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Số:           /SYT-TTra 

V/v tăng cường công tác kiểm 

tra, xử lý vi phạm trong phòng 

chống dịch bệnh Covid-19.  

     Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày       tháng     năm 2020 

 

 KHẨN 

                                      Kính gửi: Phòng Y tế huyện, thị xã, thành phố 
  

  

Thực hiện công văn số 625/TTrB-P1 ngày 04/8/2020 của Thanh tra Bộ Y tế 

về việc tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm trong phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19; Sở Y tế đề nghị các đơn vị thực hiện một số nội dung 

sau: 

1. Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra các hoạt động về phòng, chống 

dịch Covid-19. Chú trọng phát hiện các trường hợp không khai báo y tế hoặc khai 

báo không trung thực, kịp thời; trốn tránh, chống đối không chấp hành biện pháp 

cách ly y tế, không chấp hành các quy định về phòng chống dịch theo hướng dẫn 

của ngành Y tế; các cơ sở y tế không thực hiện đúng các biện pháp phòng, chống  

dịch và kiểm soát lây nhiễm; việc đầu cơ, tăng giá, buôn lậu, sản xuất, buôn bán 

hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ là các mặt hàng thuốc, hóa chất, thiết 

bị, vật tư y tế phục vụ phòng chống dịch và các hành vi vi phạm pháp luật khác  

trong công tác phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm này.  

2. Kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của 

Nghị định số 176/2013/NĐ-CP, ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt 

vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế; Nghị định số 185/2013/NĐ-CP, ngày 

15/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động 

thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu 

dùng và Nghị định số 124/2015/NĐ-CP, ngày 19/11/2015 của Chính phủ sửa đổi 

bổ sung, bãi bỏ một số điều của Nghị định số 185/2013/NĐ-CP, ngày 15/11/2013 

của Chính phủ. Nếu phát hiện có dấu hiệu của tội phạm hình sự, chuyển ngay hồ 

sơ vụ vi phạm cho cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật. 
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Công  bố rộng rãi các trường hợp vi phạm các trên phương tiên thông tin đại chúng 

để cảnh báo cho cộng đồng. 

3. Trong quá trình kiểm tra phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, khuyến 

cáo các cơ quan, tổ chức, cá nhân chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống 

dịch và tố giác các hành vi vi phạm.  

Đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện và báo cáo kết quả kiểm tra về Sở 

Y tế (Thanh tra Sở) trước ngày 08/9/2020 để tổng hợp báo cáo Thanh tra Bộ Y tế /. 

 

Nơi nhận:                             KT.GIÁM ĐỐC 

- Như trên;                                                                            PHÓ GIÁM ĐỐC 

- GĐ Sở Y tế (báo cáo); 

- Các PGĐ Sở; 

- Các Đơn vị trực thuộc (th/h);   

- Thanh tra Sở, Phòng Nghiệp vụ (//); 

- BVĐK Vạn Phước (//); 

- Các PKĐK tư nhân (//); 

- Bộ phận CNTT (Đăng Website SYT); 

- Lưu: VT.  

 

                                                                    

                                                                             Lương Văn Quang 
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