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Ut BAN NHAN DAN
QU4N HOANG MAT
S6:,496'UBND-TP
V/v dky manh cong tác tuyén truy&n,
ph6 bin, giáo dye pháp Iu$t lien quan dn
phöng, ch6ng djch bnh COVID-19

CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA V4T NAM
Dc 1p - Tr do - Hnh phüc
Hoàng Mai, ngay,43 thong 3 nátn 2020

Kinh gfri: - Uy ban M4t 14n T6 qu6c Vi@ Nam Qun Va
cac To ehüc chinh fri xA hOi;
- Các phàng, ban, don vj thuOc Qi4n;
- UBND cac phu&ng.
Truâc tinh hinh djch bênh trên th gioi dik bin rat phfrc tp, ca mc môi
tang cao cü 100 gi& thI có 1 friu ca mc, djch bnh không phi thuQc vào thai
gian và thai tMt, nguyen nhân phát ten lay Ian djch bnh có th trong khOng khI.
Mi nuàc có mt chUng lthac nhau, có th bj dQt bi&n gen cite nên ngày càng
nguy him và rt d lay nhim nhanh trong cong d6ng.
Tai Vit Nam, hien dã xut hiên ca lay nhim frong cong d6ng t.i mOt s6
tinh, thành ph6 Dà Nkg, Quãng Nam, Quãng Ngài, Tharih ph6 H CM Minh,...)
chin xác djnh dirge ngu6n lay nhim. Ha NOi cfing da xuát hin ca lay nhim
trong cong d6ng, là dja phuang eó nguy co lay nhi&n eao do nhiu ngu&i dã di
du ljch, cong táe,...tai thành phO Dà N&ng.
Nhm tip tçxc thuc hiën chi dao efia Trung wing và Thành ph6 trong cOng
tac phông, ch6ng djeh btnh viêm ththng hO hp cAp COVID-19 trên dja bàn
Qun, UBND Qun dé nghj U>' ban Mt trn To qutc Vit Nan Qi4n và các t6
chüc chirth fri - xa Mi, yeu cu cáo phàng, ban, don vj thuQc Qun, UBND các
phu&ng tip tyc dAy mnh vic tuyCn truyn, ph6 bin giáo dye phap lu3t v
phông, ch6ng djeh bnh viêm duông hO hAp ep COVID- 19, khãn trtrcmg Sn
khai thrc hen các nQi dung sau:
1.Tp trung tuyên truyOn kip thai các van bàn chi do cüa Trung irong và
Thành ph6 v& phông, ch6ng djch bênh COVID-19, chü trQng tuyên truyên dn
can bô, cong ch&c, vien chrc, nguM lao dng và nhân dan thông tin chInh xác,
icip th&i din bin tInh hinh, tIrth chAt nguy hi&m, nguy co, tác hai và các bien
pháp phOng, ch6ng djch benh.
2. DAy mnh tuyên truyn, ph6 bin cac hãnh vi, nhóm hành vi bj nghiêm
cAm và ch tái xir phat 13 hênh vi, nhóm hânh vi vi phirn pháp itS lien quan dn
phOng, cháng COVID- 19 (co Phy luc k/em theo) bang các birth thüe phü hqp ut
báo, dài, h thng truyn thanh co so, tren h th6ng Hanoi Smart City,
infographic, trén man hinh trong thang may cáe nhà chung ctr,...
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3.Sy m?nh tuyên truyn, ph bin pháp 1ut phông, chng benh truyn
nhim trong do tp trung vão các hành vi bj nghiêm cni và ch tài xfr phat itt
che gi&u, không thai baa y tá hoc khai báo gian dôi y M, thông tin sai s'r that, tü
ch6i hoc fr6n trárth bi'n pháp hoac không thqc hin bien pháp cách ly theo quy
dinh, thông eMp hành the bin pháp phOng, cháng djeh beth,...
4. Dy m?nh tuyên truy&n qUa h thtng truyn thanh cci sà "Tim hiêu pháp
14 v phOng, cMng bnh truynnhim" ducxc dng tãi txên Trang thông tin, tuyên
truyn ph bin pháp lu@ eiia Thành ph ti dja clii https://pbgdnl.hanoi.gov.vnitailieu-phat-thanh.
5. K& hgp tuyên truyn ph bin, giáo dije pháp lu3t vói tuyên truy&n k5'
näng, bien pháp phOng, chng dich, xü 1 nghiêm cac hành vi vi phm lion quan
d&n phông, chng djeh beth COVTD-19. Thve hin nghiOm quy djnh the bien
pháp phông, chng djeh thu rCra tay sat khun thu&ng xuyOn, deo khu trang noi
cong cong, khi tham gia giao thông,...
6. Cáe hot dng tuyen truy&n, ph bi&n pháp Iu3t trOn dja bàn Quan phái
t'rin thai bng các hIth thüc phi hçxp dam báo diu kien phông, chng djch.
•UBND Qu@n dà nghj Uy ban Mt tran T qu6e Viet Nam Qun và cac t6
chüc chIth tn - xA hOi, yOu cku cáe ccx quan, don vj, dja phucmg triên khai thvc
hin vâ báo cáo kM qua yE UBND Qusi (qua phông Tuz phap) ('1ng ghdp trong
bao cáo kAt qua cong tác PBGDPL nàrn 2020) d tng hqp báo cáo UBND
Thàth ph&/.
Nui nhân:

- Nhu trOn;
- Sâ Tic pháp Ha NØi;
(d
- TI' Quãxi üy — HDND Qun;
báo cáo)
- Die Chü tjeh UBND Qun;
- Die Trân Qu9 Thai, PCT UBND Qt4n;
-Luu:VT,TP.
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NG, CHONG D4CH COVLD-19 VA cAN
U PLIAP Lt
a 04 /CV-HD ngày Otthdng 9 näm 2020 cüa
hpp PBGDPL thành phd' Ha Nq
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NÔI dung !uyen truyen
Ngu&i không deo khãu trang noi cong cQng
1 b ph?x tiên tOi da den 300.000d.
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Ngu&i v&t khu trang da sfr dung không
dAng ncvi quy djnh tai nod cong oQng bi phat
ti&n tti da dn 5.000.000 dng, nEu kt
via he, dtthng phó bj ph?t tin t6i da d&t
7.000.000 d6ng.

CAn ci? pháp 19
Ap dyng thea diem k/wan 1 Diêu 11
Nghi djnh sO 176/2013/ND-CF ngày
14/11/2013 cza ChInh phü ye x4phØ
Mn/i chinh (rang fl'nh vtc y té

Ap clyng thea diem c, d k/wan 1 Diêu
20 Nghi d(nh so 155/2016/ND-GF
ngày 18/1l/2016cia Chin/i phz quy
djnh véxa'phgtviphgm han/i chinh
trong lrnh vec mói ti'w&ng

Nguäi che giAu tlnh trang bnh cüa mlnh A'p clyng thea diEm a k/wan 2 Didu 11
hoc càangu&i khác Idxi mac bnh Covid- 19 Nghj djn/i so 176/2013/ND-CF ngày
N pht tiën tôi da den 2.000.000 dông.
14/17/2013 cza C'hInh phü ye thphqt
han/i chin/i trong Un/i vyt y té

Không thvc hin quy& djnh ap dung bin A'p dyng theo 111dm a, khodn 4 DiJu
4. pháp tim dinh chi hoat dng cM cu so djch 11 Nghj djnh 176/2013/ND-cF ngày
vu An uOng cong cng cá nguy cu lam lay 14/11/2013 cüa Chunh p/th ye thphgt
truyên bnh djch ti vüng co djch thI bj phat
han/i chin/i trong lTnh vtec y é
tiên tOi da den 10.900.090 dôn dôi vói çá
nhân, 20.000.000 dOng dôi vOi tO cbüc.
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Kliông thvc hin quyt dnh áp ding bien
dyng thea diJm c, klwdn 4 Dau 11
pháp hn ché tp trung dOng nguäi hoac tam
Nghj djn/i 176/2013/ND-CF ngày
dmnh chi hoat dng kinh doanh, djch vp tal 14/11/20 13 cüa Chunhphâ vàxzrphqt
ncri cong cQng dé phóng, thông dich Covidhành chInh trong linh vvc y té
1? thI bj phat tiên tái da den 10.000.000
dôngdôi vOl cá nhân, 20.000.000 dOng dOi
vOl to chüc.
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dyng theo dim a k/wan 5 Diàu 11
Ngu&i không thyt hin quy& djnh kiAm tra,
Nghj 11/nh / 76/2013/ND-CF ngày
giám sat, xfr 19 y tê tnróc khi ra vào yang có
dich N phat tiOn tãi da dn 20.000.000 dong. 14/11/2013 cüa ChInhphü véxi'cphgt
hành chIn/i trong un/i vrc y te
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Nguôi nào tr6nkh6i nai each ly; không tuân Ap dyng theo' diEm b khodn 2 DiSu 10
thu quy djnh ye cách ly; tir thói, IrOn tránh
Nghj a'jnh 176/20]3/ND-CP ngày
vi4c ap dvng biên pháp each ly, eu&ng chã 14/11/2013 cüa C'hinh phil ye thphgt
hành chtnh trong li'nh vyv y té vâ
each ly dC phông, thông djch Covid-1 9 cO
the bj x& pht hàsih ehinh tOi da den
diem 1.1 rnyc 7 Cong van
10.000.000 dOng hoac b th 19 theo Diêu 45/TANDTC-FC ngày 30/3/2020 cüa
240 B 1ut Hmnh su trong truOng hqp gay Hçi dOng thárn phán Tôa an nhdn dan
truyen djch bnh cho ngiräi khác
tOi cao
Nguti nào tr6nkhoi nth each ly; khong tuân Ap dyng diEm 1.2 myc 1 myc Cong
thu quy djnh ye each ly; tü chôi, (ron tránh van 45/TA ND TC-FC ngày 3 0/3/2020
vic ap dyng bin pháp each ly, ctxö'ng the cüa Hi dOng thárnphán Tha an nhán
each ly ma lam gay thit hi tü 100.000.000
dan (01 cap)
dng trô len do phát sinh chi phi phOng,
chOng dich b4Iih Covid-19 thi bj xü 19 theo
Diet 295 BO luât J-fjnh sv
Ngtrài nào khai baa y té, khai Mo không Ap dyng diEm 1.1 myc 1 COng van
day dü hoc khai Mo gian dôi gay lay truyên 45/TA NDTC-.PC ngày 30/3/2020 cüa
dich bnh Covid-19 cho ngu&i kháe N xü 19 1-1*1 dOng thám phdn Tha an nhdn dan
theo Diêu 240 B Iu@ 1-1mb sy
tôi cao
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Nguäi nào dua len rn?ng may tinh, mng Apdyng die'm a k/wan 3 DiJu 99 và
viên thông thông tin giã mto, thông tin sal diem a k/wan 1 Dieu 101 Nghj dfnh
sr that, thông tin xuyên tac ye tlnh hinh djch 15/2020/ND-cP ngày 03/02/2020 quy
bnh Covid-19 cô the bi tiên thi da den
djnh thphQt viphçm hànhchmnh
15.000.000 ddng hoc bj xü 19 theo Diêu tronglinhvvc bizu chinh, vién thong,
288 BQ luat Filth su.
tan sO tuyén din, cOng ng/Ø thông tin
và giao dch dWn tCcvâ diEm 1.4 myc
I COng van 45/TA ND It-P C ngây
30/3/202 0 cücz HQ7 dông thdm phdn
Tdaánnhdnddn tOi cao
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NguEri cé hânh vi dung vU 1rc, de d9a dàng
Ap dyng diEm 1.9 myc] Ong van
vU lye hole thu don khác can trô ngu&i thi 45/TAI'JDTC-PC ngày 3 0/3/2020 cüa
hãnh cong vy trong phàng, chOng djch bnh Hci dOng thdm phán Tha an nhdn dan
tOl cao
Covid-19 thi bi xCr 19 thea Diêu 330 Bô luât
Hinh si,r.
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Chu ca s& kinh doanh, ngu&i quân 19 cci s&
Ap dyng diEm 1.3 myc i Cong van
kinh doanh ditch vi (thu quán bar, xu 45/TA NDTC-PC ngày 3 0/3/202 0 cza
truäng, karaoke, djch v mát-xa, co sä thaw HOi dOng (ham p/ian Tôa thn nhOn dan
tOi cao
m9...) thyc hin hoat dQng kinh doarih khi dä
có quyét djnh tam dmnh chi hot d'ing kinh
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doanh dé phóng chng dch bnh Covid-19,
gay thia hi tr 100.000.000 dng trâ len do
phát sinh chi phi phông, thông djch bnh thI
bj xir 1' theo Diàu 295 BO luat HInh sv
Ngirâi có hânh vi Iqi dung sv khan hi&xi
Ap dung diem 1.8 inyc 1 Cong van
hoc tao sir khan hi&m giã tao tong tInh 45/TA ND it-PC ngày 30/3/2 020 cüa
hmnh dich bênh Covid-19 dé mua vet hang H3i dóng thámphdn Tôa an nhán dan
hoa da dugc co' quan nba nuOc có thãrn
tOi cao
quyên cong bô là znt hang binh on giá hoo
hànghoa ducic Nba nuâc djnh giá nhàm ban
lai dé thu lqi bat chInh thI bj xü I? ye ti dâu
co' theo quy djnh ti Diêu 196 130 it HInh
sir.

