
             Kính gửi:  

- Báo Trà Vinh; 
- Đài Phát thanh và Truyền hình Trà Vinh; 
- Phòng Văn hóa - Thông tin các huyện, thị xã,  

thành phố; 
- Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao các 

huyện, thị xã, thành phố. 
  

Ngày 23 tháng 8 năm 2021, Sở Tư pháp ban hành Công văn số 982/STP-
VBPB&TDTHPL về việc tăng cường tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật 

về phòng, chống dịch Covid-19 (đính kèm). 

Để kịp thời thông tin, tuyên truyền các văn bản pháp luật về công tác 

phòng chống dịch Covid-19, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan 
báo chí, cơ quan truyền thông tập trung tuyên truyền một số nội dung sau: 

1. Tập trung phổ biến rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về 
các quy định về cách ly y tế; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân 
trong phòng, chống dịch bệnh như: Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 18/7/2021, 

Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 01/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về thực hiện 
giãn cách xã hội phòng, chống dịch bệnh Covid -19 trên địa bàn tỉnh; Công văn 

số 896/STPVBPB&TDTHPL ngày 03/8/2021 của Sở Tư pháp về việc phối hợp 
tuyên truyền xử phạt các hành vi vi phạm quy định phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19, Công văn số 975/STP-VBPB&TDTHPL ngày 20/8/2021 của Sở Tư 
pháp về việc tăng cường công tác theo dõi việc chấp hành các quy định về 

phòng, chống dịch Covid -19 trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao 
động và Nhân dân trên địa bàn tỉnh; nội dung chính sách, pháp luật về hỗ trợ 

doanh nghiệp, an sinh xã hội, hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid -
19 như: giảm thuế, giảm giá một số mặt hàng, dịch vụ thiết yếu như: điện, nước, 

viễn thông…;  

2. Tuyên truyền tình hình thi hành pháp luật và xử lý các hành vi vi phạm 

pháp luật về phòng, chống Covid-19 đang gây bức xúc dư luận xã hội như: 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; hành vi 

dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực cản trở người thi hành công vụ trong phòng, 
chống dịch bệnh Covid… 

3. Sử dụng nguồn tài liệu Phổ biến giáo dục pháp luật, tài liệu tham khảo 
khác liên quan phục vụ công tác PBGDPL về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 

UBND TỈNH TRÀ VINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:        /STTTT-TTBCXB                             
V/v tăng cường tuyên truyền phổ biến,  

giáo dục pháp luật về phòng, chống  

dịch Covid-19 

 

           Trà Vinh, ngày       tháng 8 năm 2021 
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do Bộ Tư pháp cung cấp (tài liệu hỏi đáp pháp luật, infographic, video clips…) 
được đăng tải trên Trang Thông tin điện tử PBGDPL thuộc Cổng Thông tin điện 

tử Bộ Tư pháp tại  địa chỉ: https://pbgdpl.moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/hoat-
dongpgbdpltw.aspx?ItemID=1364 và Trang phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh tại 
địa chỉ: pbgdpl.travinh.gov.vn để tuyên truyền trong Nhân dân về công tác 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

Rất mong các đơn vị quan tâm thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Sở Tư pháp (để biết); 
- BGĐ Sở; 
- Trang TTĐT Sở; 
- Lưu: VT, TTBCXB. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
 

          Nguyễn Thanh Luân 
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