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UBND TINH THAI BJNI-1
sO TIX PHAP

CQNG bA XA HQI CHEJ NGHIA VTT NAM
Doe 1p - Ty' do - Hnh phüc

S& 53 /STP-QLXLVPHC&TDTHPL
V/v thng ctthng tuyên truyên, xr 1
vi phm hành chinh Irong phOng
chôrig djch Covid- 19

Thai BInh, ngày 4 tháng 5 nám 2021

KInh giri:
- Các si, ban, nganh, doân th cüa tinh;
- Dài Phát thanh-Truyên hInh Thai Binh;
- Báo Thai Birth;
- UBND các huyn, thành phô.
Tnróc tInh hInh din bin phiic tp cüa dch bnh Covid-19, thirc hin chi
dao cüa U' ban nhân dan tinh, Ban chi dio phông, chng djch bnh Covid-19
cüa tinh, thim nâng cao kin thirc pháp Iut v phông, chng djch bnh Covid-19
cho can b, cong chirc, viên chirc và nhân dan, giüp các Ca quan chcrc nàng kp
thoi
i nghiêm các hânh vi vi phm, dam báo ding quy djnh cüa pháp 1ut,
S& Tix pháp biên soan mt si quy djnh v xii' Iy các hành vi vi phm phô bin
trong linh virc phông, chng djch bênh Covid-19. D nghj các S, ban, ngành,
Dâi Phát thanh-Truyn hinh Thai BInh, Báo Thai Binh, UBND các huyn, thành ph
tip trung chi dio, dy rnnh tuyên truyn, c th nhu sau:
1. Nguài không deo khu trang noi cong cong bj phat tin tü 1.000.000
ding dn 3.000.000 dng (theo dim a khoán 1 Diu 12 Nghj djnh so
117/2020/ND-CP ngãy 28/9/2020 ciia ChInh phii v xir pht hãnh chInh trong
linh virc y t).
2. Ngui virt kh.0 trang, các cht, v.t dung dA sCr dung khOng dung no'i
quy djnh có khâ nàng lam lay lan djch benh thI bi phat cânh cáo hoc phat tin
tir 200.000 dtng dn 500.000 dng (theo khoán 1 Diu 6 Nghj djnh s
1 17/2020/ND-CP ngày 2 8/9/2020 ciia ChInh phii ye xir phat barth chInh trong
lTnh vuc y tê).
3. Ngri không khai báo hoc khai báo khOng trung thirc din bin bnh
truyn nhim cüa ban than vOi th.y thuc, nhân viên y t thI bj ph.t tin ttr
1.000.000 dng dn 3.000.000 dng (theo dim a khoãn 1 Diu 10 Ngh djnh s
1 17/2020/ND-CP ngày 28/9/2020 ciia ChInh phU v xir phat hành chInh trong
linh vrc y

4. Ngui che giu, không khai báo hoc khai báo không kjp thi hin
trng bnh Covid-19 cüa ban than ho.c cüa ngithi khác m.c bnh Covid-19 thI
bj pht tiên ti'r 10.000.000 dng dn 20.000.000 dng (theo dirn a khoân 3 Diu
7 Nghj djnh so 117/2020/ND-CP ngày 28/9/2020 cüa Chinh phü ye xr phat
hành chInh trong 1mb vrc y t).
5. Ngui không thirc hin xét nghim theo yêu câu cüa cc quan y tê có
thâm quyên trong qua trInh thrc hin giám sat bnh Covid-19 thI bj 1.000.000
dOng den 3.000.000 dông (theo diem a khoãn 2 Diêu 7 Nghj dlnh so
1 17/2020/ND-CP ngày 28/9/2020 cüa ChInh phü ye xir phat hành chInh trong
1mb vi.rc y tê).
6. Ngi.räi không thrc hin hoãc tir chi thic hin bin pháp v sinh, diet
tring, tây uê trong vñng có dch thi bj phit tiên ti'r 5.000.000 dông den
10.000.000 dong di vfd cá nhân, tr 10.000.000 dOng den 20.000.000 dong dôi
vâi tO chirc va BuOc thirc hin bin pháp v sinh, diet trtlng, ty u; (theo dim b
khoãn 2 và diem a khoân 6 Diu 12 Ngh djnh so 1 17/2020/ND-CP ngày
28/9/2020 cüa ChInh phü ye xir phat hành chInh trong lTnh vrc y tê).
7. Ngui không thirc hin quyt djnh kirn tra, giárn sat, xir 1 y tê truc
khi ra vào viing có djch Covid-19 thI bi, phat tiên tr 20.000.000 dông den
3 0.000.000 dng (theo dim a khoãn 4 Diu 12 Ngh djnh so 1 17/2020/ND-CP
ngày 28/9/2020 cüa ChInh phü ye xi'r phat hành chInh trong linh vire y tê).
8. Ngui không thirc hin quyt djnh áp dcing bin pháp tam dInh chi boat
dng cüa cc si di,ch vv an ung cong cong có nguy co lam lay truyn bnh di,ch
tai vüng có di,ch thI bj pht tiCn ti.r 10.000.000 dông den 20.000.000 dOng dôi vñ
Ca nhãn, tir 20.000.000 dng dn 40.000.000 dOng dOi vói tO chic (theo diem a,
khoãn 3 Diu 12 Nghi, djnh si 1 17/2020/ND-CP ngày 28/9/2020 cüa ChInh phñ
v xr phat hânh chInh trong linh vtrc y ta).
9. Nguôi không thirc hin quyt djnh áp dyng bin pháp han ch t.p trung
dOng ngiiô'i hoc tarn dmnh chi hoat dng kinh doanh, djch viiI tai noi cOng cng
d phông, chong di,ch Covid-19 thI bi, pht tin tr 10.000.000 dèng dn
20.000.000 dOng dOi vâi Ca nhân, tr 20.000.000 dong dn 40.000.000 dong di
vó'i to chirc (theo diem c, khoân 3 Diu 12 Nghi, di,nh so 117/2020/ND-CP ngày
28/9/2020 cüa ChInh phü ye th phat hãnh chInh trong linh vrc y té).
10. Ngu&i không thirc hin quyt djnh c.rn tp trung dông nguôi tai viing
dã ducc ban bô tInh trng khn cp v djch Covid-19 thi bi, phat tin tir
30.000.000 dOng den 40.000.000 dng di vói cá nhân, tir 60.000.000 dông den
80.000.000 dông dOi vói tO chic (theo diem b khoãn 5 Diêu 12 Nghj djnh so
117/2020/ND-CP ngày 28/9/2020 cia ChInh phü v xCr pht hânh chinh trong
linh vuc y tê).

11. Nguäi giiip di, chira chp, che giu, t?o diêu kin cho ngithi nuóc
ngoài vào Viêt Nam, & lai Viêt Nam trái phép thI bj pht tin tir 15.000.000
dng dn 25.000.000 dng di vOi cá nhân, 30.000.000 dong den 50.000.000
dèng di vói tè ch(rc (theo dim a khoân 5 Di&u 17 Nghj djnh so 167/2013/NECP cüa Chinh phü quy djnh xCr pht vi pham hành chInh trong lTnh virc an ninh,
trt tir an toàn xã hii. Ngthi nu&c ngoài vi phm co th bj tnic xut theo quy
djnh ti khoán 9 Di*u 17 Nghj djnh s 167/2013/ND-CP.
12. Ngithi tir chi, trn trãnh vic áp ding bin pháp cách ly, cu&ng ch
each ly d phàng, chng djch Covid-19 thI b phat tin t.r 5.000.000 dng dn
10.000.000 dng, Buc thirrc hiên viêc each ly y t cuO'ng ch each ly y t (theo
dirn b khoán 1, khoán 3 Diu 11 Nghi djnh so 117/2020/ND-CP ngày
28/9/2020 cüa ChInh phü v xr phat hành chinh trong lTrih vre y t).
13. Nguè'i tir cliéi hoc trn tránh vic áp diing quyt djnh each ly y t&
cung ch cách ly y t ciia ca quan nhà nu'Oc cô thrn quyn di v&i ngtrôi m&c
bnh Covid-19 thI bj phat ti&n tr 15.000.000 dng dn 20.000.000 dèng, Buc
thirc hin vic cách ly y t, cu&ng ch each ly y t (theo dim b khoàn 2, khoàn
3 Diêu 11 Nghj djnh s 1 17/2020/ND-CP ngây 28/9/2020 cüa ChInh phü ye xr
phat hành chInh trong 1mb virc y ta). Nk gay lay truyn djch bnh Covid-19 cho
ngui khác thI bj xr 1? v ti "lam lay Ian djclz bnh truyn n/hem cho ngwô'i"
theo Diu 240 Bô luât HInh su.
14. Nguôi chija bj xác djnh m.c bnh Covid-19, nht.rng sng trong khu
vuc dã có quyt dlnh cách ly, quyt djnh phong tOa thrc hin mt trong các hành
vi: Trn khôi khu virc b each ly, khu vuc bj phong tOa; Không than thii quy
djnh each ly; Tir chi, trn tránh vic áp ding bin pháp each ly, cuô'ng ché each
ly; KhOng khai báo y t, khai báo không dy dü hoc khai báo gian dôi ma gay
thiêt hai tir 100.000.000 dèng tr& len do phát sinh chi phi phông, chng djch
bnh thI bj xir 1 theo Diu 295 B 1u.t HInh sr v ti "vi p/i çim quy djnlz v an
bàn ó no'i dông ngithi" (theo dim 1.2 miic 1 mc Cong van 45/TANDTC-PC
ngày 3 0-3-2020 cüa Hi dtng th.m phán Tôa an nhân dan Ti cao).
15.Ngu&i cung cp, chia sé thông tin giã mao, thông tin sal sir tht, xuyên
tac, bja dt ye djch bnh Covid-19 gay hoang mang trong Nhân dan thl bj phat
tin tr 10.000.000 dng den 20.000.000 dng, Buc gô bô thông tin sal sir that
ho.c gay nhm 1n hoc thông tin vi phim pháp 1ut do thrc hin hành vi vi
pham (theo dirn a, dim d khoãn 1 vâ khoãn 3 Diu 101 Nghj djnh s
15/2020/ND-CP) ho.c bj xir 1' theo Diu 288 B 1ut Hinh sir v ti "thea ho'lc
sü' ding Irdi phép thông tin ming nidy tin/i, mning vin thông" (theo dim 1.4
mic 1 Cong vAn so 45/TANDTC-PC ngây 3 0-3-2020 cüa Hi dng thm phAn
TOa an nhân dan Ti cao).
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16. Ng.thi diing
1irc, de doa ding vQ 1irc hoc hành vi khác can trO'
ngui thi 1iành cong vu trong phông, chng djch bnh Covid-19 thI bj xCr l vi
phm hành chInh (theo khoán 2, khoàn 3 Diêu 20 Ngh djnh
167/2013/NDCP cüa ChInh phi quy dlnh xir phat vi pham hành chinh trong lTnh vvc an ninh,
trât tu an toàn xã hOi) hoc bi xü 1 theo Diêu 330 Bô luât HInh su ye tôi
"Cizông ngu'&i thi han/i cong vi" (theo diem 1.9 miic 1 Cong van
45/TANDTC-PC ngày 30-3-2020 cüa Hi dOng thâm phán Tôa an nhân dan TOi
cao).
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17. Chü c s kinh doanh, nguôi quãn 1 co s kinh doanh dtch vii (nhi.r
quán bar,
trixè'ng, karaoke, dch viii mat - xa, co s thäm ms...) thirc hin hoit
dng kinh doanh khi dã có quyt dnh tim dInh chi boat dng kinh doanh dê
phông chong djch bnh Covid-19, gay thit hai tr 100.000.000 dong tr?Y len do
phát sinh chi phi phông, chOng djch bnh thI bj xir 1' theo Diêu 295 B 1u.t
HInh sir ye ti "viphçim quy djn/i v an bàn 0' noi dông ngu'&i" (theo diem 1.3
muc 1 Cong vAn sO 45/TANDTC-PC ngày 30-3-2020 cüa Hi dOng thâm phán
Tôa an nhân dan Tôi cao).
vu

18. Ngui lçii diing sir khan hirn ho.c tao sir khan him già tao trong tmnh
hInb djch bnh Covid-19 d mua vet hang boa dA thrc Co quan Nba nuâc có
thm quyn cOng b là mtt hang bmnh n giá ho.c hang boa dt.rcic Nhà ni.thc djnh
giá nharn ban lai dê thu 1i bat chInh thI b xir 1 ye ti "Dâu co" theo quy djnh
tai Diêu 196 B 1ut HinE sr (theo diem 1.8 miic i Cong vAn 45/TANDTC-PC
ngày 30-3 -2020 cüa Hi dng thAm phán Tôa an nhân dan TOi cao).
so

Sâ Tu pháp trân trpng de nghj Qu Co quan chi dao, trin khai thrc hin./cNuinhz?in:

GIAMDOC

- Nhir trôn;
- B Tix pháp;
- TIiumg trirc tnh üy;
- Chü tjch, các Phó Chñ tjch

UBND tinh;
- Ltni: VT, QLXLVPHC&TDTHPL.
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