
UY BAN NHAN DAN 
THI xA CU'A LO 

S& /UBND-TP 
V/v tuyên truyên ye các hành vi vi 

phm và mi'rc xfr phtt lien quan den 
phông, chong djch Covit -19 

CQNG HOA XA HOI CHU NGHiA VIT NAM 
JJc  Ip- Ttr do- Hnh phiic 

Cz'ra Lô, ngày tháng 4 näm 2020 

KInh gui: 
- Các phông, ban, ngành cp thj; 
- UBND các phi.thng. 

Thirc hin Cong van s 379/STP-PBGDPL ngày 08/4/2020 cüa Sâ Tu pháp 
v vic tip t11c trin khai thirc hin nghiêm ttc Chi thj s 16/CT-TTg cüa Thu 
turng ChInh phü, LTBND Thj xã yêu cu: 

- Các phông, ban, ngành trên dja bàn thj xa, UBND các phuàng tiêp tiic chi 
dao, tang ci1mg cong tác tuyên truyn, ph bin các quy djnh cüa pháp 1u.t v 
phOng, chng djch bnh, dc bit là djch Covid - 19 cho can b, cong chüc, viên 
chüc, ngu?yi lao dng trên dja bàn; Thông tin kjp thai, minh bich din bin cüa 
djch bnh, trong do chü dng thông tin v k& qua diu trj, kjp thôi bác bô, xü l 
nhthig thông tin sai sr that, thông tin chua duçic kiêm chrng gay hoang mang trong 
du luân. 

- Trung tam VAn boa Thông tin và Truyn thông thj xã clAng tâi các ni dung 
nay trén trang thông tin din ti:r thj xã và các chuyén trang, chuyên miic; Thirc hin 
1ira ch9n vic tuyên tmyn, ph bin các hành vi vi phm và rnt:rc x& pht lien quan 
dn phông, chng djch Covid -19 (tuyên truyn kru dng, ...) phü hgp, hiu qua 
d các ni dung dn vOi ngixai dan nhanh nht. 

- UBND các Phi.thng thirc hin thu am, phát trên h thông ba truyn thanh 
c sa It nh.t 2 1nI ngày v các hành vi vi phm Va m1rc xü pht lien quan dn 
phOng, chng djch Covit -19. 

(Hành vi vi phcim và mi'c xi'phit có danh myc kern theo) 
Nhn duçic cong van, yêu cu các phOng, ban, ngành Thj xã và UBND các 

phuang thrc hin khn truong, nghiêrn tüc./4— 

IVol u/ia,,: 
- Nhiz trên; 
- Thung trirc Thj üy (b/c); 
- MTTQ và các ngành doàn the (phôi hp); 
- Ban Tuyên giáo Thj üy (phôi hçrp); 
- Liiu VT. TP) 

TM. TIJY BAN NHAN DAN 
KT. CHU T!CH 
PHO CHU T!CH 

 

Vô Van Hung 



MQTSO HANHVIVIPHAMVAM1CXIYPH3T 
LIEN QUAN DEN PHONG, CHONG DICH COVID-19 

STT HANH VI VI PHJM M1J'C xi) PHAT CAN ci5' PHAP L 

Không deo khu trang tti các dja diem YeU 
câu phài deo khâu trang 

Cánh cáo hoäc ph.t tin tr 
100.000 dng dn 300.000 
ctng 

Ap ding theo dim a, khoãn 1, Diu 11 Nghj djnh s 
176/2013/ND-CP ngày 14/11/2013 cüa Chinh Phü v xü 
pht vi phm hành chInh trong lTnh vrc y t 
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Che giu, không khai báo hoc khai báo 
không trung thrc, kjp than din bin bnh 
truyên nhim cüa bàn than và nguäi khác có 
du hiu nghi ngan ye djch bnh vi chinh 
quyn dja phuong và ca quan y t SO ti 

Pht tiên tr 1.000.000 dông 
n 2.000.000 dng 

Ap diing theo dim a, khoãn 2, Diu 11 Nghj djnh s 
176/2013/ND-CP ngày 14/11/2013 cüa Chmnh Phü v xü 
pht vi phm hành chfnh trong lTnh vrc y tê 

3 
Cung cp ni dung thông tin giã mto, thông 
tin sai sr that, thông tin xuyên tc ye tInh 
hInh djch bnh Covit- 19 

Pht tin tr 20.000.000 
dng dn 30.000.000 dng 
hoc bj xtr 1 theo DiM 288 
BLHS näm 2015 sira d6i, 
bi sung nãm 2017 v "t5i 
dwa hogc th dyng tráiphép 
thông tin mang may tInh, 
mng viln thông" 

Ap ding theo dim a, khoãn 3, DiM 64 Nghj djnh s' 
174/2013/ND-CP quy djnh xO pht vi phm hành chInh 
trong linh virc buu chinh, viên thông, cong ngh thông tin 
và tan s din; Diem 1.4 Mic 1 Cong van 45/TANDTC-PC 
ngày 30/3/2020 cUa HOi  dng thmphán Tôa an nhân dan 
tOi cao 
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Virt khAu trang y t dA qua sü ding không 
dung nai quy djnh ti ncii cong cong nhu via 
he, duông phô hoc h thông thoát nuOc thai 
do thj hoc h thông thoát nixOc mt trong 
khu vic do thj. 

Pht tiM 5.000.000 dng 
dM 7.000.000 c1ng 

Ap diing dim d, khoán 1 DiM 20 Ngh djnh s 
155/20161ND-CP ngày 18/11/2016 cüa ChInh phü quy djnh 
v xi:r phit vi phm hãnh chinh trong linh vrc môi truOng 
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Không thirc hin quyt djnh kim tra, giám 
sat, xU 1 y tê truâc khi vào vUng có djch 

Piat tie,n tir l0.000.0O0 
dông den 20.000.000 dông 

Ap diing theo dim a, khoân 5, Diu 11 Nghj djnh s 
176/2013/ND-CP ngày 14/11/20 13 cña ChInh Phü v xCr 
phtt vi phm hành chInh trong 11th virc y 
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Không thixc hin quyt dlnh ap dicing bin 
pháp tarn  dInh chi hoit dng cUa cci s djch 
vii an uông cong cong có nguy ca lam lay 
truyn bnh ti vüng có djch 

Phit tiên tir 5.000.000 dông 
den 10.000.000 dông 

Ap diving theo diem a, khoãn 4, Diêu 11 Nghj djnh so 
176/2013/ND-CP ngày 14/11/2013 cüa ChInh Phü v xr 
pht vi phm hành chinh trong 11th virc y t 
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Không thirc hin quyt djnh áp diing bin 
pháp hin ch ttp trung dông ngi.thi hoc t?m 
dinh chi hot dng kinh doanh, djch vi ti 
noi cong cong d phông chng djch Covid- 
19 

Pht tin tü 5.000.000 dng 
den 10.000.000 dng 

Ap ding theo dirn c, khoãn 4, Diu 11 Nghj djnh s 
176/2013/ND-CP ngày 14/11/2013 cña ChInh Phü v xCr 
pht vi phm hành chinh trong 11th vrc y t 
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Ngi.thi nào trn khôi khu cách ly, khOng tuân 
thu quy djnh v cách ly; tir chM, trn tránh 
vic áp diing bin pháp cãch ly, cuOng ch 
each ly dê phông chng djch Covid-19 

Phit tin t 5.000.000 dng 
dn 10.000.000dnghoc 
bi xr 1 theo Diu 240 
BLHS 2015 sira dôi, b 
sung näm 2017 v "Ti lam 
lay Ian djch bnIi truyn 
nhiém nguy hié'm ciio 
ngud'i" trong truô'ng hgp 
gay truyn djch bnh cho 
ngrni khác. 

Ap diing theo: 
- Diem b, khoãn 2, Diu 10 Nghj djnh s 176/2013/ND-CP 
ngày 14/1 1/2013 cüa ChInh Phü ye xü pht vi phm hành 
chinh trong llnh virc y t; 
- Dim 1.1, Muc I Cong van 45/TANDTC-PC ngày 
30/3/2020 cña Hi dng thm phán Tôa an nhân dan tM cao 

Hành vi lçi diing sir khan him hoc to sir 
khan him gia tao trong hmnh hInh djch bnh 
covid-19 dê mua vet hang hóa dã dugc c 
quan nhà rnrc có thrn quyn cong b là 
mt hang bInh n giá hoc hang hOa dirge 
Nhà ni.rOc djnh giá thm ban li d thu lçi 
bt chinh 

Xü 12 theo Diu 196 BLHS 
nàrn 2015 süa di, bô sung 
nAm 2017 v ti du 

Ap dung diem 1.8, Mic 1 Cong van 45/TANDTC-PC ngày 
30/3/2020 cña Hi dng thm phán Tôa an nhân dan ti cao 
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thu quy djnh v cách ly; tr chi, trôn 
vic áp dicing bin pháp cách ly, cu&ng ch 

Xü 1$' theo Diu 295 BLHS 
näm 2015 sCra di, b sung 

10 each ly ma gay thit hai 100.000.000 
dng tr len do phát sinh chi phi phàng 
chng djch Covid- 19 

nãm 2017 ye "ti viphgm 
quy djnh v an toàn lao 
dng, v sinh lao dông, v 
an toàn & ncri dông ngw&i" 

Ap dung dim 1.2, Mic 1 Cong van 45/TANDTC-PC ngày 
3 0/3/2020 cüa Hi dng thm phán Tôa an nhân dan tôi cao 

Không khai báo y t, khai báo không dÀy dU 
Xir 1 theo Diu 240 BLHS 
näm 2015 sira di, b sung 

11 hotc khai báo gian dôi gay lay truyn djch 
bnh Covid-19 cho nguii khác 

nàm 2017 v "ti lam My 
lan djch bnh truyn nhilm 
nguy hie2m cho ngwài" 

Ap diing diem i.i, Mic 1 Cong van 45/TANDTC-PC ngày 
3 0/3/2020 cüa Hi dng thÀm phãn Tàa an nhãn dan ti cao 

12 
Hành vi dung vu lc, den d9a dung vii lirc 
hoc thu don khác can trô ngu?i thi hành 
cong vi trong phông, ch6ng djch Covid- 19 

Xi:r 1 theo Diu 330 ,BLHS 
näm 2015 sira di, bô sung 
nAm 2017 v "tç3i chdng 
ngw&i thi hành cong vy" 

Ap dicing dim 1.9, Mic 1 Cong vAn 45/TANDTC-PC ngày 
30/3/2020 cüa Hi dng thÀm phán Tôa an nhân dan ti cao 

13 

Chü co sr kinh doanh, nguii quãn 1 co so 
kinh doanh djch vi (nhu quán bar, vu 
trix&ng, karaoke..) thirc hin hot dng kinh 
doanh khi cia có quyt ctjnh tm dInh chi 
hoat dng kinh doanh d phông, chng djch 
Covid-19, gay thit hai  tü 100.000.000 dông 
trâ len do phát sinh chi phi phông, chng 
dch bnh 

Xü 1 theo Diu 295 BLHS 
näm 2015 sira di, b sung 
näm 2017 v "t5i viphgm 
quy djnh v an toàn laO 
dç3ng, v sinh lao dông, v 
an toàn a noi dOng ngwài" 

Ap diing dim 1.3, Mjc I Cong vAn 45/TANDTC-PC ngày 
30/3/2020 cüa Hi dng thAm phán Tôa an nhân dan t61 cao 

(Ban hành kern theo COng van so /UBND-TP ngày tháng 4 nàrn 2020) 

UY BAN NIIAN DAN THI xA CUA LO 
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