
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HẢI HÀ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:            /UBND-TP 

V/v tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, 

xử lý các vi phạm pháp luật điển hình 

liên quan đến dịch bệnh Covid-19 

 

Hải Hà, ngày        tháng 4 năm 2020 

 

 

Kính gửi:  

 

  
 - Thủ trưởng các phòng, ban, ngành thuộc huyện; 

  -  Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 
 

Thực hiện Văn bản số 2160/UBND-PC ngày 05/4/2020 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Quảng Ninh về việc tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, xử lý các vi phạm 

pháp luật điển hình liên quan đến dịch bệnh COVID-19. Uỷ ban nhân dân huyện 

yêu cầu các phòng, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn triển khai thực 

hiện một số nội dung sau: 

1. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Chính Phủ, Thủ 

tướng Chính phủ, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch 

bệnh COVID-19 của Tỉnh và các văn bản chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện, 

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệch COVID-19 của huyện về phòng, chống dịch 

bệnh COVID-19; trọng tâm là đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về 

thực hiện cách ly toàn xã hội, về việc mọi người hạn chế tối đa ra ngoài và di 

chuyển, đeo khẩu trang và rửa tay thường xuyên, đặc biệt tuyên truyền và lên án 

mạnh mẽ các hành vi vi phạm quy định về phòng, chống dịch, nếu vi phạm các 

quy định liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 sẽ bị xử 

phạt theo các mức phạt quy định tại các văn bản QPPL như biểu tổng hợp gửi 

kèm Công văn này. 

 2. Tăng cường công tác nắm, quản lý địa bàn, lĩnh vực, kịp thời phát hiện, 

các hành vi vi phạm pháp luật quy định về phòng, chống dịch; kiên quyết xử lý 

nghiêm, kể cả về hình sự các trường hợp không khai báo y tế, khai báo không 

trung thực, không chấp hành cách ly, không đeo khẩu trang, tụ tập đông người, 

chống người thi hành công vụ; đầu cơ, găm hàng, tăng giá, sản xuất kinh doanh 

hàng giả, hàng kém chất lượng và các hành vi vi phạm quy định về phòng, 

chống dịch khác theo đúng quy định tại Nghị định số 176/2013/NĐ-CP ngày 

14/11/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực y tế, Nghị định 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định 

về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và Công văn 

số 45/TANDTC-PC ngày 30/3/2020 của Hội đồng thẩm phán TAND tối cao về 

việc xét xử tội phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh COVID-19 . 

3. Đề nghị Công an huyện, Viện Kiểm sát nhân dân huyện, Tòa án nhân 

dân huyện chỉ đạo xác định án điểm, áp dụng thủ tục rút gọn theo quy định của 

pháp luật để khẩn trương điều tra, truy tố và đưa ra xét xử các vụ việc phạm tội 
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liên quan đến phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo hướng dẫn của Hội đồng 

thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao tại Công văn số 45/TANDTC-PC ngày 

30/3/2020 để nâng cao hiệu lực răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung. 

4. Giao Phòng Tư pháp huyện theo dõi, nắm tình hình, kịp thời tham mưu 

UBND huyện chỉ đạo, hướng dẫn các phòng, ngành, địa phương, đơn vị trong 

quá trình triển khai đảm bảo theo quy định và chỉ đạo của UBND huyện; tổng 

hợp, báo cáo kết quả thực hiện về UBND huyện trước ngày 16/4/2020 hoặc khi 

có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền./. 

 

Nơi nhận: 
- TT. Huyện ủy, TT. HĐND huyện (B/c); 
- Các phòng, ban, ngành thuộc huyện; 
- UBND các xã, thị trấn; 
- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Trần Đức Dũng 
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