
UBND TỈNH TÂY NINH 

THANH TRA TỈNH 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /TTr-NV3 

V/v tiếp tục tuyên truyền, 

PBGDPL về phòng, chống dịch 

Covid-19 

 

Tây Ninh, ngày  30  tháng  7  năm 2021 

Kính gửi: Trưởng các Phòng nghiệp vụ 

 

Thực hiện Công văn số 1874/HĐPH ngày 28/7/2021 của Hội đồng phối hợp 

phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh về việc cung cấp tài liệu tuyên truyền, PBGDPL 

về phòng, chống dịch COVID-19, lãnh đạo Thanh tra tỉnh yêu cầu Trưởng các 

Phòng nghiệp vụ triển khai, thực hiện các nội dung sau: 

- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Công văn số 406/TTr-NV3, ngày 

16/6/2021 của Thanh tra tỉnh về việc tuyên truyền, PBGDPL về phòng, chống dịch 

Covid-19 và Công văn số 481/TTr-VP ngày 12/7/2021 của Thanh tra tỉnh về việc 

tăng cường các biện pháp về phòng, chống dịch. 

- Quán triệt công chức, người lao động tham khảo tài liệu tuyên truyền về 

phòng chống dịch Covid-19 do Sở Tư pháp biên soạn và một số văn bản pháp luật 

có liên quan
1
 (kèm theo). 

- Văn phòng tiếp tục theo dõi, bố trí dụng cụ, điều kiện phòng, chống dịch tại cơ 

quan; kịp thời báo cáo đề xuất Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh tỉnh giải quyết 

những khó khăn, vướng mắc (nếu có); đồng thời, có trách nhiệm đăng tải toàn văn tài 

liệu tuyên truyền về phòng chống dịch Covid-19 do Sở Tư pháp biên soạn trên trang 

thông tin điện tử của cơ quan. 

- Phòng Nghiệp vụ 3 chủ trì thực hiện việc tuyên truyền trong cơ quan, thực 

hiện báo cáo kết quả triển khai tuyên truyền lồng ghép báo cáo công tác PBGDPL 

định kỳ theo quy định./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- LĐ Thanh tra tỉnh; 

- Lưu: VT, NV3. 
            (Phúc) 

KT. CHÁNH THANH TRA 

PHÓ CHÁNH THANH TRA 

 

 

 

 

                                              
1
 Nghị quyết số 68/NQ-CP về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch 

COVID-19; Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử 

dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 và Quyết định số 15/2021/QĐ-UBND ngày 22/7/2021 hỗ trợ đối với lao 

động không có giao kết hợp đồng và một số đối tượng đặc thù khác gặp khó khăn do dịch COVID-19 và các văn bản pháp luật 

khác có liên quan. 
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