
Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế. 

 Thực hiện công văn số 277/STP-PBGDPL ngày 25 tháng 3 năm 2021 của 

Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu về việc định hướng nội dung phổ biến, giáo dục pháp 

luật quý II năm 2021.  

 Nhằm tăng cường các hoạt động tuyên truyền pháp luật Quý II năm 2021, 

căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Giám đốc Sở Y tế yêu cầu Thủ trưởng 

các đơn vị trực thuộc tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung pháp luật đến 

công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị bằng hình thức phù hợp, 

trong đó cần tập trung vào các nội dung sau: 

   1. Các đơn vị tuyên truyền, nêu bật mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của 

cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp 

nhiệm kỳ 2021-2026 (diễn ra vào ngày 23/5/2021) và kết quả cuộc bầu cử đại 

biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tập 

trung tuyên truyền Hiến pháp năm 2013, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại 

biểu Hội đồng nhân dân năm 2015, Luật Tổ chức Quốc hội và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương, Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 14/01/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ về Tổ chức cuộc bầu cử cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu 

Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 -2026, Thông tư số 01/2021/TT -

BNV ngày 11/01/2021 của Bộ Nội vụ về Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức 

bầu cử và ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các 

cấp nhiệm kỳ 2021 -2026, các quy định của pháp luật, kế hoạch, hướng dẫn về 

bầu cử; tiêu chuẩn về đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, 

quy định về giới thiệu người ứng cử, tự ứng cử, quyền và nghĩa vụ của cử tri. 

Kết hợp tuyên truyền những thành tựu của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các 

cấp qua các thời kỳ, đặc biệt là những đổi mới trong hoạt động lập pháp, giám 

sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, của địa phương thời 

gian qua. Kịp thời tuyên truyền các chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban bầu cử tỉnh, các 

hướng dẫn của cấp, các ngành có liên quan đến công tác bầu cử. 

 2. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các giải pháp phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân 

dân tỉnh, Sở Y tế. Trong đó, chú trọng việc quán triệt, phổ biến, thực hiện vận động 

công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân tự giác tuân thủ, chấp hành các 

quy định pháp luật liên quan đến việc phòng, chống dịch bệnh Covid -19; hướng 

dẫn người dân nhận thức đầy đủ nguy cơ, cách thức, trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền 
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lợi trong việc thực hiện nghiêm túc các nội dung theo chỉ đạo. Phổ biến sâu rộng 

các nội dung của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007, Bộ luật Hình 

sự; Luật Khám bệnh, chữa bệnh năm 2009, Luật Dược năm 2016 và các văn bản 

quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành pháp luật về bảo vệ môi trường, pháp luật về 

an toàn thực phẩm; kết hợp thông tin đầy đủ diễn biến tình hình dịch, khuyến cáo 

về các biện pháp phòng bệnh phù hợp với tình hình dịch…  

 3. Bám sát nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã 

hội năm 2021 trên địa bàn tỉnh, nhiệm vụ công tác trọng tâm của Sở Y tế, tiếp 

tục tuyên truyền, phổ biến vào các luật, pháp lệnh, văn bản mới thông qua. Tổ 

chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các chính sách, pháp luật có nội dung liên 

quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp 

của người dân, doanh nghiệp, trọng tâm là các lĩnh vực: cải cách hành chính; 

phòng, chống tham nhũng, lãng phí; hỗ trợ khởi nghiệp; Pháp luật về cạnh tranh, 

khiếu nại, tố cáo; bảo vệ môi trường; an toàn vệ sinh thực phẩm; phòng, chống 

cháy nổ; phòng, chống thiên tai; pháp luật về văn hóa, tín ngưỡng, tôn giáo; 

chăm sóc sức khỏe nhân dân, vấn đề dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định 

hướng dư luận xã hội; các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có liên 

quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp; các điều ước quốc tế ký kết giữa 

Việt Nam với các nước có chung đường biên giới; … Phổ biến kịp thời các quy 

định, chính sách mới được Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành. 

Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về phòng, 

chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; pháp luật về thanh niên; an toàn giao 

thông, đặc biệt đẩy mạnh tuyên truyền Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia 

gắn với tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo đảm an toàn giao thông. 

 Căn cứ nội dung công văn, Sở Y tế yêu cầu các đơn vị trực thuộc nghiêm 

túc triển khai thực hiện./.  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Trang TTĐT Sở Y tế; 

- Lưu: VT, VP. 
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