
UBND TỈNH AN GIANG            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

            SỞ Y TẾ                                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  Số: 977/BC-SYT                                   An Giang, ngày 16 tháng 4 năm 2020 

 

BÁO CÁO  

 Kết quả thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm  

liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19 

  

Thực hiện Công văn số 350/UBND-KGVX ngày 06/4/2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh An Giang về việc xử lý vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

Sở Y tế đã tiến hành thực hiện như sau: 

Ngày 10/4/2020, Sở Y tế ban hành Công văn số 919/SYT-TTra về việc báo 

cáo kết quả thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19 và Biểu mẫu báo cáo gửi các Sở, ban ngành, đoàn thể các cấp và Ủy ban nhân 

dân huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh.  

Đến ngày 16/4/2020 đã nhận được 16  báo của các đơn vị gồm: 

- Sở Y tế; 

- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- Sở Giao thông vận tải; 

- Sở Xây dựng; 

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; 

- Sở Khoa học và Công nghệ; 

- Cục Quản lý thị trường; 

- Công an tỉnh; 

- Ban Quản lý Di tích văn hóa Óc Eo; 

- UBND huyện An Phú; 

- UBND huyện Châu Thành; 

- UBND huyện Tri Tôn; 

- UBND huyện Phú Tân; 

- UBND thành phố Long Xuyên; 

- UBND huyện Thoại Sơn.   

Kết quả tổng hợp việc thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm liên quan đến 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19 như sau: 



2 

 

 
  

I. Kết quả thanh tra, kiểm tra và xử lý theo Công văn số 350/UBND-

KGVX ngày 06/4/2020 của UBND tỉnh   

1. Lĩnh vực Y tế 

Số 

TT 
Nội dung kiểm tra 

Số 

đơn 

vị 

kiểm 

tra 

Số vụ 

kiểm 

tra 

Số vụ 

sai 

phạm 

Số vụ xử lý 

Số 

tiền 

xử 

phạt 

Biện 

pháp 

khắc 

phuc 

hậu 

quả 

Số tang 

vật tịch 

thu 

1 

Không khai báo, khai báo không trung thực, 

kịp thời diễn biến bệnh COVID-19 của bản 

thân với thầy thuốc, nhân viên y tế được giao 

nhiệm vụ 

07 447 0 0 0 0 

2 

Không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân 

đối với người tham gia chống dịch và người 

có nguy cơ mắc bệnh dịch COVID-19 theo 

hướng dẫn của cơ quan y tế (không mang 

Khẩu trang) 

05 413 15 

 

03 

triệu 

đồng 

Buộc 

mang 

khẩu 

trang  

0 

3 

Không thực hiện quyết định áp dụng biện 

pháp hạn chế tập trung đông người hoặc tạm 

đình chỉ hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại nơi 

công cộng 

05 2.527 241 0 

Tạm 

đình 

chỉ 

hoạt 

động 

0 

2 Tái chế khẩu trang y tế đã qua sử dụng 02 582 0 0      0 0 

 

2. Các lĩnh vực khác 

Số 

TT 
Nội dung kiểm tra 

Số 

đơn vị 

kiểm 

tra 

Số vụ 

kiểm 

tra 

Số vụ 

sai 

phạm 

 Số vụ xử lý 

Nhắc 

nhở 

 

Số  

xử 

phạt 

Số 

tiền 

xử 

phạt 

Biện 

pháp 

khắc 

phuc 

hậu 

quả 

Số 

tang 

vật 

tịch 

thu 

1 Lĩnh vực quản lý giá 
        

 Không niêm yết giá tại địa điểm phải 

niêm yết giá hàng hóa theo quy định 
07 1.231 16 00 16 

5,25 

triệu 

đồng 

 0 

2 

Trong hoạt động thương mại, sản 

xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm 

và bảo vệ quyền lợi người tiêu 

dùng 

 

  

  

   

 

Kinh doanh, tập kết, vận chuyển 

khẩu trang kháng khuẩn chưa/không 

có hóa đơn chứng từ chứng minh 

nguồn gốc xuất xứ. 

01 05 04 01 

 

Đang 

làm 

rõ, xử 

lý 

Tạm giữ: 

274.750 cái 

khẩu trang 

kháng khuẩn các 

loại, 2.394 chai 

gel rửa tay khô 
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Số 

TT 
Nội dung kiểm tra 

Số 

đơn vị 

kiểm 

tra 

Số vụ 

kiểm 

tra 

Số vụ 

sai 

phạm 

 Số vụ xử lý 

Nhắc 

nhở 

 

Số  

xử 

phạt 

Số 

tiền 

xử 

phạt 

Biện 

pháp 

khắc 

phuc 

hậu 

quả 

Số 

tang 

vật 

tịch 

thu 

diệt khuẩn 

3 Lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và 

chất lượng sản phẩm, hàng hóa 

 
  

  
   

 

Quy định về nội dung bắt buộc trên 

nhãn hàng hóa hoặc nội dung bắt 

buộc phải thể hiện trên nhãn theo 

tính chất hàng hóa 

01 02 02 00 

 
13,5 

triệu 

đồng 

Tạm giữ: 

75.000 cái khẩu 

trang kháng 

khuẩn các loại 

4 
Lĩnh vực bưu chính, viễn thông, 

tần số vô tuyến điện, công nghệ 

thông tin 

 

  

  

   

 

Quy định về trách nhiệm sử dụng 

dịch vụ mạng xã hội: Cung cấp, chia 

sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang 

trong Nhân dân 

03 15 15 05 02 22,5 

Gỡ bỏ 

thông 

tin sai 

sự thật 

01 

điện 

thoại 

5 Lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch          

1 

Quy định về kinh doanh đại lý lữ 

hành: Không thông báo kịp thời cho 

khách du lịch về trường hợp khẩn 

cấp, dịch bệnh COVID-19 và các 

nguy cơ có thể gây nguy hiểm cho 

khách du lịch 

02 44 05 05 

 

00 00 00 

2 

Quy định về kinh doanh lưu trú du 

lịch Không thông báo kịp thời cho 

khách du lịch về trường hợp khẩn 

cấp, dịch bệnh COVID-19 và các 

nguy cơ có thể gây nguy hiểm cho 

khách du lịch 

01 44 05 05 

 

00 00 00 

6 Lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn 

xã hội (Công an tỉnh) 
    

 

   

1 Công tác xử lý xuất nhập cảnh 01 2.148 00 00  00 00 00 

2 Công tác xử lý vi phạm lĩnh vực kinh 

tế 
01 09 

 
đang tiến hành xác minh  điều tra xử lý 

3 
Công tác xử lý vi phạm lĩnh vực 

QLHC về TBXH (không mang khẩu 

trang) 

01 41 41  

 

41 9,2 

triệu 
  

4 Công tác xử lý vi phạm lĩnh vực an 

ninh mạng 
01 07 07 00 07 

65,75 

triệu 
  

5 Công tác bảo vệ 01 05 05 05  00 00 00 
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II. Kiểm tra các nội dung khác có liên quan 

1. Sở Y tế: 

Sở Y tế đã ban hành 02 kế hoạch gồm: Kế hoạch số 245/KH-SYT ngày 04/02/2020 

và Kế hoạch số 806/KH-SYT ngày 30/3/2020 của Sở Y tế về việc kiểm tra giá thuốc 

và trang thiết bị, vật tư y tế trên địa bàn tỉnh An Giang.  

- Ngày 10/02/2020, Giám đốc Sở Y tế ban hành 12 Quyết định thành lập 12 

Đoàn kiểm tra các cơ sở kinh doanh thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế, chế phẩm diệt 

khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế trên địa bàn tỉnh.  

- Ngày 03/4/2020, Sở Y tế ban hành Công văn số 847/SYT-TTra đề nghị các 

cơ sở hành nghề kinh doanh dược trên địa bàn tỉnh báo cáo tình hình hoạt động kinh 

doanh dược.  

Kết quả kiểm tra như sau:  

- Tổng số cơ sở được kiểm tra và gửi báo cáo là 1.054 cơ sở (Nhà thuốc, Quầy 

thuốc, Cơ sở bán thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu, Cửa hàng kinh doanh vật tư y tế). 

- Tổng số cơ sở vi phạm và bị xử phạt vi phạm hành chính là 20 cơ sở với số 

tiền phạt là 192.750.000 đồng. 

- Các nội dung vi phạm không liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19 

và không có dấu hiệu tội phạm phải chuyển hồ sơ đến cơ quan chức năng để điều tra, 

xử lý về hình sự. 

2. Sở Thông tin và Truyền thông: 

 - Sở Thông tin và Truyền thông xử lý 05 trường hợp (phạt hành chính 01 

trường hợp, nhắc nhở 04 trường hợp đưa thông tin sai sự thật, giả mạo, bịa đặt về 

dịch bệnh Covid-19 trên mạng xã hội). 

- Phòng Văn hóa – Thông tin thành phố Châu Đốc tham mưu xử phạt hành 

chính 02 trường hợp đưa thông tin sai sự thật về dịch bệnh Covid-19. 

- Công an huyện Tri Tôn xử phạt hành chính 02 trường hợp đưa thông tin sai 

sự thật về dịch bệnh Covid-19. 

- Phòng Văn hóa – Thông tin huyện Phú Tân tham mưu xử phạt hành chính 01 

trường hợp đưa thông tin sai sự thật về dịch bệnh Covid-19. Công an huyện Phú Tân 

xử phạt hành chính 01 trường hợp tung tin bị nhiễm virus corona để trốn chủ nợ. 

- Phòng Văn hóa – Thông tin huyện Châu Phú tham mưu xử lý, nhắc nhở 01 

trường hợp đưa thông tin về sản phẩm y tế chưa kiểm duyệt trên mạng xã hội. 

 3. Cục Quản lý thị trường:   

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Tổng Cục Quản lý thị trường, về 

việc tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19; 

Cục QLTT tỉnh đã chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn tăng 

cường công tác giám sát, kiểm tra, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp vi 
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phạm, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cho cơ sở và người dân. 

Kết quả thời gian qua như sau:   

- Đến nay trên địa bàn chưa phát hiện các trường hợp đầu cơ găm hàng, tăng 

giá bất hợp lý để trục lợi gây bất ổn thị trường đối với hàng hóa là trang thiết bị y tế 

(khẩu trang kháng khuẩn, gel rửa tay diệt khuẩn, găng tay,...) hay các mặt hàng nhu 

yếu phẩm như gạo, mì gói, sữa,...; Phần lớn các cơ sở kinh doanh chấp hành tốt các 

quy định về niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.  

- Lực lượng Quản lý thị trường đã kiểm tra 57 trường hợp, phát hiện 13 trường 

hợp vi phạm. Trong đó, phát hiện 07 trường hợp kinh doanh, tập kết, vận chuyển mặt 

hàng khẩu trang kháng khuẩn, gel rửa tay vi phạm, bắt giữ 349.750 cái khẩu trang 

kháng khuẩn các loại, 2.394 chai gel rửa tay diệt khuẩn. Đã xử lý 09 trường hợp, thu 

phạt 18,75 triệu đồng, trả lại 77.400 cái khẩu trang; Chuyển giao 29.950 cái khẩu 

trang cho Sở Y tế tỉnh An Giang để đánh giá, phân loại và sử dụng phục vụ công tác 

phòng, chống dịch Covid-19; 04 trường hợp đang xác minh làm rõ. 

4. Sở Giao thông vân tải 

Sở GTVT thường xuyên đôn đốc, kiểm tra cán bộ, công chức, viên chức tại các 

phòng, ban đơn vị sự nghiệp thuộc Sở thực hiện nghiêm Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 

31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 726/CT-UBND ngày 31/3/2020 

của Chủ tịch UBND tỉnh về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch 

Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Nghiêm cấm tổ chức tụ tập tại nhà, đơn vị đối với cán bộ, 

công chức, viên chức được phân công làm việc tại nhà, đơn vị. Giao Thủ trưởng các 

đơn vị có kế hoạch tổ chức giám sát việc thực hiện tại đơn vị và chịu trách nhiệm 

trước Giám đốc Sở GTVT nếu để xảy ra vi phạm;  

Lãnh đạo Sở GTVT chỉ đạo Thanh tra Sở phối hợp với phòng QLVT PTNL 

tăng cường kiểm tra công tác phòng, chống Covid-19 tại các đơn vị như các bến 

khách ngang sông; Các đơn vị kinh doanh vận tải; Các Bến xe toàn tỉnh; các cơ sở 

đào tạo lái xe, Trung tâm đăng kiểm thủy bộ An Giang; bến khách ngang sông, bến 

thủy nội địa, buộc cam kết thực hiện vệ sinh khử trùng, đo thân nhiệt, giãn cách 2 

mét.v.v…nhằm hạn chế tối đa lây lan của dịnh bệnh. 

Cử 02 cán bộ tham gia Đội phản ứng nhanh theo đề nghị tại văn bản số 

213/SYT-NVY ngày 31/01/2020 của Sở Y tế; 

Ngày 17/03/2020 Thanh tra Sở Giao thông vận tải phối hợp với Phòng Quản lý 

vận tải PTNL và các lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra việc thực hiện công 

tác phòng, chống Covid-19 tại các đơn vị vận tải đặc biệt là hỗ trợ xe vận chuyển 

hành khách là người hết hạn cách ly về địa phương nơi cư trú 

III. Kiến nghị  

Trong thời gian tới, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp 

hàng hóa phục vụ nhu cầu phòng chống dịch khan hiếm trong khi nhu cầu của người 

tiêu dùng ngày càng cao tạo điều kiện cho việc sản xuất tái chế khẩu trang y tế đã qua 
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sử dụng; sản xuất hàng giả, đầu cơ găm hàng, tăng giá trái pháp luật, gian lận thương 

mại, gây bất ổn thị trường. 

Sở Y tế kính đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, ban ngành, đoàn thể các cấp 

và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh: 

- Tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ trên cả tuyến biên giới và nội địa 

nhằm góp phần ổn định thị trường, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi buôn lậu, 

hàng giả, kém chất lượng; đầu cơ găm hàng, tăng giá bất hợp lý. Tập trung các mặt 

hàng trang thiết bị y tế (khẩu trang kháng khuẩn, gel rửa tay diệt khuẩn, găng tay,...), 

nhu yếu phẩm như gạo, mì gói, sữa, xăng, dầu. 

- Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, kịp thời phát hiện, khẩn 

trương xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật đối với các hành vi vi 

phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19, nhất là: các hành vi vi phạm 

về khai báo y tế (không khai báo, khai báo không trung thực); trốn cách ly, không 

chấp hành biện pháp phòng, chống dịch; chống đối người thi hành công vụ phòng, 

chống dịch; đưa tin sai không đúng sự thật, gây hoang mang dư luận, mất ổn định xã 

hội …; nếu có dấu hiệu tội phạm phải chuyển ngay hồ sơ đến cơ quan chức năng để 

điều tra, xử lý về hình sự. 

Trên đây là báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm liên quan đến 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19./. 

 

      
 

Nơi nhận:      
- UBND tỉnh An Giang; 

- Các Sở, ban ngành liên quan; 

- UBND huyện, thị xã, thành phố; 

- Lãnh đạo Sở Y tế; 
-  Lưu: VT, TTra. 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Phan Vân Điền Phuong  
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