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V/v tuyên truyền một số quy định xử  lý vi 

phạm pháp luật trong phòng, chống dịch  

Covid-19. 

Khánh Hòa, ngày 20 tháng 9 năm 2021 
 

 

 
 

    

Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành; 

- Báo Khánh Hòa; 

- Đài Phát thanh -Truyền hình Khánh Hòa; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 
  

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hoà tại Thông 

báo số 159-TB/TU ngày 06/9/2021 và Thông báo số 164-TB/TU ngày 09/9/2021; 

ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 8864/UBND-KGVX ngày 

11/9/202. Nhằm giúp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân 

trên địa bàn tỉnh hiểu rõ các quy định pháp luật trong phòng, chống dịch Covid-

19; đồng thời, nâng cao ý thức tự giác chấp hành, góp phần đẩy lùi dịch Covid- 

19 trên địa bàn tỉnh, Sở Tư pháp đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh, 

Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các cơ quan Báo Khánh Hòa, Đài 

Phát thanh - Truyền hình Khánh Hòa chỉ đạo thực hiện một số nội dung tuyên 

truyền về các hình thức, mức xử phạt vi phạm pháp luật trong phòng, chống dịch 

Covid-19 như sau: 

 

1) Về hình thức tuyên truyền 

 

- Tuyên truyền bằng cách đăng tải trên Cổng/Trang Thông tin điện tử  

của cơ quan đơn vị; trên  mạng xã hội (Fanpage, Zalo…) của cơ quan, đơn vị, 

địa phương (nếu có). 

- Thực hiện truyên truyền, phổ biến trên các phương tiện thông tin đại 

chúng, hệ thống loa truyền thanh ở cơ sở và các hình thức phù hợp khác (Thông 

báo trên bản tin thôn, Tổ dân phố…); tuyên truyền trực quan tại các chốt kiểm 

dịch, các điểm lấy mẫu xét nghiệm, tiêm vaccine… 

 

2) Về Nội dung tuyên tryền 

 

Tuyên truyền, phổ biến một số quy định xử  lý vi phạm pháp luật trong  phòng, 

chống dịch Covid-19 (phụ lục kèm theo Công văn này). 

 

3) Đề nghị Đài Phát thanh - Truyền hình Khánh Hòa, Báo Khánh Hòa 

tăng cường thời lượng, lồng ghép tuyên truyền, phổ biến rộng rãi, thường xuyên 



các quy định pháp luật tại điểm 2 của văn bản này trên chuyên trang, chuyên 

mục của báo, đài để Nhân dân được biết và thực hiện. 

 

Trong quá trình thực hiện  nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị cơ quan, 

đơn vị, địa phương kịp thời phản ánh về Sở Tư pháp (qua Phòng Phổ biến, giáo 

dục pháp luật) để được hướng dẫn./. 

 

 
Nơi nhận: 

- Như trên (VBĐT); 

- UBND tỉnh (VBĐT); 

- Phòng Tư pháp các huyện 

thị xã, thành phố (VBĐT);  

- Lưu: VT, PBGDPL (NPB). 
 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC                    

   

 

 

 

  

           

Đặng Văn Khánh 
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