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             Kính gửi:  

                                             -  Cơ quan Thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện; 

                                       - Báo cáo viên pháp luật cấp huyện; 

         - Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn. 
 

Thực hiện Văn bản số 3875/UBND-ĐTXD ngày 08/12/2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc bảo đảm trật tự, an toàn giao thông gắn với 

phòng, chống dịch Covid-19 trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu 

và Lễ hội xuân 2021; Văn bản số 4129/UBND-TH ngày 25/12/2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón tết 

Nguyên đán Tân Sửu 2021 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. 

Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện yêu cầu: 

1. Các cơ quan thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp 

luật huyện, Báo cáo viên pháp luật cấp huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị 

trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật bằng các hình 

thức phù hợp với điều kiện của từng cơ quan, đơn vị, địa bàn đến toàn thể cán 

bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân; bảo đảm phục vụ Nhân 

dân đón tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, 

đồng thời thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động sản xuất, kinh doanh tạo khí thế phấn 

khởi ngay từ năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết 

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. 

Nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tập trung chủ yếu vào 

các lĩnh vực sau:  

1.1. Tuyên truyền thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại 

Công điện số 1711/CĐ-TTg ngày 07/12/2020 và của Ủy ban nhân dân tỉnh tại 

Văn bản số 3875/UBND-ĐTXD ngày 08/12/2020 về bảo đảm trật tự, an toàn 

giao thông gắn với phòng, chống dịch Covid-19 trong dịp Tết Dương lịch, Tết 

Nguyên đán Tân Sửu và Lễ hội xuân 2021. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến 

pháp luật về an toàn giao thông, hướng dấn kỹ năng tham gia giao thông an toàn 

và kiến thức phòng, chống dịch bệnh Covid-19 khi tham gia giao thông cho 

người dân. Chú trọng vận động Nhân dân thực hiện: “Đã uống rượu, bia - không 

lái xe”; không phóng nhanh, vượt ẩu; không chở quá số người quy định; không 

sử dụng điện thoại khi lái xe; đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi đi mô tô, xe máy, 

xe đạp điện; thắt dây an toàn khi ngồi trên xe ô tô; dừng, quan sát an toàn khi 

qua đường ngang; mặc áo phao đúng quy định khi đi đò; không giao phương 

tiện cho người chưa có giấy phép lái xe, chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện 
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theo quy định; không tập trung đông người trên đường gây cản trở giao thông; 

không cổ vũ, đua xe trái phép; rửa tay đúng cách và mang khẩu trang khi tham 

gia giao thông.  

1.2. Tuyên truyền, vận động Nhân dân sử dụng điện, nước tiết kiệm, hiệu 

quả; phòng, chống cháy, nổ; tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân để 

phòng tránh, tố giác các hành vi sản xuất, kinh doanh trái phép như: Hành vi 

buôn bán, vận chuyển hàng hóa nhập lậu, sản xuất kinh doanh hàng giả, hàng 

kém chất lượng, không rõ nguồn gốc; vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm, nhất 

là các mặt hàng liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19. Nâng cao cảnh giác, 

đấu tranh phòng chống các loại tội phạm hình sự; phát hiện, ngăn chặn kịp thời 

các hành vi gây rối trật tự công cộng, trộm cắp, lừa đảo, đánh bạc và tệ nạn xã 

hội; hành vi vi phạm  pháp luật về vũ khí, công cụ hỗ trợ, vật liệu nổ, pháo nổ. 

1.3. Quán triệt thực hiện quyết liệt, hiệu quả chỉ đạo của Thủ tướng Chính 

phủ tại Công điện số 1838/CĐ-TTg ngày 27/12/2020 và chỉ đạo của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và các dịch bệnh trong mùa Đông - 

Xuân. Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật trong công tác phòng, chống 

dịch bệnh, đảm bảo tuyệt đối an toàn trong các lễ hội, tập trung đông người. 

1.4. Tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật về trẻ em; phòng, chống 

bạo lực, xâm hại trẻ em; phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em trong dịp tết 

Nguyên đán; bảo đảm tất cả trẻ em được bảo vệ, chăm sóc, đều được đón tết vui 

tươi, đầm ấm. 

1.5. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến các giá trị văn hóa truyền thống 

của dân tộc, các điểm đặc sắc, những sản phẩm đặc thù của Nhân dân các dân 

tộc trong tỉnh, huyện Sơn Dương; phát hiện, ngăn chặn kịp thời các biểu hiện 

tiêu cực, lợi dụng lễ hội để hoạt động mê tín, dị đoan, thu lợi bất chính. 

2. Giao Phòng Tư pháp huyện - Cơ quan thường trực của Hội đồng theo 

dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tổ 

chức thực hiện tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và báo cáo kết 

quả theo quy định./. 
 

  Nơi nhận: 
- Như trên (T/hiện); 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Phó CVP HĐND, UBND huyện; 

- Chuyên viên NC; 

- Lưu: VT .  

TM.HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PBGDPL 

CHỦ TỊCH  

 

 

 

 
 

 
PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Phạm Thị Nhị Bình 
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