ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1777 /UBND-NC

Quảng Nam, ngày 31 tháng 3 năm 2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v tăng cường xử lý hành vi
vi phạm liên quan đến phòng,
chống dịch COVID-19

Kính gửi:
- Các Sở, Ban, ngành;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố.
Trong thời gian qua, với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và
toàn thể Nhân dân; công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh
Quảng Nam được kiểm soát tốt, dư luận xã hội và du khách gần xa đồng tình,
ủng hộ. Tuy nhiên, trước diễn biến hết sức phức tạp, khó lường của dịch bệnh;
vẫn còn một số tổ chức, cá nhân không chấp hành nghiêm các quy định của pháp
luật về phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm.
Để xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi chống đối, không chấp
hành các quy định về phòng, chống dịch bệnh theo đúng tinh thần chỉ đạo của
Thủ tướng chính phủ tại Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 về quyết liệt thực
hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19; Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày
31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng
chống dịch COVID-19; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban,
ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện ngay một số nội
dung cụ thể như sau:
1. Tiếp tục chỉ đạo lực lượng chức năng, thanh tra chuyên ngành có thẩm
quyền tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện, kịp thời ngăn chặn và xử lý
nghiêm các hành vi vi phạm đối với các tổ chức, cá nhân không chấp hành áp
dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo đúng tinh thần Nghị
định số 176/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi
phạm hành chính trong lĩnh vực y tế và các văn bản pháp luật có liên quan; nhất
là đối với các hành vi vi phạm:
- Không thực hiện các biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia
chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế
(không đeo khẩu trang cá nhân);
- Không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông
người hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh, dịch vụ;
- Không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp tạm đình chỉ hoạt động
của cơ sở dịch vụ ăn uống công cộng có nguy cơ làm lây truyền bệnh dịch;
- Không thông báo cho UBND và cơ quan y tế trên địa bàn về trường hợp
mắc bệnh dịch theo quy định của pháp luật;

- Từ chối hoặc trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế
cách ly y tế của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- Che dấu tình trạng bệnh của mình hoặc của người khác khi mắc bệnh
truyền nhiễm đã được công bố là có dịch;
- Không thực hiện hoặc từ chối thực hiện các biện pháp vệ sinh, diệt
trùng, tẩy uế trong vùng có dịch…
2. Công an tỉnh chỉ đạo xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật về hình
sự, hướng dẫn của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao tại Công văn
số 45/TANDTC-PC ngày 30/3/2020 về việc xét xử tội phạm liên quan đến
phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đối với các trường hợp cố tình chống đối,
không chấp hành áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 đến mức
phải xử lý hình sự.
Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện.
Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc thì kịp thời báo cáo về
UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) để chỉ đạo, xử lý./.
Nơi nhận:

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

- Như trên;
- TT TU, TT HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh và các đoàn thể của tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;
- Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh;
- Cục Quản lý thị trường;
- Các Huyện, Thị, Thành ủy;
- Báo Quảng Nam, Đài PTTH tỉnh,
Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KGVX, TH, NC.

Trần Văn Tân
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