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Kính gửi:  Ban thường vụ các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc 

 

- Căn cứ Điều lệ Đảng; Quy định số 30-QĐ/TW, ngày 26/7/2016 của 

Ban Chấp hành Trung ương thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ 

Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; Quy định số 07-

QĐ/TW, ngày 28/8/2018 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi 

phạm; Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý 

kỷ luật đảng viên vi phạm; các quy định, hướng dẫn về công tác kiểm tra, 

giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng 

viên và những điều đảng viên không được làm; 

- Căn cứ Thông báo số 172-TB/TW, ngày 21/3/2020 của Bộ Chính trị 

về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 

27/3/2020, 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 dịch Covid-19; Chỉ 

thị số 43-CT/TU, ngày 01/4/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về một số 

nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa 

bàn tỉnh Hà Tĩnh, 

Để phát huy vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, 

đảng viên trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và giữ nghiêm kỷ 

luật, kỷ cương của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy hướng dẫn việc xem xét, xử 

lý kỷ luật đối với một số nội dung vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên trong 

công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 như sau: 

I. Nội dung vi phạm và áp dụng quy định xử lý 

1. Đối với tổ chức đảng  

Tổ chức đảng vi phạm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực 

hiện chủ trương, quy định, chỉ thị, quyết định, kết luận của Đảng, Nhà nước 

(sau đây gọi chung là các quy định) về phòng, chống dịch bệnh Covid-19, 

tùy theo tính chất, mức độ, động cơ, mục đích, nguyên nhân, hậu quả của vi 

phạm để xem xét, xử lý theo các Điều, Khoản trong Quy định số 07-QĐ/TW, 

ngày 28/8/2018 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm. Cụ thể 

như sau: 



 2 

1.1. Thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, quản lý trong việc chấp 

hành, tổ chức thực hiện các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19: 

Áp dụng các quy định tại Điều 9 để xem xét, xử lý.  

1.2. Thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, kiểm 

tra, giám sát; che dấu, không xử lý tổ chức, cơ quan, địa phương, đơn vị, cán 

bộ, đảng viên, công dân trực tiếp quản lý có vi phạm các quy định về phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19: Áp dụng các quy định tại Điều 9, Điều 10, để 

xem xét, xử lý. 

1.3. Chỉ đạo hoặc định hướng đưa thông tin sai lệch; có chủ trương 

lãnh đạo, chỉ đạo trái với quy định của Đảng và Nhà nước về tình hình dịch 

bệnh, công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19: Áp dụng các quy định tại 

Điều 8 để xem xét, xử lý. 

1.4. Không báo cáo, không công khai, dấu thông tin về tình hình dịch 

bệnh Covid-19 tại địa phương, cơ quan, đơn vị: Áp dụng các quy định tại 

Điều 10 để xem xét, xử lý. 

1.5. Vi phạm quy định trong việc vận động, tiếp nhận, quản lý, sử 

dụng các nguồn đóng góp, ủng hộ, hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19: Áp dụng các quy định tại Điều 24 để xem xét, xử lý. 

2. Đối với đảng viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý; người có thẩm 

quyền, trách nhiệm trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19  

Đảng viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý; người có thẩm quyền, trách 

nhiệm trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, ngoài việc bị xem 

xét, xử lý kỷ luật theo các nội dung nêu tại Mục 3 dưới đây, nếu có vi phạm 

trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện công tác 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19, tùy theo tính chất, mức độ, động cơ, 

mục đích, nguyên nhân, hậu quả của vi phạm để xem xét, xử lý theo các 

Điều, Khoản trong Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15/11/2017 của Bộ 

Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm. Cụ thể như sau:  

2.1. Không phổ biến kịp thời; chỉ đạo không đúng hoặc không chỉ đạo 

thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định tại địa 

phương, cơ quan, đơn vị do mình phụ trách, quản lý: Áp dụng các quy định tại 

Điều 29 để xem xét, xử lý.  

2.2. Để cán bộ, nhân viên lây nhiễm dịch bệnh Covid-19 do không 

chấp hành nghiêm quy định về phòng, chống dịch bệnh tại công sở: Áp dụng 

các quy định tại Điều 29 để xem xét, xử lý. 
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2.3. Báo cáo không trung thực, che giấu về tình hình dịch bệnh xảy ra 

trong địa bàn, lĩnh vực, cơ quan, tổ chức, đơn vị được phân công phụ trách: 

Áp dụng các quy định tại Điều 29 để xem xét, xử lý.  

2.4. Thiếu kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các quy định về phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19 để cấp dưới thực hiện sai hoặc có hành vi vi 

phạm: Áp dụng các quy định tại Điều 29 để xem xét, xử lý.  

2.5. Thiếu chỉ đạo, kiểm tra, giám sát để phát hiện, ngăn chặn kịp thời 

hoặc bao che, né tránh, không kiểm tra, xem xét, xử lý khi phát hiện cán bộ, 

đảng viên thuộc cơ quan, địa phương, đơn vị do mình trực tiếp phụ trách vi 

phạm các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19: Áp dụng các quy 

định tại Điều 29 để xem xét, xử lý.  

2.6. Để cán bộ, đảng viên, nhân viên do mình quản lý, phụ trách tham 

gia điều trị người bệnh Covid-19 bị lây nhiễm dịch bệnh do không chấp hành 

đầy đủ quy trình, quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19: Áp dụng các 

quy định tại Điều 28, Điều 29 để xem xét, xử lý.  

2.7. Phân biệt đối xử với người bệnh; từ chối khám bệnh, chữa bệnh 

cho người nhiễm bệnh; không hết lòng cứu chữa người bệnh; không theo dõi 

và xử lý kịp thời đối với các diễn biến của người nhiễm bệnh Covid-19: Áp 

dụng các quy định tại Điều 28, Điều 30 để xem xét, xử lý.  

 2.8. Trốn tránh, đưa lý do không chính đáng để thoái thác nhiệm vụ 

được giao; vô tổ chức, vô kỷ luật, bỏ vị trí công tác khi làm nhiệm vụ phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19 mà không có lý do chính đáng: Áp dụng các quy 

định tại Điều 28, Điều 30 để xem xét, xử lý.   

3. Đối với đảng viên 

Đảng viên vi phạm các quy định về phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19, tùy theo tính chất, mức độ, động cơ, mục đích, nguyên nhân, 

hậu quả của vi phạm để xem xét, xử lý theo các Điều, Khoản trong Quy 

định số 102-QĐ/TW, ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật 

đảng viên vi phạm. Cụ thể như sau: 

3.1. Thiếu gương mẫu chấp hành các quy định về phòng, chống 

dịch bệnh Covid-19 làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, địa 

phương, cơ quan, đơn vị và cá nhân: Áp dụng các quy định tại Điều 30 

để xem xét, xử lý. 

3.2. Bản thân hoặc để vợ, chồng, con (con để, con dâu, con rể, con 

nuôi) và người sống chung trong gia đình có hành vi che giấu, khai báo gian 

dối, không đầy đủ về tình trạng bệnh dịch Covid-19: Áp dụng các quy định 

tại Điều 8 để xem xét, xử lý.  
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3.3. Không chấp hành các quy định về cách ly; tổ chức hoặc tham gia 

các hoạt động không đúng quy định trong khu vực cách ly; tổ chức hoặc 

tham gia tụ tập đông người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và 

tại nơi công cộng; tổ chức tiệc tùng, liên hoan, đám cưới, đám giỗ, mừng tân 

gia, mừng sinh nhật, lên lương, lên chức, ma chay không đúng quy định về 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19: Áp dụng các quy định tại Điều 8 để xem 

xét, xử lý.  

3.4. Phản ánh thiếu trung thực, sai sự thật; tán phát, đưa hoặc chia sẽ 

thông tin xuyên tạc lên mạng xã hội, trong cộng đồng dân cư, các phương 

tiện thông tin đại chúng về tình hình dịch bệnh, kỳ thị, nói xấu, hạ uy tín 

người bênh, người tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19, gây dư luận 

xấu, tạo sự hoang mang trong xã hội: Áp dụng các quy định tại Điều 10 để 

xem xét, xử lý.  

3.5. Đảng viên là chủ cơ sở kinh doanh hoặc người quản lý cơ sở kinh 

doanh dịch vụ (siêu thị, chợ, hộ kinh doanh cá thể, dịch vụ vận tải hành 

khách, dịch vụ ăn uống, quán bar, vũ trường, karaoke, dịch vụ massa, cơ sở 

thẩm mỹ, khu vui chơi thể thao, giải trí, rạp chiếu phim, quán game, quán cà 

phê, giải khát…) không chấp hành các quy định về phòng chống dịch bệnh 

Covid-19: Áp dụng các quy định tại Điều 8 để xem xét, xử lý. 

3.6. Có hành vi lợi dụng sự khan hiếm hoặc tạo sự khan hiếm giả tạo 

trong tình hình dịch bệnh Covid-19 để mua gom hàng hóa, nâng giá, ém 

hàng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố là mặt hàng bình ổn 

giá hoặc hàng hóa được Nhà nước định giá nhằm bán lại để thu lợi bất chính: 

Áp dụng các quy định tại Điều 20 để xem xét, xử lý.  

3.7. Có hành vi chống đối, gây rối, phát ngôn thiếu chuẩn mực, dùng 

vũ lực, đe dọa dùng vũ lực nhằm cản trở người thi hành công vụ trong 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19: Áp dụng các quy định tại Điều 14 để xem 

xét, xử lý.  

II. Tổ chức thực hiện 

- Các tổ chức đảng có thẩm quyền xem xét, xử lý hoặc đề nghị xử lý 

kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm các quy định về phòng, chống dịch 

bệnh Covid -19 phải thực hiện đúng phương hướng, phương châm, nguyên 

tắc, quy trình, thủ tục; bảo đảm tính kịp thời; công khai kết quả xem xét, xử 

lý trên các phương tiên thông tin đại chúng theo quy định, phát huy tác dụng 

răn đe, giáo dục, phòng ngừa. 

- Ủy ban kiểm tra các cấp có trách nhiệm tham mưu giúp cấp ủy lãnh 

đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nội dung Văn bản này 



 5 

và xem xét, xử lý kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm các quy định về 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19.  

- Đề nghị các Ban cán sự đảng, Đảng đoàn chỉ đạo các cơ quan Nhà 

nước, tổ chức chính trị - xã hội khi xử phạt vi phạm hành chính, xử lý kỷ luật 

hành chính, đoàn thể liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-

19 đối với cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, công dân là 

đảng viên phải thông báo ngay với các tổ chức đảng quản lý đảng viên đó để 

xem xét, xử lý kỷ luật về Đảng kịp thời, nghiêm túc, đồng bộ. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các cấp ủy, tổ 

chức đảng phản ánh về Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy để xem xét, xử lý hoặc báo 

cáo cấp có thẩm quyền để xem xét, xử lý phù hợp. 

 

 

Nơi nhận: 
- Ủy ban Kiểm tra Trung ương (để báo cáo), 

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy (để báo cáo), 

- Các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo tỉnh về phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19, 

- Các ban cán sự đảng, đảng đoàn, 

- Các ban, sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, 

- Ban thường vụ các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh, 

- Ủy ban kiểm tra các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc, 

- Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh (để đưa tin), 

- Các đồng chí Thành viên Ủy ban,  

- Phòng Nghiệp vụ -Tổng hợp và các phòng  nghiệp vụ, 

- Lưu Văn thư. 

T/M ỦY BAN KIỂM TRA 

PHÓ CHỦ NHIỆM 

 
(Đã ký) 

 

 

Nguyễn Văn Thành 
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