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                   Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

 

             Tam Đảo, ngày      tháng 5 năm 2021 

  
KẾ HOẠCH  

Tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật pháp luật về                                  

phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện 

 

Thực hiện Kế hoạch số 25/KH-STP ngày 06/5/2021 của Sở Tư pháp tỉnh 

Vĩnh Phúc về tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật pháp luật về phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19, UBND huyện Tam Đảo ban hành Kế hoạch tuyên 

truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên 

địa bàn huyện  như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến công chức, viên chức, người lao 

động và Nhân dân trên địa bàn huyện nhận thức đúng về tình hình, tính chất 

nguy hiểm và tác hại của dịch bệnh Covid-19; qua đó nâng cao ý thức, trách 

nhiệm của mỗi người dân để chủ động, tích cực phòng, chống và kiểm soát 

dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng.  

2. Đẩy mạnh tuyên truyền các văn bản pháp luật liên quan đến công tác 

phòng, chống dịch bệnh phục vụ an toàn cho công tác bầu cử; chủ động ứng 

phó có hiệu quả với các tình huống dịch Covid-19 trong quá trình triển khai 

bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các 

cấp nhiệm kỳ 2021- 2026. 

3. Công tác tuyên truyền cần kịp thời, chính xác, thiết thực, phù hợp 

với từng đối tượng, từng thời điểm và tình hình cụ thể; bám sát diễn biến hình 

hình dịch bệnh và sự chỉ đạo, định hướng của cấp ủy, chính quyền các cấp. 

Nội dung, hình thức tuyên truyền phải phù hợp với từng đối tượng, địa bàn và 

tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19 

II. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 

1. Nội dung định hướng tuyên truyền 

Tiếp tục tuyên truyền Luật Phòng, chống các bệnh truyền nhiễm năm 

2007, Nghị định số 101/2010/NĐ-CP ngày 30/9/2010 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm về áp 
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dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế và chống dịch đặc thù 

trong thời gian có dịch và các văn bản pháp luật liên quan. Tổ chức tuyên 

truyền các văn bản của UBND tỉnh chỉ đạo các biện pháp phòng chống dịch 

như: Công điện số 01/CĐ-CTUBND ngày 01/5/2021; số 88/TB-UBND ngày 

29/4/2021; số 2848/UBND-VX1 ngày 24/4/2021; số 2934/UBND-VX1 ngày 

27/4/2021; số 3015/UBND-VX1 ngày 01/5/2021. Các văn bản chỉ đạo của 

Huyện ủy, UBND huyện như: Công văn số 338-CV/HU ngày 05/5/2021 về 

tiếp tục tăng cường biện pháp phòng, chống dịch Covid -19 trên địa bàn 

huyện; Công Văn số 339-CV/HU ngày 06/5/2021 về tiếp tục triển khai các 

biện pháp quyết liệt phòng, chống dịch bệnh Covid-19; Công văn số 

975/UBND-VP ngày 08/5/2021 về việc triển khai thực hiện công tác phòng, 

chống Covid-19; Công văn số 976/UBND-VP ngày 08/5/2021 về thực hiện 

công tác phòng, chống dịch Covid -19 trên địa bàn; Công văn số 979/UBND-

VP ngày 08/5/2021 về việc triển khai thực hiện khai báo y tế điện tử phục vụ 

phòng, chống dịch Covid-19; Kế hoạch số 104/KH-UBND ngày 08/5/2021 về 

triển khai đáp ứng với tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Tam 

Đảo. Đặc biệt chỉ đạo triển khai tuyên truyền thực hiện nghiêm Chỉ thị số 

15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về quyết liệt thực hiện 

đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19; Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 

31/3/2020 của Thủ tướng Chỉnh phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách 

phòng, chống dịch Covid-19; Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 05/01/2021 của Thủ 

tướng Chính phủ về tăng cường phòng, chống dịch Covid-19; Chỉ thị số 

05/CT-TTg ngày 28/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp 

cấp bách phòng, chống dịch Covid-19; Chỉ thị số 06/CT-CTUBND ngày 

01/5/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc quyết liệt thực hiện 

đợt cao điểm phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và văn bản chỉ đạo của các cơ 

quan có thẩm quyền liên quan phòng chống dịch bệnh Covid-19. 

2. Các hoạt động tuyên truyền cụ thể 

2. 1. Tổ chức quán triệt và phổ biến các văn bản pháp luật liên quan 

phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 

Tổ chức quán triệt, phổ biến đến công chức, viên chức, người lao động 

và Nhân dân thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo có liên quan 

nhằm ngăn chặn dịch bệnh Covid-19 với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, 

thực hiện quyết liệt các biện pháp do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các 

Bộ, ngành Trung ương; Tỉnh ủy, UBND tỉnh ; Huyện ủy, UBND huyện đề ra. 

Đơn vị chủ trì: Phòng Tư pháp. 
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Đơn vị phối hợp: Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa-

Thông tin- Thể thao huyện và UBND các xã, thị trấn. 

 Thời gian thực hiện: Tháng 5/2021.  

2. 2. Tuyên truyền, phổ biến về các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, 

Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện trên Đài truyền thanh của 

huyện, Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử huyện, Đài phát thanh của xã, thị 

trấn 

Đơn vị chủ trì: Trung tâm Văn hóa-Thông tin- Thể thao huyện. 

Đơn vị phối hợp: Phòng Tư pháp, Phòng Văn hóa và Thông tin, UBND 

các xã, thị trấn. 

Thời gian thực hiện: Tháng 5/2021.  

2. 3. Treo băng zôn, khẩu hiệu tuyên truyền pháp luật về phòng, chống 

dịch bệnh Covid-19 

Đơn vị chủ trì: Phòng Tư pháp. 

Đơn vị phối hợp: Các phòng, ban, ngành có liên quan; UBND các xã, thị 

trấn. 

Thời gian thực hiện: Tháng 5/2021. 

2. 4. Phối hợp Trung tâm Văn hóa-Thông tin- Thể thao huyện xây dựng 

các chuyên mục giới thiệu văn bản, hỏi đáp pháp luật liên quan đến phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19 

Đơn vị chủ trì tham mưu: Phòng Tư pháp . 

 Đơn vị phối hợp: Trung tâm Văn hóa-Thông tin-Thể thao huyện và các 

phòng, ban, ngành có liên quan. 

Thời gian thực hiện: Thường xuyên.  

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Tư pháp   

- Phòng Tư pháp chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, ngành; UBND 

các xã, thị trấn tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo, tổ chức triển khai, theo 

dõi việc thực hiện các nội dung của Kế hoạch này đảm bảo chất lượng và 

đúng tiến độ đã đề ra. 

- Tham mưu cho UBND huyện có văn bản chỉ đạo, quán triệt tuyên 

truyền pháp luật về phòng, chống dịch bệnh Cvid-19 cho cán bộ, công chức, 
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viên chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn huyện bảo đảm phòng, 

chống dịch theo quy định. 

2. Các phòng, ban, ngành; UBND các xã, thị trấn 

Tổ chức tuyên truyền pháp luật về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 

trên địa bàn bằng các hình thức, nội dung phù hợp phục vụ kịp thời cho công 

tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đảm bảo hiệu quả. 

Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đề nghị các phòng, ban, ngành; UBND các 

xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện./.  

Nơi nhận:                                                                                           

-  Sở Tư pháp (b/c);  

- TTHU, HĐND huyện (b/c); 

- Các phòng, ban, ngành thuộc UBND huyện; 

- UBND các xã, thị trấn;  

- Lưu: VT.           

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

Vũ Thị Bích Ngọc  
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