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Bắc Giang, ngày      tháng 6 năm 2021 

 

    

      Kính gửi:  

- Các Sở, cơ quan, ban, ngành tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố. 

 

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, để việc tổ chức 

thi hành pháp luật về phòng chống, dịch bệnh được thực thi nghiêm minh, đúng pháp 

luật, có hiệu quả, Sở Tư pháp đã biên soạn, in ấn, phát hành cuốn Sổ tay “Một số quy 

định pháp luật trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19” và tờ gấp “19 hành vi vi 

phạm pháp luật về phòng, chống dịch bệnh và xử lý vi phạm”; đồng thời đã đăng 

tải toàn văn 02 tài liệu này trên Cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp tại địa chỉ truy 

cập: https://stp.bacgiang.gov.vn và Cổng thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp 

luật tỉnh Bắc Giang tại địa chỉ truy cập: https://pbgdpl.bacgiang.gov.vn. Để việc khai 

thác, sử dụng tài liệu được thiết thực, hiệu quả, Sở Tư pháp đề nghị: 

 1. Các Sở, cơ quan, ban, ngành tỉnh, UBND huyện, thành phố: tiếp tục 

đăng tải 02 tài liệu này lên Cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, địa phương 

và có các hình thức tuyên truyền khác về 02 tài liệu này phù hợp với tình hình thực 

tế của cơ quan, đơn vị, địa phương để bảo đảm toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, 

viên chức, người lao động và Nhân dân đều được tiếp cận với tài liệu nêu trên.  

2. Đối với các cơ quan, địa phương được cấp phát trực tiếp tài liệu 

- Ban Quản lý các khu công nghiệp và Liên đoàn lao động tỉnh: đề nghị thực 

hiện phát trực tiếp tài liệu đã được in ấn cho các tổ chức, doanh nghiệp và công nhân 

lao động trên cơ sở tài liệu Sở Tư pháp cấp phát trực tiếp cho cơ quan.  

- Đối với UBND các huyện, thành phố: Sở Tư pháp thực hiện cấp phát trực 

tiếp tài liệu cho đơn vị đầu mối là Phòng Tư pháp. Đề nghị Chủ tịch UBND huyện, 

thành phố chỉ đạo thực hiện cấp phát đến các đối tượng là UBND cấp xã, các Tổ 

covid cộng đồng và Nhân dân trên địa bàn.  

Đề nghị Thủ trưởng các Sở, cơ quan, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các 

huyện, thành phố quan tâm chỉ đạo thực hiện./. 
. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (b/c); 

- BCĐ phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh (b/c); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Phòng VB&QLXLVPHC, PB&TDTHPL; 

- Lưu: VT. 
 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Trương Ngọc Bích 
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