
UBND TỈNH LAI CHÂU 

SỞ Y TẾ 

 

Số         /SYT-TTr 
V/v tăng cường công tác kiểm 

tra, xử lý các hành vi vi phạm 

hành chính trong phòng, chống 

dịch Covid-19. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Lai Châu, ngày     tháng 02 năm 2021. 

 

                                       Kính gửi:  

                                            - Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế; 

                                            - Phòng Y tế các huyện, thành phố. 

  

 Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 trên thế giới và trong nước diễn biến rất 

phức tạp. Tính đến thời điểm 06h00, ngày 17/02/2021 cả nước ghi nhận 2.329 

trường hợp mắc Covid-19, trong đó có 35 trường hợp tử vong. Đặc biệt từ ngày 

27/01/2021 đến nay số ca mắc Covid-19 lây nhiễm trong công đồng là 737 trường 

hợp ở tại 13 tỉnh, thành phố, gồm các tỉnh: Hải Dương 557 ca; Quảng Ninh 60 ca; 

Thành phố Hồ Chí Minh 36 ca; Hà Nội 35 ca; Gia Lai 27 ca; Bình Dương 06 ca; 

Bắc Ninh 05 ca; Điện Biên 03 ca; Bắc Giang 02 ca; Hưng Yên 02 ca; Hòa Bình 02 

ca; Hà Giang 01 ca; Hải Phòng 01 ca.  

 Tại tỉnh Lai Châu hiện tại không có ca nhiễm Covid-19, tuy nhiên trong thời 

gian trước, trong, sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 tình trạng người dân đi và về 

từ các địa phương đang có dịch Covid-19 nhưng thực hiện khai báo không trung 

thực, khai báo không kịp thời, không chấp hành các quy định về phòng, chống dịch 

theo quy định (như không đeo khẩu trang ở nơi cộng cộng theo hướng dẫn của cơ 

quan y tế; vứt bỏ khẩu trang đã qua sử dụng không đúng nơi quy định; đưa thông 

tin không chính xác liên quan đến tình hình dịch…) đã được các cơ quan chức năng 

phát hiện và xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.  

 Nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm góp 

phần thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Lai 

Châu. Giám đốc Sở Y tế có ý kiến chỉ đạo như sau: 

 1. Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế 

 - Phổ biến, quán triệt, chỉ đạo công chức, viên chức, người lao động thuộc cơ 

quan, đơn vị quản lý phải thực hiện khai báo y tế kịp thời, nghiêm túc, trung thực nếu 

có đi/đến/về từ vùng có dịch Covid-19 đã được Bộ Y tế công bố để thực hiện các biện 

pháp phòng, chống dịch theo quy định. 

 - Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 nếu phát 

hiện các trường hợp có hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống dịch, kịp thời 

báo cáo cấp có thẩm quyền để chỉ đạo cơ quan chức năng kiểm tra, xác minh, điều 

tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành. 



 - Đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Thủ trưởng đơn vị tăng cường 

chỉ đạo và tổ chức tự kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác đảm bảo an toàn 

phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và có biện pháp khắc 

phục ngay khi phát hiện các tồn tại, hạn chế theo “Bộ Tiêu chí Bệnh viện an toàn 

phòng chống dịch Covid-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp” tại Quyết 

định số 3088/QĐ-BYT ngày 16/7/2020 của Bộ Y tế và các Văn bản chỉ đạo của 

tỉnh có liên quan; tăng cường tuyên truyền giáo dục, phổ biến pháp luật về phòng, 

chống dịch Covid-19 và các Văn bản pháp luật khác có liên quan đến toàn thể viên 

chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý và người nhà người bệnh, người bệnh 

đang điều trị tại cơ sở y tế. Đồng thời tăng cường công tác phối hợp với chính quyền 

địa phương (UBND, Công an cấp xã), cơ quan có thẩm quyền khác liên quan để tiến 

hành kiểm tra, xác minh và xử lý vi phạm pháp luật về phòng, chống dịch bệnh đối 

với các trường hợp không chấp hành các quy định của pháp luật về phòng, chống dịch 

Covid-19. 

 2. Phòng Y tế các huyện, thành phố 

 Tham mưu Chủ tịch UBND cấp huyện chỉ đạo UBND cấp xã tăng cường 

công tác kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm hành chính theo thẩm quyền hoặc 

đề xuất với người có thẩm quyền xử lý theo quy định. Phối hợp với các lực lượng 

chức năng, các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 cấp huyện 

tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp có hành vi vi phạm pháp luật 

trong phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định hiện hành. Chú trọng phát hiện, 

xử lý nghiêm các trường hợp khai báo y tế không kịp thời, không trung thực, 

không đeo khẩu trang khi ra đường, nơi tập trung đông người, vứt bỏ khẩu trang đã 

sử dụng không đúng nơi quy định; đầu cơ, tăng giá, buôn lậu, kinh doanh hàng giả, 

hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ là các mặt hàng thuốc, vật tư y tế phục vụ phòng 

chống dịch trên địa bàn quản lý. 

 Nhận được Văn bản này, Giám đốc Sở Y tế yêu cầu Thủ trưởng đơn vị, lãnh 

đạo Phòng Y tế các huyện, thành phố triển khai thực hiện và định kỳ báo cáo kết 

quả thực hiện về Sở Y tế./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT UBND tỉnh (để b/c); 

- UBND các huyện, thành phố (để p/h); 

- Lãnh đạo Sở Y tế; 

- Các phòng chức năng Sở Y tế; 

- Lưu: VT, TTr. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Bùi Tiến Thanh 
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