CAP Hòa Minh, qun Liên Chiu – TP à Nng ngày 18-8 cho hay, ã có vn bn xut UBND qun ra quyt nh x pht i
vi 2 trng hp vi phm quy nh phòng chng dch Covid-19.
Ch quán cà phê i din vi mc pht theo quy nh t 10-20 triu ng.
Trc ó lúc 11 gi ngày 17-8, qua tun tra kim soát a bàn, Công an phng phát hin Lê Cng (1998, trú 132 Nguyn
Thái Bình – phng Hoà Minh ang mua cà phê ti quán Cà phê Hibaba a ch s 74 Nguyn Cung do ch Ngô Th
Thu Hng (1994, trú ti 74 Nguyn Cung) làm ch quán. Ti c quan Công an, Cng và ch Hng ã tha nhn hành vi
vi phm quy nh v phòng chng dch Covid-19 ca mình.
i mua cà phê bt chp quy nh phòng chng dch, Cng i mt vi mc pht 5-10 triu ng.
x lý nghiêm nhm rn e, Công an phng Hoà Minh ã xut Ch tch UBND qun Liên Chiu ra Quyt nh x pht vi
phm hành chính i vi ch Ngô Th Thu Hng ã có hành vi "Không thc hin quyt nh áp dng bin pháp tm ình ch
hot ng ca c s dch v n ung công cng có nguy c làm lây truyn bnh dch ti vùng có dch" c quy nh ti im a,
khon 3, iu 12 Ngh nh 117/2020/N-CP và anh Lê Cng ã có hành vi "Không chp hành các bin pháp phòng,
chng dch bnh truyn nhim theo yêu cu ca c quan, t chc có thm quyn" c quy nh ti khon 2, iu 14 Ngh nh
117/2020/N-CP.
c bit, mc x pht hành chính i vi ch Hng ch quán theo quy nh là 10 - 20 triu ng; mc x pht Cng t 5 - 10 triu ng.
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