nam.
- Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007; Bộ luật Hình sự năm
2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017);
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- Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định
xử phạt hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; Nghị định số
117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành
chính trong lĩnh vực y tế và các văn bản pháp luật khác có liên quan.
- 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 dấu, không khai báo hoặc không khai báo
kịp thời các trường hợp mắc dịch bệnh; cố ý khai báo, thông tin sai sự thật, từ chối
hoặc trốn tránh các biện pháp cách ly theo quy định; không chấp hành các biện
pháp phòng, chống dịch bệnh; chế độ, quyền lợi đối với người áp dụng biện pháp
cách ly y tế; chế độ khám, điều trị đối với người mắc bệnh; người tham gia công
tác phòng, chống dịch;…
3. Lựa chọn nội dung và hình thức PBGDPL phù hợp, tăng cường ứng dụng
công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL để chuyển tải nhanh chóng thông tin
pháp luật đến cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân. Đăng tải, cập nhật thông
tin về tình hình dịch Covid-19 cũng như công tác phòng, chống dịch của tỉnh, thị
xã để Nhân dân biết, nâng cao ý thức trong phòng, chống dịch.
Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương có thể nghiên cứu tham khảo Tài
liệu: Giới thiệu một số quy định của pháp luật liên quan đến phòng, chống dịch
Covid-19 và Tài liệu: Giới thiệu một số quy định của pháp luật về xuất cảnh, nhập
cảnh của công dân Việt Nam; nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người
nước ngoài tại Việt Nam do Sở Tư pháp biên soạn và đăng tải trên Trang thông tin
Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Gia Lai (tại địa chỉ https://pbgdpl.gialai.gov.vn)
và Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp (tại địa chỉ http://stp.gialai.gov.vn) để thực
hiện công tác tuyên truyền.
4. Phổ biến, vận động người dân sử dụng phần mềm khai báo y tế và khai
thác các tính năng trên phần mềm NCOVI, Bluezone... góp phần đảm bảo hiệu quả
việc tiếp nhận thông tin, theo dõi và cách ly, truy vết; đẩy mạnh công tác truyền
thông, giáo dục sức khỏe, các biện pháp phòng, chống dịch theo khuyến cáo 5K
của Bộ Y tế; số điện thoại đường dây nóng của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, cấp huyện,
cấp xã trên địa bàn tỉnh; đăng tải, chia sẽ đường dẫn liên kết Chuyên mục thông
tin, tuyên truyền, phổ biến quan điểm, chủ trương, pháp luật trong công tác phòng,
chống dịch của tỉnh Cổng/Trang thông tin điện tử, Fanpage, Facebook, Zalo của cơ
quan, đơn vị, địa phương.
5. Đề nghị Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao thị xã tăng cường thời
lượng, lồng ghép tuyên truyền, phổ biến thường xuyên các văn bản liên quan trên
chuyên trang, chuyên mục nhằm cập nhật, phổ biến thông tin để mọi người dân
biết và thực hiện.
6. Để đảm bảo tính răn đe, giáo dục trong Nhân dân, góp phần giảm thiểu
các hành vi vi phạm liên quan đến dịch bệnh truyền nhiễm nói chung và dịch
Covid-19 nói riêng, đề nghị cơ quan, người có thẩm quyền xử phạt vi phạm trong
công tác phòng, chống dịch bệnh tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý
nghiêm đối với các hành vi vi phạm.
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Nhận được văn bản này, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm
triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND thị xã;
- Chủ tịch HĐPHPBGDPL thị xã;
- Cổng TTĐT thị xã (đăng tải);
- TTVHTTTT thị xã;
- Lưu: VT, HĐ.

TM. HỘI ĐỒNG
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

TRƯỞNG PHÒNG TƯ PHÁP
Nguyễn Thị Mộng Điệp

