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KE HOACH 
A A Thirc hiçn dçrt cao diem tuyen truyen phap 1uit ye 

phông, chng d!ch  bnh COVID-19 

Thrc hin K hoach  s 210/KH-UBND ngày 15/9/2021 ye vic thiic hin 
dçit cao diêmtuyén truyên pháp 1ut ye phông, chông bnh COVID-19 trên dja 
bàn thành phô Ha Ni; Sâ Lao dng - Thuong binh và xã hi ban hành Ké hoch 
nhu sau: 

I. MuC  BICH, YEU cAu 
1. Myc dIch 

- Dy math  cong tác tuyên truyn sâu rng pháp 1ut có lien quan den 
phông, chông dich bênh COVID-19, các van bàn chi dto cüa Trung ung và 
Thânh phô ye phông, chông djch beth COVID- 19, tInh hInh djch bnh cüa Thành 
phô, các quy djnh ngixñ dan can tuân thu khi chInh quyên áp dung bin pháp 
phông, chông djch bnh COVID- 19 tai  dja bàn dc bit là thai gian áp diing các 
bin pháp theo Chi thj 1 5/CT-TTg, Chi thj 1 6/CT-TTg cüa Thu tung ChInh phU 
hoc các bin pháp cao hcm, các chê tài xi:r pht hành vi, nhóm hành vi vi phm 
pháp 1ut có lien quan den phOng, chông djch bnh COVID-19, quy djnh ye cách 
ly y té, chüa bnh COVID-19, quy djnh tiêm chüng vàc xin phông COVID-19 
cüa Thành phô... den di ngü can b, cOng chic, viên chüc, ngu&i lao dng, h9c 
sinh, sinh viên và Nhân dan hen dja bàn Thành phô nhäm tiêp tçic nâng cao nh.n 
thüc cüa di ngü can b, cOng chirc, vien chüc, ngui lao dng, h9c sinh, sinh 
viên và Nhân dan dê thirc hin nghiêm quy djnh pháp 1ut ye phOng, chông djch 
bnh trên dja bàn gop phân day lüi sam djch bnh trén dja bàn Thu do và cã nuOc; 

- L?a chçn ni dung trçng tam, trQng dim, ngn g9n, dhiu, da dng hóa 
các hInh thüc lien quan den phOng, chông COVID-19, gop phân hInh thành thói 
quen thirc hin các bin pháp phông, chông djch trong lôi song sinh hoat, lam vic 
dêxây dirng "Van hóa phông, chng djch bnh COVI D- 19", dông th?ñ tao  chuyên 
biên mnh me ye thüc ton trng va t1r giác chap hành pháp lut cUa di ngü can 
b, cong chirc, yiên chi'rc, ngithi lao dng và nhân dan Thu dO. 

A A 2. Yeu can 

- Qua trInh thrc hin phài barn sat ni dung, yêu câu, chi dao  cüa Trung 
irnng và Thành phô ye cong tác phông, chông djch COVID -19, các chuang trInh, 
ke hoch lien quan den cOng tác phô bien, giáp diic pháp 1ut (PBGDPL); dam 
bão phu hçip yOj dôi tuçing, dja bàn; 
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- Dy mnh PBGDPL v phông, chng djch bnh COVID-19 vâi nhiu 
hinh thüc và ni dung phü hqp dé mi can b, cong chüc, viên chüc và ngu?i dan 
ThU do nhn thirc rO hiêm h9a, tác hi cUa vic không tuân thU quy djnh pháp 1ut 
ye phông, chOng djch bnh COVID-19, thirc hin nép song "Van hóa phOng, 
chông djch bnh COVI D-19"; 

- Các hInh thirc tuyên truyn phãi dam bão bin pháp phông, chng djch; 

- Dy m.nh frng diing cOng ngh thông tin trong cong tác tuyên truyn, 
PBGDPL ye phOng, chông djch bnh COVID-19; 

- Nhân ring rno hInh hay, cách lam hiu qua, tm gng din hInh trong 
vic tuyên truyên, chap hành pháp lust  ye phông, chông djch beth  COVID-19; 

- Biu dixang guccng ngi.thi t&, vic t& trong vic tuyên truyn, ph bin 
pháp lui ye phông, chông djch bnh COVID- 19 di dôi vi phê phán, len an các 
hành vi cô vi phm, coi thi.r?mg k cucYng, pháp 1utt trong phông, chông djch 
bênh COVID-19; 

- Huy dng six tham gia, phi hçip tIch circ cUa các cp, các ngành, các 
doàn the và toàn the nhân dan ThU do trong hot dng tuyên truyên, PBGDPL ye 
phOng, chông djch bnh COVID-19 lông ghép vào chucYng trInh, kê ho.ch cong 
tác, thirc thi nhim vi, các phong trào vn dng cUa cci quan, dcin vj; 

- K& hçip tuyen truyn vâi vic xU l nghiêm các hành vi vi phm pháp 
lutt ye phông, chông djch bnh COVID-19; 

- Xác djnh rO vic tuyên truyn, chp hành pháp lut trong phông, chng 
djch COVID-19 là mt tiêu chI dánh giá hoàn thành nhim v1i cUa Ca quan, dan 
vj, doàn the, can b, cOng chirc, viên chiirc, ngixi lao dng; 

- Mi can bô, cOng chUc, viên chüc là mt tuyên truyn viên pháp lut ye 
phông, chOng djch bnh COVID- 19 và là tam guo'ng mi mirc trong vic tuân 
thu, chap hành pháp 1ut ye phông, chOng djch bnh COVID-19. 

II. CAC HOiST BONG VA NHIM VU CU THE 

1. By mnh tuyên truyn các quy dinh cüa pháp 1ut 

- Ni dung 

+ Tuyên truyn, ph bin kjp thai các van bàn lust, van bàn chi do cUa 
Trung hang, Thành phO và Sâ Lao d)ng — Thuang birth và Xã hi ye phông, 
chOng djch bnh COVID- 19; 

+ Tang cu?ngtuyen truyn ch tài xU pht di vói hành vi vi phm pháp 
luât trong phông, chông djch den can bi, cOng chüc, vien chüc, nguii lao dng 
trirc thuc bang các hInh thüc phU hqp nhäm nâng cao thtrc chap hành pháp lut 
phông, chOng djch bnh COVID-19; 

+ Dy manh  tuyên truyn quy trInh, thU tiic giâi quyt thU tçic hành chInh 
qua djch viii cOng trrc tuyên, qua djch vii bu'u chInh cho ngui dan, to chüc, doanh 
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nghip trên dja ban Thành ph bang nhiu hInh thüc di vâi thu tiic hành chInh 
thuc thâm quyên quãn l; 

+ Dy manh  phong trào xây drng "Van hóa phông, ching djch bnh 
COVID- 19" trong co quan, dan vj; 

+ Ph bin, quán triét tinh thin, trách nhiém mi can b, cong chüc, vién 
chüc là mt tuyên truyên vien pháp 1utt ye phông, chông djch bnh COVID- 19 
và là tam gi.rong guang mâu trong vic tuân thü, chap hành pháp lut ye phông, 
chông djch bnh COVID-19. 

- HInh thrc tuyên truyn: 

+ Thithng xuyen dang tài kjp thii các van bàn pháp lugtt, các quy djnh, chi 
dto cüa Trung hang và Thành phô ye phông, chông djch beth C OVID- 19 và tInh 
hInh djch bnh trên dja bàn Thành phô len Trang thông tin din tir cüa Sâ và các 
danvj; 

+ Tip tiic tuyên truyn qua các hInh thüc nhu: tuyên truyên qua tin nhän 
din tü; lông ghép tuyên truyên qua các cuc hyp; 

- Dan vj chü trI: Van phông Sâ. 

- Dan vj thirc hin: các phông, dan vj. 

- Th?ii gian thirc hin: Thung xuyên. 

2. Tuyên truyn chInh sách, pháp 1ut v h try ngu*i gp khó khãn 
do dii djch COVID-19 

- Ni dung 

+ Dy mtnh tuyên truyn các quy djnh cUa pháp lut lien quan dn ch d, 
chInh sách cho ngisôi lao dng, nguôi gp khó khän do di djch COVID-19 nhu: 
Bô lut Lao dng; Lut Bão hiêm xa hi; Lut Vic lam; Nghj quyêt cüa Chinh 
phü; Nghj quyêt cüa HDND Thành phô; Quyêt djnh cüa UBND Thành phô quy 
djnh ye vic ho trçl cho nguäi gp khó khàn do dti djch COVID-19; quy trInh, thu 
tiic h trg cho ngu?i g.p khó khän do di djch COVID-19... 

- HInh thuc tuyên truyn: 

+ Thông tin, tuyên tmyn trên báo, dài; 

+ Truyên truyn trirc quan tai nai cong cong bn bang rôn-khãu hiu, 
posper, bang LED...; 

+ Tuyên truyn tren phn mm üng diing, internet, mng xâ hi... 

- Don vj chü trI, thirc hin: Phông Lao dng — Tiên luang, Bão hiêm xã hi; 
PhOng Bâo trçl xA hi. 

- Thyi gian thirc hin: Thu?mg xuyên. 

III. TO CHIfC THIXC HIN 

1. Các phông chuyên môn, nghip vy S&, các don vl  trtyc thuc Sö 
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- To chüc trin khai có hiêu qua K hoch nay; thirc hin nghiêm các van 
bàn cUa Trung hang, Thành phô va Si Lao dng — Thuorng birth và Xã hi trong 
tuyên truyên, phô biên pháp lut ye phông, chông djch bnh C OVID- 19; 

- Thông tin kjp thii các chi dao  cüa Trung uang, Thành phô và Länh dto 
Sâ ye cong tác phông, chông djch C OVID- 19 den toàn b cOng chirc, vien chi'rc, 
ngu?ñ lao dng. Xác djnh thim vi phông, chông djch là cap bach hang dâu; 

- Xác djnh rO vic tuyên truyn, chip hành pháp 1ut phông, chng djch 
COVID- 19 là mt tiêu chI dánh giá hoàn thành nhim vii Co quan, don vi,  can b, 
cong chIrc, viên chüc, ngui lao dng. 

2. Các phông: Lao dng — Tiên liro'ng, Bão hiêm xã hi; Bão trçr xã hi 

Thumg xuyên thông tin, tuyên tmyn, giâi thIch, hiRing dn van bàn lien 
quan den ni dung chInh sách, pháp luât ye ho trq doanh nghip, an sinh xà hi, 
ho trçl ngiRii dan gp khó khän do dai  djch COVID -19... chü tr9ng dôi tucYng 
chInh sách, nguäi nghèo, ngiRci lao dng bj mat vic lam không có bào hiêm that 
nghip, ngithi lao dng không có giao kêt hçip dOng lao dng hoc gp khó khän, 
lao dng tr do sinh viên ngoi tinh gp khó khän. . .trên dja bàn Thành phô theo 
phiicing châm "không có ai trên dja bàn Thành phô khó khän do djch bnh 
COVID-19 ma không duçic ho trç?'. 

3. Van phông S& 

Giüp Giám dc Si theo dôi, kim tra, dOn d& các phông, don vj Co lien 
quan tO chirc thirc hin Kê ho.ch; 

- Tip tVc  cüng ci và nâng cao cht luçing Trang thông tin din tir; 

- Tong hcip, xây dmg báo cáo djnh k' theo yêu câu. 

4. Ch d thông tin, báo cáo 

Lành do Sc yêu c.0 các phOng, don vj báo cáo kt qua djnh kS'  02 ln/ 1 
tháng (vào ngày 13 và 27 hang tháng - thii diem báo cáo bat dâu tü ngày 2 7/9) 
gui ye B phn Tong hqp — Van phOng Sâ dê tong hçip gi'ri Sâ Ti.r pháp trithc ngày 
15 và ngày cuôi tháng./. 

Noinhân:  '4!. 
- Sâ Tu phap; 
- Các phông CM,NV; 
- Các don vi thuc Sâ; 
- Luu: VT, VPTH. 
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