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V/v tăng cường tuyên truyền 
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- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố. 

 

 Thực hiện chỉ đạo của Trung ương, của UBND tỉnh về thực hiện phòng 

chống dịch COVID-19, để góp phần đẩy mạnh công tác phòng chống dịch bệnh 

COVID-19 trên địa bàn tỉnh, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật 

tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, 

thành phố chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh COVID-19, 

cụ thể như sau: 

 1. Tiếp tục tổ chức tuyên truyền, quán triệt tinh thần “chống dịch như 

chống giặc”, phổ biến rộng rãi, thực hiện nghiêm, quyết liệt hơn nữa các chỉ đạo 

của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 

Quốc gia, Tỉnh ủy Lai Châu, UBND tỉnh, Ban chỉ đạo tỉnh về phòng, chống dịch 

bệnh COVID-19. 

2. Tổ chức tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, Tỉnh ủy về 

phòng, chống dịch như: Công văn số 1142/UBND-VX ngày 01/5/2021 về việc 

thực hiện Thông báo kết luận số 89/TB-VPCP của Thủ tướng Chính phủ về 

phòng, chống dịch COVID-19; Thông báo số 57/TB-UBND ngày 01/5/2021 của 

Văn phòng UBND tỉnh về Kết luận của đồng chí Tống Thanh Hải-Phó chủ tịch 

Thường trực UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ phòng, chống dịch 

bệnh COVID-19 tỉnh tại cuộc họp trực tuyến về công tác phòng, chống dịch 

COVID-19; Công văn số 1150/UBND-VX ngày 04/5/2021 về việc nâng cao 

hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19; Công văn số 180-CV/TU ngày 

03/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc nâng cao hiệu quả công tác 

phòng, chống dịch COVID-19, đặc biệt triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 

15/CT-TTg ngày 27/3/2020 và Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ 

tướng Chỉnh phủ. 

3. Tập trung tuyên truyền Luật Phòng, chống 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 dụng biện 

pháp cách ly y tế, cưỡng chế các ly y tế và chống dịch đặc thù trong thời gian có 

dịch và các văn bản pháp luật liên quan.  

4. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật xử lý vi phạm 

hành chính, hình sự đối với người có hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống 
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bệnh truyền nhiễm nói chung, COVID-19 nói riêng như: Hành vi che giấu, 

không khai báo hoặc khai báo không kịp thời hiện trạng của bản thân hoặc của 

người khác mắc dịch bệnh COVID-19: Hành vi trốn khỏi nơi cách ly; không 

tuân thủ quy định về cách ly; từ chối, trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly, 

cưỡng chế cách ly; hành vi không tổ chức việc thông tin, giáo dục, truyền thông 

về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 cho người lao động theo yêu cầu của cơ 

quan có thẩm quyền, đưa tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh COVID-19, cung 

cấp nội dung thông tin sai sự thật, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ 

quan, tổ chức và danh dự, nhân phẩm của cá nhân liên quan đến phòng, chống 

dịch COVID-19, hành vi vứt khẩu trang, các chất, vật dụng đã sử dụng không 

đúng nơi quy định có khả năng làm lây lan dịch bệnh COVID-19 …được quy 

định tại Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định 

xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế và Bộ luật Hình sự năm 2015, 

sửa đổi, bổ sung năm 2017.  

5. Đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn, chỉ đạo tăng cường 

thời lượng, thời gian tuyên truyền, nội dung đảm bảo để phát trên Đài Phát thanh 

và truyền hình tỉnh, hệ thống loa truyền thanh cơ sở, trên Báo Lai Châu, Trang 

thông tin của các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố và 

các cơ quan, đơn vị (nếu có) để người dân biết, đảm bảo hiệu quả tuyên truyền. 

 Trên đây là một số nội dung tăng cường tuyên truyền phòng chống dịch 

bệnh COVID-19, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh đề nghị 

các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố triển khai, 

thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT HĐND tỉnh (b/c); 

- TT UBND tỉnh (b/c); 

- Ban Nội chính Tỉnh ủy (b/c); 

- Chủ tịch HĐPHPBGDPL tỉnh (b/c); 

- Lưu: VT, PBGDPL.  

TM. HỘI ĐỒNG 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH  

 

 
 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP 

Lê Thanh Hải 
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