
 

 

UBND HUYỆN CÔN ĐẢO 

HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PHỔ 

BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT 

 

Số:           /HĐPH 

V/v tiếp tục tăng cường công tác tuyên 

truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về 

phòng, chống dịch Covid-19 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Côn Đảo, ngày       tháng 11 năm 2021 

   

Kính gửi: 

 
 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và 

các đoàn thể huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp trên 

địa bàn huyện;  

- Các cơ quan ngành dọc đóng trên địa bàn huyện; 

- 09 Khu dân cư. 

 

Thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban 

hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch 

Covid-19” và tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các 

văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế, Ủy ban nhân dân tỉnh, Huyện ủy và Ủy 

ban nhân dân huyện trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Công tác tuyên 

truyền, phổ biến các văn bản về phòng, chống dịch Covid-19 cần phải trọng tâm, 

trọng điểm, để từng bước kiểm soát hoàn toàn dịch Covid-19 có hiệu quả, nhằm 

đưa các hoạt động kinh tế - xã hội của huyện Côn Đảo trở lại trạng thái "bình 

thường mới".  

Triển khai thực hiện Công văn số 2418/HĐPH ngày 15/11/2021 của Hội 

đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc tiếp tục tăng 

cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống dịch 

Covid-19; Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện Côn Đảo có ý 

kiến như sau: 

1. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các đoàn thể, các 

cơ quan, đơn vị, Trưởng các Khu dân cư tuyên truyền đến đoàn viên, hội viên, 

công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân bằng nhiều hình thức linh hoạt, 

hiệu quả phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, Khu dân cư. 

Trong đó, tập trung tuyên truyền, phổ biến sâu, rộng các văn bản áp dụng và hướng 

dẫn về phòng, chống dịch Covid-19 của Trung ương, tỉnh và của huyện sau đây: 

- Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy 

định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”;  
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- Quyết định số 4888/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế ban hành 

Hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 

11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh 

hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”;  

- Công điện số 1700/CĐ-BYT ngày 25/10/2021 của Bộ Y tế về việc tăng 

cường công tác giám sát và kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trong thời gian thực 

hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP;  

 - Công văn số 15467/UBND-VP ngày 15/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

về việc áp dụng tạm thời một số biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát 

hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh;  

- Công văn số 16859/UBND-VP ngày 08/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

về việc hướng dẫn cách ly các trường hợp tiếp xúc gần (F1) tại nhà trên địa bàn 

tỉnh;  

- Công văn số 17115/UBND-VP ngày 11/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

về việc hướng dẫn tạm thời phương án phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ sở 

sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh; 

- Công văn số 3683/UBND-VP ngày 16/10/2021 của Ủy ban nhân dân 

huyện về việc triển khai thực hiện Công văn số 15467/UBND-VP ngày 15/10/2021 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

- Công văn số 4040/UBND-VP ngày 10/11/2021 của Ủy ban nhân dân 

huyện về việc triển khai thực hiện Công văn số 16859/UBND-VP ngày 08/11/2021 

của UBND tỉnh hướng dẫn cách ly các trường hợp tiếp xúc gần (F1) tại nhà trên 

địa bàn tỉnh. 

- Công văn số 4120/UBND-VP ngày 17/11/2021 của Ủy ban nhân dân 

huyện về việc triển khai Công văn số 17115/UBND-VP ngày 11/11/2021 của 

UBND tỉnh về hướng dẫn tạm thời phương án phòng, chống dịch Covid-19 tại các 

cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh. 

2. Giao Phòng Tư pháp huyện – cơ quan Thường trực Hội đồng phối hợp 

phổ biến giáo dục pháp luật huyện tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các văn 

bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế, Ủy ban nhân dân tỉnh, Huyện ủy và Ủy ban 

nhân dân huyện trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 đến cán bộ, công 

chức, viên chức và Nhân dân trên địa bàn huyện. 

3. Giao Phòng Văn hóa và Thông tin huyện đăng tải toàn văn các văn bản 

chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế, Ủy ban nhân dân tỉnh, Huyện ủy và Ủy ban nhân 

dân huyện trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên Chuyên mục phổ biến 

giáo dục pháp luật, Trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân huyện. 
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4. Giao Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao tăng cường thời lượng 

tuyên truyền, phổ biến trên sóng truyền thanh, truyền hình các văn bản chỉ đạo của 

Chính phủ, Bộ Y tế, Ủy ban nhân dân tỉnh, Huyện ủy và Ủy ban nhân dân huyện 

trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 để Nhân dân được biết. 

Trong quá trình thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản 

phòng, chống dịch Covid-19, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị báo cáo bằng 

văn bản về Ủy ban nhân dân huyện (qua Phòng Tư pháp - Cơ quan Thường trực 

của Hội đồng, điện thoại: 02543.830.541) để được hướng dẫn./. 

                  
Nơi nhận: 
- Như trên;                                                                         

- Sở Tư pháp tỉnh; 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực Hội đồng nhân dân huyện;                             

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Phòng Văn hóa và Thông tin (đăng trên 

Cổng thông tin điện tử huyện);  

- Lưu: VT, TP1.                                                            

TM. HỘI ĐỒNG 

CHỦ TỊCH 

                                                   

 

 

  

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 
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