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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Tuyên Quang, ngày 18 tháng 02 năm 2021 

  

Kính gửi:  
- Văn phòng Tỉnh ủy, các Ban Đảng Tỉnh ủy; 

- Văn phòng HĐND và các Ban thuộc HĐND tỉnh; 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - 

   xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp; 

- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; 

- Các cơ quan Trung ương đóng tại địa phương; 

- Tổ chức đại diện của doanh nghiệp, hợp tác xã; 

- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố. 

  

Thực hiện Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 11/3/2020 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, 

Sở Tư pháp đã biên soạn 26 bộ tài liệu Hỏi- đáp, Tờ gấp tuyên truyền pháp luật 

liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19 đăng tải trên Trang thông tin điện tử 

Sở Tư pháp (http://sotuphap.tuyenquang.gov.vn, mục: Phổ biến, giáo dục pháp 

luật/Tài liệu tuyên truyền) và Fanpage Phổ biến, giáo dục pháp luật Tuyên Quang1. 

                                           
1 Gồm: (1) Hỏi- đáp pháp luật về các hành vi bi nghiêm cấm, quyền và nghĩa vụ của người bệnh; (2) 

Hỏi- đáp Luật Khám bệnh, chữa bệnh về quyền, nghĩa vụ của người hành nghề; hình thức tổ chức, điều kiện hoạt 

động, quyền và trách nhiệm của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; (3) Hỏi- đáp một số quy định của pháp luật về 

công bố dịch; ban bố tình trạng khẩn cấp về dịch, các biện pháp chống dịch; (4) Hỏi- đáp quy định của pháp luật 

về vệ sinh phòng bệnh truyền nhiễm, giám sát bệnh truyền nhiễm, phòng lây nhiễm bệnh truyền nhiễm tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh; kiểm dịch y tế biên giới; (5) Hỏi- đáp quy định của pháp luật về kiểm dịch y tế biên giới 

đối với người; (6) Hỏi- đáp quy định của pháp luật về kiểm dịch y tế biên giới đối với hàng hóa; (7) Hỏi- đáp 

quy định của pháp luật về kiểm dịch y tế biên giới đối với phương tiện vận tải; (8) Tìm hiểu quy định của pháp 

luật về xử lý hành vi vi phạm pháp luật trong phòng, chống bệnh truyền nhiễm; (9) Tìm hiểu quy định của pháp 

luật về trưng mua, trưng dụng tài sản; (10) Tìm hiểu quy định của pháp luật về cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y 

tế; (11) Tìm hiểu quy định của pháp luật về áp dụng các biện pháp chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch; 

(12) Tờ gấp Bạn cần biết: Xử lý hình sự đối với hành vi vi phạm về phòng, chống dịch COVID-19 thuộc tội 

thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; (13) Tờ gấp Bạn cần biết: Xử lý hình sự đối với hành vi vi phạm về 

phòng, chống dịch COVID-19 được xác định thuộc tội đầu cơ; (14) Tờ gấp Bạn cần biết: Xử lý hình sự đối với 

hành vi vi phạm về phòng, chống dịch COVID-19 được xác định thuộc tội chống người thi hành công vụ; (15) 

Tờ gấp Bạn cần biết: Xử lý hình sự đối với hành vi vi phạm về phòng, chống dịch COVID-19 được xác định 

thuộc tội phạm quy định về an toàn ở nơi đông người; (16) Tờ gấp Bạn cần biết: Xử lý hình sự đối với hành vi vi 

phạm về phòng, chống dịch COVID-19 được xác định thuộc tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản; (17) Tờ gấp Bạn cần 

biết Xử lý hình sự đối với hành vi vi phạm về phòng, chống dịch COVID-19 được xác định thuộc tội làm nhục 

người khác; (18) Tờ gấp Bạn cần biết: Xử lý hình sự đối với hành vi vi phạm về phòng, chống dịch COVID-19 

được xác định thuộc tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm cho người; (19) Tờ gấp Bạn cần biết: Xử lý hình sự 

đối với hành vi vi phạm về phòng, chống dịch COVID-19 được xác định thuộc tội đưa hoặc sử dụng trái phép 
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Để nâng cao hơn nữa ý thức phòng, chống dịch bệnh trong cộng đồng, tiếp 

tục làm tốt công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới, 

Sở Tư pháp trân trọng đề nghị các cơ quan, đơn vị (như kính gửi) chủ động khai 

thác, cập nhật các văn bản, tài liệu Sở Tư pháp đã đăng tải để thực hiện tuyên 

truyền, phổ biến pháp luật liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19 đến cán bộ, 

nhân dân thuộc phạm vi quản lý. 

Rất mong các cơ quan, đơn vị quan tâm, phối hợp, thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- PCTUBND tỉnh Hoàng Việt Phương (báo cáo); 

- Giám đốc Sở; 

- Như trên; 

- Phòng TP huyện, TP (thực hiện) 

- Website PBGDPL;         (đăng tải) 

- Website STP; 

- Lưu: VT, XDKTTHPL&PBGDPL.(Lan) 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thược 

 

                                                                                                                                    
thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông; (20) Tờ gấp Bạn cần biết: Xử lý hình sự đối với hành vi vi phạm về 

phòng, chống dịch COVID-19 được xác định thuộc tội buôn lậu; (21) Tờ gấp Bạn cần biết: Quy định của pháp 

luật hỗ trợ người có công với cách mạng; người thuộc hộ cận nghèo, hộ nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội do 

ảnh hưởng của đại dịch COVID-19; (22) Tờ gấp Bạn cần biết: Điều kiện vay vốn; hồ sơ, thủ tục xác nhận, phê 

duyệt của người sử dụng lao động đủ điều kiện được vay vốn để trả lương ngừng việc cho người lao động do ảnh 

hưởng của đại dịch COVID-19; (23) Tờ gấp Bạn cần biết: Mức hỗ trợ, điều kiện hỗ trợ, trình tự, thủ tục hỗ trợ 

người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương do ảnh hưởng của đại 

dịch COVID-19; (24) Tờ gấp Bạn cần biết: Mức hỗ trợ, điều kiện hỗ trợ, trình tự, thủ tục hỗ trợ người lao động 

không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19; (25) Tờ gấp Bạn 

cần biết: Mức hỗ trợ, điều kiện hỗ trợ, trình tự, thủ tục thực hiện hỗ trợ người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao 

động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp do ảnh hưởng của đại dịch 

COVID-19; (26) Tờ gấp Bạn cần biết: Mức hỗ trợ, điều kiện hỗ trợ, trình tự, thủ tục hỗ trợ hộ kinh doanh gặp 

khó khăn do đại dịch COVID-19. 
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