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BÁO CÁO 

Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong 

 phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Nam Định 

 

 

Kính gửi: Bộ Tư pháp 
 

Thực hiện Công văn số 958/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 17/3/2020 

của Bộ Tư pháp về việc tăng cường công tác theo dõi tình hình thi hành pháp 

luật trong phòng chống dịch bệnh Covid-19; UBND tỉnh Nam Định báo cáo kết 

quả triển khai thực hiện như sau: 

1. Công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện theo dõi tình hình thi hành 

pháp luật về phòng, chống dịch Covid-19: 

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã 

ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành công tác phòng, chống dịch bệnh 

trên địa bàn tỉnh1. 

UBND tỉnh đã thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch và xây dựng Kế 

hoạch đáp ứng đối với từng cấp độ dịch bệnh trên địa bàn tỉnh.  

Đã chỉ đạo các Bệnh viện và cơ sở được phân công làm nơi cách ly chuẩn 

bị tốt các điều kiện sẵn sàng tiếp nhận, sàng lọc, điều trị bệnh nhân, thực hiện 

                                                 
1 Gồm các văn bản:  

- Công văn số 976-CV/TU ngày 11/3/2020 về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bênh Covid-19 

trong tình hình mới;  

- Quyết định số 236/QĐ-UBND ngày 03/02/2020 thành lập Tổ công tác tại Văn phòng UBND tỉnh về phòng, 

chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra;  

- Kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 03/02/2020 đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do 

chủng mới của vi rút Corona gây ra trên địa bàn tỉnh Nam Định;  

- Công văn số 07/UBND-VP2 ngày 03/02/2020 cập nhật văn bản chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh 

viêm đường hô hấp cấp do chủng virus corona gây ra;  

- Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 01/02/2020 về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm 

đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra;  

- Công văn số 28/UBND-VP7 ngày 30/01/2020 v/v phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng 

mới của virut Corona gây ra;  

- Công văn số 65/UBND-VP7 ngày 26/02/2020 về việc đẩy mạnh phòng chống dịch, Covid-19;  

- Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 18/3/2020 về tổ chức thực hiện khoanh vùng, cách ly vùng có dịch bệnh 

Covid-19 trên địa bàn tỉnh Nam Định;  

- Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 20/3/2020 thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã 

hội ứng phó với dịch Covid-19,  

- Công văn số 236/UBND-VP8 về việc tăng cường công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong phòng, 

chống dịch Covid-19 

- Các Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị về công tác phòng, chống dịch Covid-19 

https://www.namdinh.gov.vn/Default.aspx?sname=ubndnamdinh&sid=4&pageid=27218&p_steering=54247
https://www.namdinh.gov.vn/Default.aspx?sname=ubndnamdinh&sid=4&pageid=27218&p_steering=54247
https://www.namdinh.gov.vn/Default.aspx?sname=ubndnamdinh&sid=4&pageid=27218&p_steering=54243
https://www.namdinh.gov.vn/Default.aspx?sname=ubndnamdinh&sid=4&pageid=27218&p_steering=54243
https://www.namdinh.gov.vn/Default.aspx?sname=ubndnamdinh&sid=4&pageid=27218&p_steering=54233
https://www.namdinh.gov.vn/Default.aspx?sname=ubndnamdinh&sid=4&pageid=27218&p_steering=54233
https://www.namdinh.gov.vn/Default.aspx?sname=ubndnamdinh&sid=4&pageid=27218&p_steering=54180
https://www.namdinh.gov.vn/Default.aspx?sname=ubndnamdinh&sid=4&pageid=27218&p_steering=54180
https://www.namdinh.gov.vn/Default.aspx?sname=ubndnamdinh&sid=4&pageid=27218&p_steering=54147
https://www.namdinh.gov.vn/Default.aspx?sname=ubndnamdinh&sid=4&pageid=27218&p_steering=54147
https://www.namdinh.gov.vn/Default.aspx?sname=ubndnamdinh&sid=4&pageid=27218&p_steering=54850
https://www.namdinh.gov.vn/Default.aspx?sname=ubndnamdinh&sid=4&pageid=27218&p_steering=56528
https://www.namdinh.gov.vn/Default.aspx?sname=ubndnamdinh&sid=4&pageid=27218&p_steering=56528
https://www.namdinh.gov.vn/Default.aspx?sname=ubndnamdinh&sid=4&pageid=27218&p_steering=56528
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nghiêm việc cách ly những người trở về từ vùng có dịch hay đi qua vùng có 

dịch và người có triệu chứng nghi nhiễm Covid-19 không để dịch bệnh lây lan.  

Cho học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh tạm thời nghỉ học, tạm dừng tổ 

chức các lễ hội đông người. 

Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân chủ động thực hiện các 

khuyến cáo của các cơ quan chuyên môn, phối hợp tốt với cơ quan chức năng 

thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh; nghiêm cấm việc che dấu hoặc 

thông tin không đúng về dịch bệnh; thiết lập 02 đường dây nóng tuyến tỉnh và 

10 đường dây nóng tại các huyện, thành phố. 

Triển khai thực hiện phòng, chống dịch các Sở, ban, ngành, UBND các 

huyện, thành phố đã quán triệt, chỉ đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực 

thuộc thực hiện nghiêm túc các văn bản của cơ quan cấp trên. Đồng thời ban 

hành các văn bản chỉ đạo công tác phòng, chống dịch trong ngành, cơ quan, 

đơn vị, địa phương  theo chức năng, thẩm quyền quản lý nhà nước2.  

Các Sở, ban, ngành thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp 

phòng, chống dịch Covid- 19 bằng các văn bản chỉ đạo hướng dẫn và thông tin 

trên trang thông tin điện tử, hệ thống quản lý văn bản điều hành, các cuộc họp 

giao ban... Thực hiện nhiều biện pháp phòng, chống dịch bệnh tại trụ sở cơ quan 

như: Thực hiện sát trùng, khử khuẩn, chuẩn bị các trang thiết bị phòng, chống 

dịch: Máy đo thân nhiệt, khẩu trang kháng khuẩn, nước rửa tay sát khuẩn để 

công chức, viên chức, người lao động và khách đến làm việc sử dụng.  

Các huyện, thành phố kịp thời thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch 

bệnh tại địa phương, ban hành các văn bản tăng cường các biện pháp phòng, 

chống dịch Covid-19. Thực hiện vệ sinh môi trường, phun khử khuẩn tại 

trường học, cơ quan, doanh nghiệp, nơi tập trung đông người trên địa bàn. Đẩy 

mạnh thông tin, tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh, huyện 

trên trang thông tin điện tử, Đài PTTH huyện, Đài phát thanh ở xã, phường, thị 

trấn phát động toàn dân nâng cao ý thức tự bảo vệ sức khỏe, thực hiện khai báo 

y tế toàn dân, hạn chế tham gia các hoạt động tập trung đông người, nghiêm túc 

thực hiện cách ly, giám sát y tế,.... 

2. Công tác thanh tra, kiểm tra 

Các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh đã trực tiếp kiểm tra công tác phòng, 

chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do Covid-19 tại thành phố Nam Ðịnh, 

Bệnh viện Ða khoa tỉnh và một số đơn vị, địa phương trong tỉnh. 

                                                 
2 Sở Y tế đã ban hành: 04 Kế hoạch, 41 Công văn chỉ đạo, hướng dẫn, phối hợp, 80 thông báo và 12 báo cáo; 

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã ban hành: 13 văn bản triển khai các biện pháp phòng chống dịch, bệnh Covid-19; 

- Sở Công thương ban hành 01 Quyết định thành lập tổ thường trực phòng chống dịch, 01 Kế hoạch và 10 văn 

bản hành chính về phòng, chống dịch bệnh 

- Sở Giao thông Vận tải ban hành: 8 Công văn, 1 Thông báo; 

- Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành  02 Quyết định (thành lập Ban TT phòng, chống dịch bệnh, thành lập Đoàn 

kiểm tra), 07 công văn, thông báo   

- Sở Xây dựng đã ban hành 03 Công văn 

- Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành 03 văn bản, thông báo 
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UBND tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị, địa phương thành lập các Đoàn kiểm tra 

công tác phòng, chống dịch bệnh:  

Sở Y tế đã ban hành Kế hoạch số 133/KH-SYT ngày 07/2/2020 về triển 

khai công tác thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực y tế; tiến hành kiểm tra công tác 

phục vụ phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng vi rút Corona gây 

ra, qua kiểm tra chưa phát hiện các vụ việc vi phạm pháp luật về phòng, chống 

bệnh truyền nhiễm (bao gồm các vi phạm về khai báo y tế, không chấp hành 

cách ly).  

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch của tỉnh và của Sở Giáo dục và Đào tạo 

đã thành lập các đoàn kiểm tra công tác phòng chống dịch tại các cơ sở giáo 

dục, qua đó nắm bắt tình hình thực tế tại đơn vị để tiếp tục có những hướng 

dẫn, chỉ đạo cụ thể, kịp thời. Qua kiểm tra cho thấy các cơ sở giáo dục đã 

thường xuyên cập nhật các văn bản chỉ đạo của các cấp và khuyến cáo của 

cơ quan chuyên môn; tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn cho cán bộ, giáo viên, 

nhân viên, học sinh, sinh viên về nguyên nhân, hậu quả và các biện pháp 

phòng, chống dịch Covid-19, triển khai các hoạt động vệ sinh môi trường, 

khử khuẩn lớp học để phòng bệnh và thành lập các tổ công tác thường xuyên 

kiểm tra, theo dõi, rà soát tình hình dịch bệnh để có biện pháp ứng phó. 

Công an tỉnh tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan chức năng 

trong việc kiểm tra, nắm tình hình, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn và xử lý 

các hành vi vi phạm pháp luật trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19, nhất 

là: hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá các loại khẩu trang, vật tư, thiết bị y 

tế phục vụ phòng, chống dịch bệnh; hành vi chở người nhập cảnh, vận 

chuyển động vật hoang dã trái phép; hành vi đăng tải các thông tin xuyên 

tạc, sai sự thật về tình hình dịch bệnh nhất là mạng xã hội (facebook, zalo...); 

hành vi không khai báo y tế, không chấp hành cách ly... 

Tỉnh đã chỉ đạo mỗi thôn thành lập 1 đội liên ngành với thành viên gồm 

cán bộ chính quyền, đại diện một số đoàn thể của xã hàng ngày đi kiểm tra, 

giám sát, đôn đốc, tuyên truyền công tác phòng chống dịch tại tất cả các thôn, 

xóm để kịp thời phát hiện các vi phạm pháp luật về phòng, chống bệnh truyền 

nhiễm và nhanh chóng xử lý theo quy định của pháp luật, không để những đối 

tượng có nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh trong cộng đồng.  

UBND các huyện, thành phố đã tổ chức các đoàn kiểm tra, chỉ đạo, hướng 

dẫn công tác giám sát, sẵn sàng điều trị, xử lý ổ dịch tại địa phương. Kịp thời 

xử lý nếu phát hiện vi phạm pháp luật về phòng, chống bệnh truyền nhiễm, vi 

phạm về khai báo y tế, chấp hành cách ly3.  

                                                 
3 Huyện Trực Ninh: Ban Chỉ đạo huyện đã thành lập 02 Đoàn kiểm tra đối với các xã, thị trấn từ ngày 

11 đến ngày 14/02/2020; UBND huyện thành lập Đoàn kiểm tra đột xuất 40 cơ sở hành nghề dược, không có 

hiện tượng găm hàng, tăng giá các loại mặt hàng thuốc, khẩu trang, vật tư, trang thiết bị y tế về phòng, chống 

dịch bệnh Covid-19. Phòng Giáo dục và đào tạo đã thành lập 04 Đoàn kiểm tra đối với các trường học từ ngày 

14 đến ngày 27/02/2020 về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 
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Đến nay trên địa bàn tỉnh đã xử lý 02 trường hợp (tại xã Liên Minh, Tam 

Thanh huyện Vụ Bản) đưa tin sai sự thật trên mạng facebook cá nhân với hình 

thức: răn đe, nhắc nhở đối tượng. Lực lượng Công an tỉnh đã xác minh, làm rõ, 

xử phạt vi phạm hành chính 02 đối tượng (mỗi đối tượng 10 triệu đồng) về 

hành vi đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến dịch bệnh Covid-19. 

3. Tổ chức rà soát, đánh giá hệ thống văn bản pháp luật có liên quan 

đến xử lý vi phạm về phòng, chống bệnh truyền nhiễm 

UBND tỉnh đã chỉ đạo các Sở, ban, ngành, địa phương thực hiện rà soát, 

đánh giá tính thống nhất, đồng bộ, khả thi của các quy định liên quan đến xử lý 

các hành vi vi phạm về phòng, chống bệnh truyền nhiễm và đề xuất, kiến nghị 

các giải pháp để hoàn thiện pháp luật, nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật. 

Tuy nhiên cho đến nay các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh chưa phát 

hiện quy định pháp luật thiếu tính thống nhất, đồng bộ, khả thi hay chưa đủ sức 

răn đe trong xử lý hành vi vi phạm về phòng, chống bệnh truyền nhiễm.  

UBND tỉnh Nam Định trân trọng báo cáo./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên (để báo cáo);  
- Sở Tư pháp; 
- Lưu. VP1, VP7, VP8. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Phùng Hoan 
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