
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LAI CHÂU 

Số:          /UBND-TH 

Về việc triển khai một số giải pháp 

nhằm xử lý các hành vi vi phạm 

trong công tác phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Lai Châu, ngày       tháng 9 năm 2020 

Kính gửi: 

 

- Các sở, ban, ngành tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

Thực hiện Thông báo số 313/TB-VPCP ngày 29/8/2020 của Văn phòng 

Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường 

trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19; 

Nhằm triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, căn cứ vào 

đề xuất của các cơ quan, địa phương; đồng thời, căn cứ tình hình thực tiễn trên 

địa bàn tỉnh trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong thời gian 

vừa qua, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ban ngành tỉnh, Ủy ban 

nhân dân các huyện, thành phố căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ thực hiện tốt 

một số nội dung, như sau: 

1. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm liên quan 

phòng, chống dịch Covid - 19 

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nhằm phát hiện và xử lý kịp 

thời, nghiêm minh các hành vi vi phạm trong công tác phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19. Trong quá trình thanh tra, kiểm tra kết hợp làm tốt công tác tuyên 

truyền, khuyến cáo các tổ chức, cá nhân chấp hành nghiêm túc các quy định về 

phòng, chống dịch và tố giác các hành vi vi phạm. Trường hợp phát hiện các tổ 

chức, cá nhân có hành vi vi phạm cần xử lý nghiêm, triệt để và công bố rộng rãi 

trên phương tiện thông tin đại chúng để cảnh báo cộng đồng. Nếu phát hiện có 

dấu hiệu tội phạm hình sự, chuyển ngay hồ sơ vụ việc cho cơ quan có thẩm 

quyền để được xem xét, xử lý theo quy định.  

- Có biện pháp xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức, người lao 

động thuộc phạm vi quản lý có hành vi vi phạm trong công tác phòng, chống 

dịch bệnh Covid-19. 

2. Tăng cường giám sát, kiểm tra thi hành pháp luật về xử lý vi phạm 

hành chính trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 

Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân 

các huyện, thành phố tăng cường kiểm tra, giám sát việc thi hành pháp luật về 

xử lý vi phạm hành chính trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

Trường hợp phát hiện cơ quan, người có thẩm quyền có hành vi vi phạm trong 

thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính thì cần xử lý nghiêm minh, kịp 
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thời, đúng quy định tại Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của 

Chính phủ về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm 

hành chính. 

3. Tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ về xử phạt vi phạm hành chính 

Các cơ quan, đơn vị, địa phương bố trí kinh phí, nguồn lực tổ chức các 

lớp tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ về xử phạt vi phạm hành chính nói chung và 

trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid -19 nói riêng cho các đối tượng là 

các cán bộ, công chức, viên chức có thẩm quyền xử phạt. 

4. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về xử phạt vi phạm 

hành chính 

Các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến 

các quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 và các văn bản 

hướng dẫn thi hành, Nghị định số 176/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế bằng các hình thức đa dạng như: 

Đăng tải văn bản trên Trang Thông tin điện tử, Cổng Thông tin điện tử; tổ chức 

các hội nghị triển khai, tư vấn, giải đáp quy định của pháp luật cho các cá nhân, 

tổ chức,…  

Trên đây là chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai 

một số giải pháp nhằm xử lý các hành vi vi phạm trong công tác phòng, chống 

dịch bệnh Covid-19. Căn cứ nội dung Công văn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các 

huyện, thành phố triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận:  

- Như trên; 

- TT. Tỉnh ủy;(b/c) 

- TT. HĐND tỉnh; 

- UBND tỉnh: U; 

- Lưu VT, Th3. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Tống Thanh Hải 
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