
UBND TỈNH KHÁNH HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

  Số:                /SLĐTBXH-VP 

 

Khánh Hòa, ngày        tháng 10 năm 2021 
V/v tuyên truyền một số quy định xử lý vi 

phạm pháp luật trong phòng, chống dịch 

Covid-19 

 

                                

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Sở. 

 

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nhận được Công văn số 1214/STP-

PBGDPL ngày 20/9/2021 của Sở Tư pháp về việc tuyên truyền một số quy định 

xử lý vi phạm pháp luật trong phòng, chống dịch Covid-19. 

Nhằm giúp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành 

hiểu rõ các quy định pháp luật trong phòng, chống dịch Covid-19; đồng thời, 

nâng cao ý thức tự giác chấp hành, góp phần đẩy lùi dịch Covid-19 trên địa bàn 

tỉnh, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội yêu cầu các đơn vị trực thuộc thực 

hiện đăng tải bài viết về một số quy định xử lý vi phạm pháp luật trong phòng, 

chống dịch Covid-19 (phụ lục kèm theo Công văn này) lên trang thông tin điện 

tử của đơn vị. 

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện./. 

(Đính kèm Phụ lục Mức xử phạt một số hành vi vi phạm pháp luật trong 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19) 

Nơi nhận:  
- Như trên (VBĐT); 

- Các phòng chuyên môn (VBĐT); 

- Lưu: VT, VP. 

 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Tạ Hồng Quang 
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