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V/v tiếp tục tăng cường PBGDPL
về phòng, chống dịch COVID-19

Kính gửi:
- Các phòng Giáo dục và Đào tạo;
- Các đơn vị trực thuộc Sở;
- Các trung tâm GDNN-GDTX.
Thực hiện Công văn số 08/HĐPHPBGDPL ngày 23/4/2020 của Hội đồng
phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) về việc tiếp tục tăng cường
PBGDPLvề phòng, chống dịch COVID-19, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT)
yêu cầu các đơn vị triển khai một số nội dung sau:
1. Tiếp tục tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, quán triệt đầy đủ, thực hiện
nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân
tỉnh về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 với tinh thần khẩn trương, nghiêm
túc, quyết liệt, trong đó chú trọng việc phổ biến pháp luật, vận động cán bộ, giáo
viên, học sinh, sinh viên, tự giác tuân thủ, chấp hành các quy định pháp luật liên
quan đến việc phòng, chống dịch bệnh theo hướng dẫn tại Công văn số
348/SGDĐT-GDTrH ngày 27/02/2020 của Sở GDĐT về việc tăng cường tổ chức
phổ biến, giáo dục pháp luật về các vấn đề dư luận xã hội quan tâm.
2. 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 COVID19 nói chung 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 này nói riêng1.
Hình thức thông tin, PBGDPL nói chung, PBGDPL về phòng, chống
COVID-19 nói riêng cần linh hoạt, phù hợp với từng đối tượng học sinh, từng
địa phương, bảo đảm thiết thực; truyền tải đầy đủ, kịp thời thông tin pháp luật
1

Hành vi trốn khỏi nơi cách ly; đưa lên mạng máy tính, mạng viễn thông thông tin giả mạo, thông tin sai
sự thật, thông tin xuyên tạc về tình hình dịch bệnh; không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp tạm đình chỉ
hoạt động của cơ sở dịch vụ ăn uống công cộng có nguy cơ làm lây truyền bệnh dịch tại vùng có dịch; trốn khai
báo y tế, khai báo y tế không đầy đủ hoặc khai báo gian dối gây lây truyền dịch bệnh COVID-19 cho người
khác; hành vi lợi dụng tình hình khan hiếm hàng hóa hoặc tạo ra sự khan hiếm hàng hóa giả tạo trong tình hình
dịch bệnh COVID-19 để mua vét, mua gom hàng hóa đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố là hàng
hóa thuộc danh mục bình ổn giá hoặc hàng hóa được Nhà nước định giá nhằm bán lại để thu lợi bất chính; hành
vi dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực cản trở người thi hành công vụ trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19…

đến cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, sinh viên. Chú trọng ứng dụng công
nghệ thông tin, viễn thông, công nghệ số trong PBGDPL (PBGDPL trên
Cổng/Trang Thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, địa phương; tổ chức thi tìm
hiểu pháp luật trực tuyến; tọa đàm, đối thoại pháp luật trực tuyến; thông tin,
PBGDPL qua mạng xã hội, mạng viễn thông…) để cán bộ, cán bộ, giáo viên,
nhân viên, học sinh, sinh viên dễ dàng tiếp cận, tìm hiểu, thực hiện.
3. Khai thác tài liệu tuyên truyền, PBGDPL về phòng, chống dịch COVID19 trên Trang Thông tin điện tử PBGPDL-Bộ Tư pháp
(https://pbgdpl.moj.gov.vn/Pages/Trang-chu.aspx); fanpage Phổ biến, giáo dục
pháp
luật
(https://www.facebook.com/Phổ-biến-Giáo-dục-Pháp-luật101326847932580) và Trang Thông tin điện tử Sở Tư pháp
(http://stp.gialai.gov.vn/Home.aspx) để nghiên cứu, sử dụng vào hoạt động
PBGDPL về phòng, chống dịch bệnh phù hợp với đối tượng, địa bàn và đặc thù
đơn vị, địa phương.
Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản ánh
về Sở GDĐT (qua Phòng Giáo dục Trung học, điện thoại: 0364.796.779) để
phối hợp giải quyết./.
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