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Kính gửi:  

 

 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện, thị xã; 

- Các đơn vị trường học trực thuộc; 

- Các trung tâm giáo dục nghề nghiệp-giáo dục thường xuyên. 

  

 Thực hiện Kế hoạch số 210/KH-UBND, ngày 15/9/2021 về thực hiện đợt 

cao điểm tuyên truyền pháp luật về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa 

bàn Thành phố.  

 Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng pháp luật có liên quan 

đến phòng, chống dịch bệnh COVID-19, các văn bản chỉ đạo của Trung ương và 

Thành phố về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đến cán bộ, giáo viên, nhân 

viên, học sinh tại các cơ sở giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị 

căn cứ tình hình thực tiễn của đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện đợt 

cao điểm tuyên truyền pháp luật về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa 

bàn Thành phố, cụ thể như sau: 

 1. Nội dung tuyên truyền 

 -  Tuyên truyền các văn bản pháp luật, văn bản chỉ đạo của Trung ương, 

Thành phố về phòng, chống dịch bệnh COVID-19. 

 - Tuyên truyền ý thức chấp hành pháp luật trong việc phòng, chống dịch 

bệnh COVID-19 đến cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh hướng tới việc xây 

dựng “Văn hóa phòng, chống dịch bệnh COVID-19” trong các cơ sở giáo dục. 

 - Tuyên truyền việc thực hiện nghiêm túc “Thông điệp 5K”; các quy định 

tuân thủ phòng, chống dịch bệnh trong các cơ sở giáo dục; chế tài xử phạt các 

hành vi, nhóm hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến phòng, chống dịch bệnh 

COVID-19 như: hành vi ra ngoài không cần thiết; không đeo khẩu trang nơi 

công cộng; không giữ khoảng cách theo quy định khi tiếp xúc; vứt khẩu trang đã 

qua sử dụng không đúng nơi quy định; không thực hiện quyết định áp dụng biện 

pháp hạn chế tập trung đông người; không khai báo y tế, khai báo y tế không 

đầy đủ hoặc khai báo y tế gian dối gây lây truyền dịch bệnh cho người khác; 

không thực hiện biện pháp phòng, chống dịch; thông tin không đúng sự thật về 

tình hình dịch bệnh; hành vi lợi dụng dịch bệnh để trục lợi cá nhân, đầu cơ, tích 

trữ, chống người thi hành công vụ…  

 - Tuyên truyền quy định pháp luật về chế độ làm việc của cơ quan, đơn vị 

trong điều kiện giãn cách xã hội, chú trọng quy định về số lượng người làm việc, 

quy định bảo đảm an toàn làm việc, quy định kỷ luật, kỷ cương làm việc. 
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 - Tuyên truyền quy định pháp luật về tiêm vắc xin phòng, chống dịch 

bệnh COVID-19: đối tượng được ưu tiên tiêm, đối tượng được tiêm, đối tượng 

cần chú trọng khi tiêm phòng vắc xin COVID-19, quy định tuân thủ bảo đảm an 

toàn trong phòng, chống dịch và bảo đảm an toàn trong việc tiêm vắc xin 

COVID-19, chế độ, chính sách trong quá trình thực hiện tiêm vắc xin khi xảy ra 

phản ứng sau tiêm. 

 - Tuyên truyền quy định pháp luật của tổ chức, cá nhân khi tham gia giao 

thông, lưu thông trong điều kiện giãn cách xã hội, chú trọng quy định cần tuân 

thủ trong cùng khu vực, địa bàn cùng áp dụng biện pháp phòng, chống dịch giữa 

các khu vực áp dụng khác nhau, biện pháp phòng, chống dịch giữa địa bàn quản 

lý với các khu vực, các tỉnh, thành phố liên quan. 

 2. Hình thức tuyên truyền 

 - Tuyên truyền qua website, Trang/Cổng thông tin điện tử của đơn vị. 

 - Tuyên truyền qua các ứng dụng, mạng xã hội như: Zalo, Viber, 

Facebook, Youtube… 

 - Tuyên truyền qua hệ thống tin nhắn điện tử. 

 - Tuyên truyền trực quan tại nhà trường như treo băng rôn, khẩu hiệu, pa 

nô, áp phích, màn hình Led, bảng tin. 

 - Tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh của nhà trường. 

 Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Thủ trưởng các đơn vị xây dựng kế hoạch 

tổ chức tuyên truyền có hiệu quả các nội dung trên và báo cáo kết quả thực hiện 

định kỳ 02 lần/tháng (vào ngày 15 và ngày cuối tháng - thời điểm báo cáo bắt 

đầu từ ngày 30/9/2021) về Sở GDĐT qua email cttt@hanoiedu.vn./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- VP UBND TP; 

- Sở Tư pháp Hà Nội; 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Công đoàn Ngành; 

- Các phòng thuộc Sở; 

- Cổng Thông tin điện tử của Ngành; 

- Lưu: VT, CTTT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Phạm Xuân Tiến 
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