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BÁO CÁO 

Xử lý vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19 

 

 

 

 Thực hiện Công văn số 710 /SYT-TT ngày 08/4/2020 của Sở Y tế  về báo 

cáo xử lý vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19. UBND huyện 

Đình Lập Báo cáo kết quả xử lý vi phạm liên quan phòng, chống dịch Covid-19 

như sau: 

1. Công tác chỉ đạo điều hành 

Thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg, ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19; Chỉ thị số 

16/CT-TTg, ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các 

biện pháp cấp bách phòng, chống Covid-19; Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 

27/3/2020 của UBND tỉnh Lạng Sơn về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, 

chống dịch Covid-19; Văn bản số 308/UBND-KGVX ngày 31/3/2020 của 

UBND tỉnh Lạng Sơn về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống 

dịch Covid-19; UBND huyện đã ban hành văn bản số 321/UBND-VP ngày 

28/3/2020 về việc triển khai thực hiện chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 27/3/2020 

của UBND tỉnh; Văn bản số 314/UBND-VP ngày 27/3/2020 về việc triển khai 

thực hiện thông báo số 122/TB-VPCP ngày 24/3/2020 của Văn phòng Chính 

phủ; Văn bản số 327/UBND-VP ngày 30/3/2020 về việc rà soát danh sách người 

dân đã đến Bệnh viện Bạch Mai-Hà Nội, văn bản số 347/UBND-VP ngày 

01/4/2020 về việc cấp, quản lý, sử dụng khẩu trang y tế phục vụ công tác phòng, 

chống dịch bệnh COVID-19; Công văn số 77/VP-TH ngày 09/4/2020 về việc 

phân phối thuốc trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19; Công văn số 386/UBND-

VP ngày 08/4/2020 về xử lý vi phạm liên quan đến Covid-19;  

2. Kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ 

Các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung trên 20 người trong 01 

phòng đã được tạm dừng; Tại các điểm công cộng không còn tình trạng tập 

trung quá 10 người, đảm bảo giữ khoảng cách tối thiểu 2m giữa người với 

người. 

Tạm dừng các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao trên địa 

bàn để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đối với xã, thị trấn; các hộ kinh doanh 

dịch vụ văn hóa, trò chơi điện tử trên toàn huyện. Phòng Văn hoá – Thông tin đã 

phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra các hoạt động văn hoá, 



dịch vụ ăn đêm trên địa bàn thị trấn, qua kiểm tra tất cả các cơ sở đã chấp hành 

nghiêm túc tinh thần phòng, chống dịch. 

- Tổng số người được khai báo y tế qua APP nCovid: 4747 người 

- Số cơ sở được kiểm tra: 206 cơ sở; 

- Số cơ sở/vụ nhắc nhở: 46 cơ sở; 

- Xử lý vi phạm hành chính: 0 

- Công an huyện lập biên bản 01 vụ tụ tập đông người 

- Số tiền nộp phát: 0 

 Các hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí tại các địa điểm công cộng đã 

được tạm dừng. Các hoạt động tổ chức các nghi lễ tôn giáo, tín ngưỡng tại các 

đình Đông Quất, Pò Háng, Tà Hón, nhất là Đình Háng Slấp đều dừng hoạt động. 

Công tác kiểm soát hoạt động vận tải hành khách: Đối với 12 xe hoạt 

động đăng ký vào bến xe huyện Đình Lập đã tạm dừng hoạt động kể từ ngày 

30/3/2020. Ngoài ra trên địa bàn còn khoảng 30 xe hoạt động vận chuyển hành 

khách, nhưng không đăng ký đón, trả khách trong bến, đến nay cũng đã tạm 

dừng hoạt động vận chuyển hành khách. 

UBND huyện đã chỉ đạo Đội quản lý thị trường số 3 (Đình Lập) phối hợp 

với Văn phòng HĐND và UBND và các ngành chức năng tổ chức kiểm tra, 

giám sát được 08 cơ sở kinh doanh thuốc và 02 siêu thị trên địa bàn. Thực hiện 

ký cam kết với các cơ sở kinh doanh thuốc và siêu thị không được tăng giá bán 

các sản phẩm, đặc biệt là khẩu trang. 

Công tác kiểm soát tại  Đồn biên phòng Bắc Xa và Chi Lăng đã thành lập 

11 tổ chốt chặn trên biên giới đường mòn, lối mở (tại Đồn Chi Lăng 08 chốt 

chặn, 05 tổ cơ động, tại đồn Bắc Xa 03 chốt chặn và 02 lán thu dung, 02 tổ cơ 

động), lực lượng gồm cán bộ, chiến sỹ của Đồn Biên phòng và lực lượng công 

an xã, dân quân xã của xã Bắc Xa, Bính Xá duy trì trực 24/24h. Trong tuần 

không có trường hợp nhập cảnh trái phép. Lũy kế tính đến thời điểm này có 78 

người xuất, nhập cảnh trái phép. 

Ngoải ra trên địa bàn huyện có 01 chốt chặn kiểm soát y tế liên ngành, kết 

quả kiểm tra tại chốt trong tuần như sau: Tổng số lượt người tham gia trực chốt: 

200 người; Số lượng phương tiện qua 945 phương tiện, Trong đó: 166 mô tô, 

779 ô tô ; tổng số người trên các phương tiện được kiểm tra: 1498 lượt người. 

Qua kiểm tra công tác dừng xe, phân luồng, kiểm tra y tế diễn ra bình thường. 

Không xảy ra các tình huống phức tạp về an ninh trật tự, người dân và lái xe đều 

chấp hành nghiêm túc hướng dẫn của lực lượng chức năng làm nhiệm vụ. Người 

dân tham gia giao thông đều có ý thức phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đã chủ 

động đeo khẩu trang y tế, lái xe và tất cả các hành khách trên xe đều đeo khẩu 

trang, trên phương tiện giao thông đã chuẩn bị nước sát khuẩn, rửa tay ; Chấp 

hành và tự giác khai báo lịch sử đi lại khi được yêu cầu khai báo của lực lượng 



chức năng. Các trường hợp kiêm tra thân nhiệt đều ở mức bình thường, chưa 

phát hiện trường hợp nghi nhiễm bệnh Covid-19. 

Trên địa bàn huyện không có trường hợp vi phạm liên quan đến phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19. 

Trên đây là báo cáo của UBND huyện Đình Lập về kết quả xử lý vi phạm 

liên quan đến phòng, chống Covid-19. 

Nơi nhận:  
- Sở Y tế lạng sơn; 

- CTT, PCT UBND huyện; 

- C, PCVP HĐND và UBND huyện; 

- Lưu: VT.     

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

                  Vi Văn Đông 
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