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V/v tăng cường tổ chức phổ biến,
giáo dục pháp luật về các vấn đề
dư luận xã hội quan tâm

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 04/HĐPHPBGDPL ngày 11/02/2020 của Hội đồng
phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) yêu cầu
thủ trưởng các đơn vị thực hiện một số nội dung sau:
1. Về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) liên quan đến
phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut
Corona (Covid-19) gây ra
1.1. Thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên,
học viên và người lao động thuộc phạm vi quản lý thực hiện nghiêm túc các văn
bản chỉ đạo có liên quan nhằm phòng, tránh dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp
do Covid-19 gây ra với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc; thực hiện quyết liệt
các biện pháp do Trung ương, Tỉnh ủy và UBND tỉnh đề ra, trong đó chú trọng
quán triệt, phổ biến, thực hiện, vận động cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên,
học viên tự giác tuân thủ, chấp hành các quy định liên quan đến việc phòng,
chống dịch bệnh.
1.2. Nội dung PBGDPL phòng, chống dịch bệnh cần tập trung vào Luật
Phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007, Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm
2009, Luật Dược năm 2016 và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi
hành, pháp luật về bảo vệ môi trường, pháp luật về an toàn thực phẩm; kết hợp
thông tin đầy đủ diễn biến tình hình dịch, khuyến cáo về các biện pháp phòng
bệnh phù hợp với tình hình dịch; chủ động phối hợp để tổ chức xác minh và xử
lý nghiêm các trường hợp thông tin không chính xác, gây hoang mang trong
cộng đồng và các hành vi lợi dụng dịch do Covid-19 gây ra để trục lợi…
2. Về công tác phổ biến pháp luật về đảm bảo trật tự, an toàn giao
thông; phòng, chống tác hại của rượu, bia
Thủ trưởng các đơn vị tiếp tục chỉ đạo cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh
viên, học viên và người lao động thuộc phạm vi quản lý quán triệt đầy đủ, thực
hiện nghiêm túc Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia năm 2019, Nghị định số

100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành
chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt và các văn bản pháp luật
có liên quan đến lĩnh vực đảm bảo trật tự, an toàn giao thông; phòng, chống tác
hại của rượu, bia.
3. Căn cứ vào điều kiện, tình hình thực tiễn, các đơn vị chủ động tổ chức
thông tin, phổ biến về các nội dung pháp luật nêu trên bằng hình thức linh hoạt,
phù hợp, bảo đảm thiết thực; truyền tải đầy đủ thông tin pháp luật đến cán bộ,
giáo viên, học sinh, sinh viên, học viên và người lao động trong phạm vi đơn vị
quản lý. Phát huy vai trò của các phương tiện thông tin, truyền thông ở đơn vị.
Yêu cầu thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện kịp thời các nội dung
trên. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, liên hệ về Sở GDĐT (qua
Phòng Giáo dục Trung học, điện thoại: 0364.796.779) để phối hợp giải quyết./.

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Hội đồng PBGDPL tỉnh (báo cáo);
- Lưu: VT, GDTrH.
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