
ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ CẨM THẠCH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số:           /TT-UBND           Cẩm Thạch, ngày 30 tháng 12 năm 2021 

 

 

TỜ TRÌNH 

Về việc ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 

 

Kính gửi: Chủ tịch UBND huyện Cẩm Thuỷ. 

 

Căn cứ Khoản 1, Khoản 2 Điều 38 Luật xử lý vi phạm hành chính năm 

2012; 

Căn cứ Nghị định 117/2020/NĐ-CP, ngày 28 tháng 9 năm 2020 của 

Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế. 

- Vào ngày 05/12/2021 Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 xã Cẩm 

Thạch ra Quyết định các ly y tế tại nhà đối với Hà văn Thiếu, sinh ngày 

20/9/1989, trú tại thôn Trảy, xã Cẩm Thạch, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa. 

Thời gian cách ly 07 ngày, tự theo dõi sức khỏe tại nhà 07 ngày khi hết thời gian 

cách ly. Trong thời gian cách ly, Hà Văn Thiếu có kết quả dương tích với 

SARS-COV-2. Quá trình truy vết, làm việc với đối tượng Hà Văn Thiếu, trong 

thời gian cách ly tại nhà, Hà Văn Thiếu không chấp hành quy định về cách ly y 

tế tại nhà, mà tiếp xúc với người khác, ngày 07/12/2021 đi ra khỏi nơi cách ly và 

tiếp xúc với Lê Văn Tuyển, thôn Trảy, xã Cẩm Thạch. Hành vi của Hà Văn 

Thiếu, gây ảnh hưởng, phức tạp trong công tác phòng chống dịch Covid-19, 

nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh ra cộng đồng. Hành vi của Hà Văn Thiếu vi phạm 

như sau: “Từ chối hoặc trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng 

chế cách ly y tế của cơ quan nhà nước có thẩm quyền”, được quy định tại Điểm 

b, Khoản 1, Điều 11, Nghị định 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính 

phủ, mức phạt tiền từ 5.000.000đ đến 10.000.000đ.  

- Sau khi có kết quả dương tính với Covid-19, Hà Văn Thiếu được đưa 

đến Bệnh viện đa khoa huyện Cẩm Thủy để điều trị, do đó Ban chỉ đạo phòng, 

chống dịch xã cẩm Thạch chưa làm việc được với Hà Văn Thiếu. Ngày 

29/12/2021 Hà Văn Thiếu khỏi bệnh, có kết quả âm tính với SARS-COV-2. 

Ngày 30/12/2021 Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 xã Cẩm Thạch 

đã tiến hành làm việc, lập biên bản vi phạm hành chính đối với Hà văn Thiếu. 

Quá trình làm việc Hà Văn Thiếu đã thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi 

phạm của mình, nhận thức việc làm của mình là sai vi phạm pháp luật. 

- Tình tiết tăng nặng/giảm nhẹ: 

+ Tình tiết tăng nặng: Không. 
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+ Tình tiết giảm nhẹ: Người vi phạm hành chính đã tự nguyện khai báo, 

thành thật hối lỗi (Quy định tại Khoản 2, Điều 9, Luật xử lý vi phạm hành chính 

năm 2012). 

Xét thấy mức phạt tiền xử phạt vi phạm hành chính vượt quá thẩm quyền 

của Chủ tịch UBND xã Cẩm Thạch. Vì vậy, UBND xã Cẩm Thạch kính trình 

Chủ tịch UBND huyện Cẩm Thủy ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối 

với anh Hà Văn Thiếu, mức phạt tiền 5.000.000đ (Năm triệu đồng) theo quy 

định của pháp luật. 

Nơi nhận:       
- Chủ tịch UBND huyện (Qua VP UBND huyện);    

- Lưu: VP. 
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