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CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM

Bc 1p - T do - Hnh phñc

S6: 1L /HD-Cv
V/v dAy m?nh tuyên truyn, ph bin giáo diic
pháp 1ut ye phang, chông djch COVID-1 9

Dà Ncng, ngày 10 tháng R nám 2020

KInh giri:
- Các sO, ban, ngành và doàn th;
- UBND qun, huyn, phz&ng, xâ.
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Hin nay, tInh hInh djch bnh viêm clu&ng ho hp cp Covid- 19 dang ht sue
phirc tap, nguy cci lay nhim trong cong dng din bin nhanh chóng trong thOi gian
ngn trên dja bàn thành ph Dà Nang. Nhm tip tic nâng cao tinh thAn cãnh giác,
nhan thüc cüa Nhân dan trong phèng, chng djch bnh Covid- 19, dng thñ trin
khai thirc hin nghiêm kin chi dao cüa Thu tu&ng ChInh phü, cüa Thânh üy và
Uy ban nhân dan thânh pM; HOi dng PMi hcip pM bin, giáo diic pháp luat thành
pM d nghj các sO, ban, ngành, doãn th thành pM; Uy ban nhân dan qun, huyn,
phi.thng, xã tp trung trin khai thirc hin các cong vic sau day:
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1. Tp trung tuyên truyn kjp thOi các van bàn chi dao cüa Trung )1(Yng,
Thành pM v phông, cMng djch bnh Covid-19, chü trçng tuyên truyn dn can b,
cong chirc, viên chüc, ngiiOi lao dng và Nhan dan thông tin chInh xác, kjp thi
din bin tInh hInh, tInh chAt nguy him, nguy c, tác h.i và các bin pháp phông,
cMng djch bnh.
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2. DAy mnh tuyen truyn, pM bin pháp luat phông, cMng bnh truyn
nhim, trong do tp trung vào các hành vi bj nghiêm cAm và ch tâi xO pht nhu:
hành vi c lam lay lan tác nhân gay bnh truyn nhim, che giAu, không khai báo
ho.c khai báo không kjp thOi các truOng hqp mAc bnh djch, c
khai báo, thông
tin sai sr that, tr eMi hoc trAn tránh các bin pháp each ly theo quy djnh, phân bit
d& xir và dua hInh ãnh, thông tin tiêu circ v nguOi mAc bnh, không chAp hành the
bin pháp phông, cMng djch bnh...; ch d, quyn lçii di vOi nguOi áp diing bin
pháp each ly y t, ch d khám, diu trj di vOl ng.thi mAc bnh, ngi.rOi tham gia
cOng tác phOng, cMng djch; các quy djnlI khai báo y t di vOi nguOi nhp cânh,
xuât cãnh, qua cânh...
Tp trung tuyên truyn Luat Khám bnh, chta bnh, trong do chü trçng: các
quy djnh quyn Va nghTa v1i di vOi ngi.r?yi khám bnh, chfta bnh, các hành vi
nghiêm cAm trong khám bnh, ch€a bnh...; Luat XuAt cành, nhp cành cua cong
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dan Vit Nam, Lut Nhp cãnh, xut cãnh, qua cãnh, cii trü cüa ngu&i nixc ngoài
ti Vit Nam, chü trçng: quy cljnh quyn lçii và nghia vi cüa ngiiôi nuâc ngoài nhp
cânh, xut cành, qua cánh, cli tr(i ti Vit Nam, các quy djnh cüa ngu1i nithc ngoài
trong vic tuãn thU khai báo và thrc hin các bin pháp phông, ch6ng djch theo quy
djnh cUa pháp 1u.t Vit Nam, các van bàn quy phm pháp 1ut v crn nhp khAu,
tiêu thii dng vt hoang dâ và các van bàn pháp 1ut khác có lien quan dn phông,
cMng djch bnh và phát sinh trong vic phông, chng djch bnh nhu: hành vi lçii
d1ing dlch bnh d triic 1çi Ca nhan, nhüng hành vi du cci, tIch tr, buôn bàn khu
trang, dung djch sat khun, thuc men, vat tii y t... trái phép, nhUng hành vi che
giu thông tin, diia thông tin sai lch v djch bnh gay hoang mang trong NIiân dan,
gay ánh hithng dn cong tác phOng, chng djch, hành vi vi phm v v sinh môi
tnrng nhu vtrt khAu trang bira bäi, xà thai không dUng nci quy cljnh...
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3. Dy mnh tuyên truyn các thU tiic hành chInh hin clang thrc hin qua
djch vv cong trrc tuyn, kM hçTp huóng dk các biiâc thirc hin trén cng djch vi
cong trirc tuyn cUa Thành ph d tang cii?mg t' l sU diing djch vii cong trçrc tuyn,
gop ph.n h?n ch lay lan djch bnh.

:4
0

-ta

4. KM hçp tuyen truyn ph bin, giáo diic pháp lut vâi tuyên truyn k
näng, bin pháp phông, cMng djch.
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5. D.y mnh tuyên truyn các mô hInh hay, cách lam hiu qua trong cong tác
tuyên truyn, ph bin pháp 1ut d phông, chng djch bnh Covid-19, kM hçp vâi
vn dng, thuy& phic Nhân dan khOng ti1 tp dông ngi.thi, d lien hoan, dam cuâi
chuyn thành hlnh thUc báo hS', deo khu trang ti ncyi cong cong nhu siêu thj, san
bay, nhà ga, bn Xe, trên các phisong tin giao thông cong cong...

ta
nb
v

-1
0

6. Tuyên truyn, biu ducmg các t chUc, cá nhân chp hành t& pháp lut v
phông, chng djch bnh Covid- 19, Mu tranh phé phán dM vOi th chirc, cá nhân co
hành vi vi phm pháp lut lien quan dn phèng, cMng djch bnh.
7. TIch circ tuyên truyn bang các hInh thIrc sau day:
- Thông tin, tuyên truyn trên báo, dài;
- Tuyên truyn qua các n phm nhii ti rcii, ti gap, bàn tin, thông báo ni b,
tàiliuhói-dáp...;
- Tuyên truyn trên các Website, trang thông tin din tU cUa co quan, don vi,
dja phuong;
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- Tuyên truyn trrc quan tai noi cong cong bng bng rOn, khu hiu, pano,
áp phIch, bang LED...;
- Tuyên truyn bang xe luu dng dn tmg dja bàn khu dan cu, chü trçng các
thôn, xã vüng xa khu vrc trung tam;
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- Tuyên truyn trên interrnet, mng xä hi bang each các ci quan, don vi, cá
nhân tIch C1TC däng tãi các tin, bài vi&, thông tin chInh théng v nguyen nhân, tác
hai, cách phông, chng djch trén internet, mng xâ hi, hành vi vi phm và ch tài
x1i 1 di vói vi phm pháp 1ut lien quan cMn phông, chng djch bnh Covid-19 qua
Facebook, Zalo, Youtube, VCNET...;
- Dy manh tuyên truyn trên h thng ba truyn thanh Co sâ. Thu?mg xuyên
biên t3p tin, bài vi& hang ngày v tuyên truyn pháp lu.t phü hqp d phát trén h
thng boa truyn thanh i co s&;
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- Tuyên truyn qua tin nhn din tü, thit bj din tir (video, hInh ãnh)...;
Ca

quan, don vj,
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- Cá.c hInh thüc khác phü hqp v9i diu kin, hoàn cành cüa
dja phucing.
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Nhn duçic Cong van nay, d nghj các s&, ban, ngành, doàn th thành ph; 1:Jy
ban nhân dan qun, huyn, phut'mg, xâ khn truclng trin khai thirc hin và báo cáo
kt qua th'çrc hin v Sâ Tu pháp - co quan thu?mg trirc Hi dng Phi hçp ph bin,
giáo diic pháp 1ut thành ph (1ng ghép trong báo cáo kt qua cong tác ph bin,
giáo dic pháp 1u.t 6 tháng cui nàm 2020) d tng hqp, báo cáo B Tu pháp, Uy
ban nhan dan thânh ph&/.
TM. HQI BONG
U T!CH
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Ntli nhIn:
- Nhtr trên;
- BO Tu pháp (b/c);
- Thãnh üy Dà Nang (b/c);
- UBND thành phô (b/c);
- Cong TTDT thành ph6;
- Luu: VT, PBGDPL(lOOb)Düng.
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