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phòng, chồng dịch bộnh COVID-19

Kính gửi: Bộ Y tế

'I hực hiện Công văn sổ 2673/VPCP-K.GVX ngàv 06 tháng 4 năm 2020 cùa 
Văn phòng Chính phu về việc xứ lý vi phạm liên quan đến phòng chống dịch bệnh 
COVID-19, Bộ Văn hóa, The thao và Du lịch báo cáo kct quà tricn khai thực hiện 
và xử lý vi phạm liên quan đcn phòng chống dịch bệnh như sau:

1. Trước diễn bicn phức tạp cúa dịch bệnh COVID-19, Bộ Văn hóa, The 
thao và Du lịch đã chi đạo các cơ quan, đem vị chuyên môn thuộc Bộ, Sỡ Văn 
hóa, T he thao và Du lịch, Sỡ Văn hóa và The thao, Sỡ Du lịch, Sỡ Văn hóa, 
Thông rin, The thao và Du lịch các tinh, thảnh pho trực thuộc Trung ương thực 
hiện nghiêm  các văn bản chi đạo cua Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Văn 
hóa, The thao và Du lịch về công tác phòng, chóng dịch xử lý vi phạm liên quan 
đcn phòng chống dịch bệnh COVID-19. Dồng thời, tăng cường kiềm tra còng tác 
phòng, chống dịch COVID-19 đối với các tố chức, cá nhân hoạt động kinh 
doanh văn hóa, thê thao và du lịch trcn địa bản để kịp thời phát hiện, ngăn chặn 
và xư lý nghiêm các tò chức, cá nhản không thực hiện các biện pháp phòng, 
chóng dịch bệnh.

Qua kicm tra, theo dõi và báo cáo của các đơn vị, đcn nay chưa có trường 
hợp vi phạm  liên quan đcn phòng, chống dịch COVID-19, nhất là các hành vi vi 
phạm về khai báo y tc (khòng khai báo, khai báo không trung thực); trốn cách 
ly, không chấp hành biện pháp phòng, chống dịch; chống đối người thi hành 
còng vụ phòng chống dịch; đưa tin sai không đúng sự  thật, gây hoang m ang dư 
luận, mất ốn định xà hội; tái chc khầu trang y tc đã qua sư dụng; sản xuất hàng 
giả, đầu cơ, găm  hàng, tăng giá trái pháp luật, gian lận thương mại, gây bất ồn 
thị trường... Dối với các trường hợp nghi nhiễm (do đi tir vùng dịch về, ticp xúc 
trực ticp với người nhiễm  Covid-19, người nghi nhicm ...) đcu thực hiện nghiêm 
túc việc cách ly, theo dõi sức khóc theo quy định của Bộ Y te.

2. Đc triển khai thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chinh liên quan đcn 
phòng, chống dịch COV1D-19 theo yêu cầu tại Công văn số 2673/VPCP-KGVX 
ngày 06/4/2020 cùa Văn phòng Chính phũ; ngày 10/4/2020, Thanh tra Bộ Văn 
hóa, The thao và  Du lịch đà có Công văn sổ 8/TI'r-V H G Đ  gửi Vụ Pháp chế- Bộ 
Y tế, đề nghị hướng dần về thầm quycn xứ phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 
vực y  tế  cua Thanh tra ngành văn hóa, the thao và du lịch đổi với các hành vi vi



phạm liên quan đến phòng, chống dịch COVID-19 để Thanh tra ngành văn hóa, 
thc thao vả du lịch triển khai thực hiện.

Trên đày là Báo cáo kết qua triền khai thực hiện xử lý vi phạm liên quan 
đến phòng, chống dịch bệnh C O V ID -I9 trong lĩnh vực văn hóa, thề thao và 
du lịch, Bộ Văn hóa, Thê thao và  Du lịch trân trọng gừi Bộ Y tế tông hợp báo 
cáo Thủ tướng Chính phủ./.
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