ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ TƯ PHÁP– CƠ QUAN THƯỜNG TRỰC
HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC
PHÁP LUẬT THÀNH PHỐ

MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ XỬ LÝ
HÀNH VI VI PHẠM PHÒNG,
CHỐNG DỊCH COVID-19

“1. Hướng dẫn xác định tội danh theo quy c) Từ chối, trốn tránh việc áp dụng biện pháp
định của Bộ luật Hình sự
cách ly, cưỡng chế cách ly;
1.1. Người đã được thông báo mắc bệnh;
người nghi ngờ mắc bệnh hoặc trở về từ
vùng có dịch bệnh Covid-19 đã được thông
báo cách ly thực hiện một trong các hành vi
sau đây gây lây truyền dịch bệnh Covid-19
cho người khác thì bị coi là trường hợp thực
hiện “hành vi khác làm lây lan dịch bệnh
nguy hiểm cho người” quy định tại điểm c
khoản 1 Điều 240 và bị xử lý về tội làm lây
lan dịch bệnh truyền nhiễm cho người:
a) Trốn khỏi nơi cách ly;
b) Không tuân thủ quy định về cách ly;

I. XỬ LÝ HÌNH SỰ
Bộ luật Hình sự 2015, được sửa đổi, bổ sung
năm 2017 có một số điều quy định cụ thể
hành vi phạm tội hình sự liên quan phòng,
chống dịch bệnh, bên cạnh đó Công văn số
45/TANDTC-PC ngày 30/3/2020 của Hội
đồng thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao
hướng dẫn xét xử tội phạm liên quan phòng,
chống dịch bệnh Covid-19 cũng hướng dẫn
việc áp dụng Bộ luật Hình sự để xử lý các
hành vi vi phạm trong phòng, chống dịch
bệnh. Cụ thể:
1.1. Công văn 45/TANDTC-CP:

d) Không khai báo y tế, khai báo không đầy
đủ hoặc khai báo gian dối.
1.3. Chủ cơ sở kinh doanh, người quản lý cơ
sở kinh doanh dịch vụ (như quán ba, vũ
trường, karaoke, dịch vụ mát-xa, cơ sở thẩm
mỹ...) thực hiện hoạt động kinh doanh khi đã
có quyết định tạm đình chỉ hoạt động kinh
doanh để phòng chống dịch bệnh Covid-19
của cơ quan, người có thẩm quyền, gây thiệt
hại từ 100.000.000 đồng trở lên do phát sinh
chi phí phòng, chống dịch bệnh thì bị xử lý
về tội vi phạm quy định về an toàn ở nơi
đông người theo quy định tại Điều 295.

c) Từ chối, trốn tránh việc áp dụng biện pháp
1.4. Người có hành vi đưa lên mạng máy
cách ly, cưỡng chế cách ly;
tính, mạng viễn thông thông tin giả mạo,
d) Không khai báo y tế, khai báo không đầy thông tin sai sự thật, thông tin xuyên tạc về
đủ hoặc khai báo gian dối.
tình hình dịch bệnh Covid 19, gây dư luận
1.2. Người chưa bị xác định mắc bệnh xấu thì bị xử lý về tội đưa hoặc sử dụng trái
Covid-19 nhưng sống trong khu vực đã có phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn
quyết định cách ly, quyết định phong tỏa thông theo quy định tại Điều 288.
thực hiện một trong các hành vi sau đây gây 1.5. Người có hành vi đưa trái phép thông tin
thiệt hại từ 100.000.000 đồng trở lên do phát cá nhân, bí mật đời tư xúc phạm nghiêm
sinh chi phí phòng, chống dịch bệnh thì bị xử trọng nhân phẩm, danh dự của nhân viên y
lý về tội vi phạm quy định về an toàn ở nơi tế, người tham gia phòng, chống dịch bệnh
đông người theo quy định tại Điều 295:
Covid-19, người mắc bệnh, người nghi ngờ
a)Trốn khỏi khu vực bị cách ly, khu vực bị mắc bệnh Covid-19 thì bị xử lý về tội làm
nhục người khác theo quy định tại Điều 155.
phong tỏa;
b)Không tuân thủ quy định cách ly;

1.6. Người có hành vi lợi dụng dịch bệnh
Covid-19 đưa ra thông tin không đúng sự

thật về công dụng của thuốc, vật tư y tế về hậu quả nghiêm trọng theo quy định tại Điều
phòng, chống dịch bệnh nhằm chiếm đoạt tài 360.”
sản của người khác thì bị xử lý về tội lừa đảo
chiếm đoạt tài sản theo quy định tại Điều
174.

b) Đưa vào hoặc cho phép đưa vào lãnh thổ
Việt Nam động vật, thực vật hoặc sản phẩm
động vật, thực vật bị nhiễm bệnh hoặc mang
mầm bệnh nguy hiểm có khả năng lây truyền
cho người;

1.7. Người có hành vi đã, đang hoặc nhằm
đưa trái phép thuốc, vật tư y tế dùng vào việc
phòng, chống dịch bệnh Covid-19 ra khỏi
biên giới nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa
Việt Nam nhằm thu lợi bất chính thì bị xử lý
về tội buôn lậu theo quy định tại Điều 188.

c) Hành vi khác làm lây lan dịch bệnh nguy
hiểm cho người.

1.8. Người có hành vi lợi dụng sự khan hiếm
hoặc tạo sự khan hiếm giả tạo trong tình hình
dịch bệnh Covid-19 để mua vét hàng hóa 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 thì bị xử lý về tội đầu cơ theo
quy định tại Điều 196.
1.9. Người có hành vi dùng vũ lực, đe dọa
dùng vũ lực hoặc thủ đoạn khác cản trở
người thi hành công vụ trong phòng, chống
dịch bệnh Covid-19 thì bị xử lý về tội chống
người thi hành công vụ theo quy định tại
Điều 330.
1.10. Người có trách nhiệm trong phòng,
chống dịch bệnh Covid-19 nhưng không
triển khai hoặc triển khai không kịp thời,
không đầy đủ các biện pháp phòng, chống
dịch bệnh theo quy định gây hậu quả nghiêm
trọng thì bị xử lý về tội thiếu trách nhiệm gây

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp
sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm:
a) Dẫn đến phải công bố dịch thuộc thẩm
quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp
tỉnh hoặc Bộ trưởng Bộ Y tế;
Hai thanh niên trốn khai báo y tế, đánh cảnh sát
giao thông, phạm tội chống người thi hành công vụ b) Làm chết người.
(nguồn: Báo Pháp luật TP.HCM)
3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp

2.2. Quy định của Bộ luật Hình sự liên sau đây, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 12 năm:
quan phòng chống dịch bệnh:
a) Dẫn đến phải công bố dịch thuộc thẩm
Điều 240. Tội làm lây lan dịch bệnh truyền quyền của Thủ tướng Chính phủ;
nhiễm nguy hiểm cho người
b) Làm chết 02 người trở lên.
1. Người nào thực hiện một trong các hành vi 4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ
sau đây, làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm
nguy hiểm cho người, thì bị phạt tiền từ đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc
50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05
phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:
năm.
a) Đưa ra hoặc cho phép đưa ra khỏi vùng có Điều 295. Tội vi phạm quy định về an toàn
dịch bệnh động vật, thực vật, sản phẩm động lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở
vật thực vật hoặc vật phẩm khác có khả nơi đông người
năng lây truyền dịch bệnh nguy hiểm cho
1.Người nào vi phạm quy định về an toàn lao
người, trừ trường hợp pháp luật có quy định
động, vệ sinh lao động, về an toàn ở nơi
khác;
đông người gây thiệt hại cho người khác

thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì
bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến
100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam
giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến
05 năm:
a)Làm chết người;
b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức
khỏe của 01 người mà tỷ lệ tổn thương cơ thể
61 % trở lên;
c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức
khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn
thương cơ thể của những người này từ 61 %
đến 121 %; d) Gây thiệt hại về tài sản từ
100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000
đồng.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp
sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm:
a) Làm chết 02 người;
b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức
khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn
thương cơ thể của những người này từ 122%
đến 200%; c) Gây thiệt hại về tài sản từ
500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000
đồng;
d) Là người có trách nhiệm về an toàn lao
động, vệ sinh lao động, về an toàn ở nơi
đông người.
3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp
sau đây, thì bị phạt tù từ 06 năm đến 12 năm:
a) Làm chết 03 người trở lên;

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức b) Phạm tội 02 lần trở lên;
khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn c) Xúi giục, lôi kéo, kích động người khác
thương cơ thể của những người này 201% phạm tội;
trở lên;
d) Gây thiệt hại về tài sản 50.000.000 đồng
c) Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 trở lên;
đồng trở lên.
đ) Tái phạm nguy hiểm.
4. Vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ
sinh lao động, về an toàn ở nơi đông người Điều 360. Tội thiếu trách nhiệm gây hậu
trong trường hợp có khả năng thực tế dẫn quả nghiêm trọng
đến hậu quả quy định tại một trong các điểm 1. Người nào có chức vụ, quyền hạn vì thiếu
a, b và c khoản 3 Điều này nếu không được trách nhiệm mà không thực hiện hoặc thực
ngăn chặn kịp thời, thì bị phạt cải tạo không hiện không đúng nhiệm vụ được giao thuộc
giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 một trong các trường hợp sau đây, nếu không
tháng đến 02 năm.
thuộc trường hợp quy định tại các điều 179,
5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 308 và 376 của Bộ luật này, thì bị phạt cải
10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, cấm tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù
đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc từ 06 tháng đến 05 năm:
làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 a) Làm chết người;
năm.
b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức
Điều 330. Tội chống người thi hành công khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ
vụ
thể 61 % trở lên;
1. Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức
lực hoặc dùng thủ đoạn khác cản trở người khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn
thi hành công vụ thực hiện công vụ của họ thương cơ thể của những người này từ 61%
hoặc ép buộc họ thực hiện hành vi trái pháp đến 121%;
luật, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến
d) Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000
03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.
đồng đến dưới 500.000.000 đồng.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp
sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:
sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm:
a) Có tổ chức;
a) Làm chết 02 người;

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức
khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn
thương cơ thể của những người này từ 122%
đến 200%; c) Gây thiệt hại về tài sản từ
500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000
đồng.
3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp
sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 12 năm:
a) Làm chết 03 người trở lên;
b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức
khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn
thương cơ thể của những người này 201%
trở lên;
c) Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000
đồng trở lên.
4. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm
chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc
nhất định từ 01 năm đến 05 năm.”
II. XỬ LÝ HÀNH CHÍNH
Nghị định số 117/2000/NĐ-CP quy định xử
phạt trong lĩnh vực y tế:

2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 khác khi phát hiện môi trường có tác nhân
đồng đối với một trong các hành vi sau đây: gây bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm B và C,
a) Không khai báo hoặc khai báo không người mắc bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm B
trung thực diễn biến bệnh truyền nhiễm của và C, người bị nghi ngờ mắc bệnh truyền
nhiễm thuộc nhóm B và C, người mang mầm
bản thân với thầy thuốc, nhân viên y tế;
bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm B và C.
b) Không đăng ký theo dõi sức khỏe với trạm
y tế xã, phường, thị trấn nơi cư trú của người 3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000
mắc bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A sau đồng đối với hành vi không thông báo cho cơ
khi ra viện hoặc kết thúc việc điều trị tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền về y tế khi
phát hiện môi trường có tác nhân gây bệnh
sở khám bệnh, chữa bệnh;
truyền nhiễm thuộc nhóm A, người mắc
c) Không tư vấn về các biện pháp phòng, bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A, người bị
chống bệnh truyền nhiễm cho người bệnh và nghi ngờ mắc bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm
người nhà người bệnh đến cơ sở khám bệnh, A, người mang mầm bệnh truyền nhiễm
chữa bệnh.
thuộc nhóm A.
2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 4. Phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến
đồng đối với một trong các hành vi sau đây: 10.000.000 đồng đối với hành vi không vệ
a) Không thông báo thông tin liên quan đến sinh, khử trùng, tẩy uế và các biện pháp
người mắc bệnh truyền nhiễm được khám phòng, chống bệnh truyền nhiễm khác khi
bệnh, chữa bệnh tại cơ sở của mình cho cơ phát hiện môi trường có tác nhân gây bệnh
truyền nhiễm thuộc nhóm A, người mắc
quan y tế dự phòng cùng cấp;
bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A, người bị
b) Không theo dõi sức khỏe của thầy thuốc,
nghi ngờ mắc bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm
nhân viên y tế của cơ sở khám bệnh, chữa
A, người mang mầm bệnh truyền nhiễm
bệnh trực tiếp tham gia khám bệnh, chăm
thuộc nhóm A.
sóc, điều trị người mắc bệnh truyền nhiễm
5. Biện pháp khắc phục hậu quả:
thuộc nhóm A;

Các hành vi vi phạm hành chính về y tế dự
phòng được quy định tại các điều từ Điều 5
đến Điều 18 Mục 1 Chương II. Trong đó, các
Điều 10, 11, 12, 14 quy định cụ thể hành vi
và hình thức xử lý đối với các hành vi vi c) Không thực hiện các biện pháp phòng,
chống lây nhiễm đối với người mắc bệnh
phạm về phòng, chống dịch bệnh như sau:
truyền nhiễm;
Điều 10. Vi phạm quy định về phòng lây
nhiễm bệnh truyền nhiễm tại cơ sở khám d) Không vệ sinh, khử trùng, tẩy uế và các
biện pháp phòng, chống bệnh truyền nhiễm
bệnh, chữa bệnh

Buộc thực hiện biện pháp vệ sinh, khử trùng,
tẩy uế và biện pháp phòng, chống bệnh
truyền nhiễm khác đối với hành vi vi phạm
quy định tại điểm d khoản 2 và khoản 4 Điều
này.

Điều 11. Vi phạm quy định về cách ly y tế, khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu a) Không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân
cưỡng chế cách ly y tế
cầu;
đối với người tham gia chống dịch và người
1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến c) Cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế tại địa có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn
10.000.000 đồng đối với một trong các hành điểm không đủ điều kiện thực hiện cách ly y của cơ quan y tế;
vi sau đây:

tế, cưỡng chế cách ly y tế theo quy định của
a) Không tổ chức cách ly y tế, cưỡng chế pháp luật.
cách ly y tế đối với trường hợp phải thực 3. Biện pháp khắc phục hậu quả:
hiện việc cách ly y tế theo quy định của pháp Buộc thực hiện việc cách ly y tế, cưỡng chế
luật, trừ trường hợp quy định tại điểm a cách ly y tế đối với hành vi quy định tại các
khoản 2 Điều này;
điểm a, b khoản 1 và các điểm a, b khoản 2
b) Từ chối hoặc trốn tránh việc áp dụng biện Điều này.
pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế của
cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trừ trường
hợp quy định tại điểm b khoản 2 Điều này;
c) Không lập danh sách và theo dõi sức khỏe
của những người tiếp xúc với người bị áp
dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách
ly y tế theo quy định của pháp luật.
2. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến
20.000.000 đồng đối với một trong các hành
vi sau đây:

b) Không báo cáo với Ủy ban nhân dân hoặc
cơ quan y tế dự phòng trên địa bàn về trường
hợp mắc bệnh dịch theo quy định của pháp
luật.
2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến
10.000.000 đồng đối với một trong các hành
vi sau đây:
a) Che dấu tình trạng bệnh của mình hoặc
của người khác khi mắc bệnh truyền nhiễm
đã được công bố là có dịch;
b) Không thực hiện hoặc từ chối thực hiện
biện pháp vệ sinh, diệt trùng, tẩy uế trong
vùng có dịch;
c) Không tham gia chống dịch theo quyết
định huy động của Ban Chỉ đạo chống dịch;
d) Thu tiền khám và điều trị đối với trường
hợp mắc bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A;

a) Không tổ chức cách ly y tế đối với người UBND phường 9, quận Phú Nhuận, TP.HCM xử đ) Không thực hiện quyết định buộc tiêu hủy
phạt người dân tập thể dục nơi công cộng trong
mắc bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A;
động vật, thực vật và vật khác là trung gian
ngày đầu tiên TP.HCM áp dụng Chỉ thị 16 (nguồn:
b) Từ chối hoặc trốn tránh việc áp dụng Báo Pháp luật TP.HCM)
truyền bệnh, trừ các trường hợp quy định tại
quyết định cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y
điểm c khoản 4 và điểm d khoản 5 Điều này.
Điều
12.
Vi
phạm
quy
định
về
áp
dụng
tế của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối
3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến
với người mắc bệnh truyền nhiễm thuộc biện pháp chống dịch
20.000.000 đồng đối với một trong các hành
nhóm A đối tượng kiểm dịch y tế biên giới 1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 vi sau đây:
mắc bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A hoặc đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
a) Không thực hiện quyết định áp dụng biện
pháp tạm đình chỉ hoạt động của cơ sở dịch

vụ ăn uống công cộng có nguy cơ làm lây b) Không thực hiện quyết định cấm tập trung 1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000
truyền bệnh dịch tại vùng có dịch;
đông người tại vùng đã được ban bố tình đồng đối với hành vi sử dụng người mắc
bệnh truyền nhiễm trực tiếp làm những việc
b) Không thực hiện quyết định áp dụng biện trạng khẩn cấp về dịch;
pháp cấm kinh doanh, sử dụng loại thực c) Đưa người, phương tiện không có nhiệm có nguy cơ gây lây lan bệnh truyền nhiễm
phẩm là trung gian truyền bệnh;
vụ vào ổ dịch tại vùng đã được ban bố tình cho người khác hoặc ra cộng đồng, trừ
trường hợp tham gia trực tiếp sản xuất, kinh
c) Không thực hiện quyết định áp dụng biện trạng khẩn cấp về dịch;
doanh thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất
pháp hạn chế tập trung đông người hoặc tạm d) Không thực hiện quyết định buộc tiêu hủy hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu
đình chỉ hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại động vật, thực phẩm, thực vật và các vật bao gói, chứa đựng tiếp xúc trực tiếp với
nơi công cộng.
khác có nguy cơ làm lây lan bệnh dịch sang thực phẩm và kinh doanh dịch vụ ăn uống.
4. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến người tại vùng đã được ban bố tình trạng 2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến
30.000.000 đồng đối với một trong các hành khẩn cấp về dịch.
10.000.000 đồng đối với hành vi không chấp
vi sau đây:
6. Biện pháp khắc phục hậu quả:
hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh
a) Không thực hiện quyết định kiểm tra, a) Buộc thực hiện biện pháp vệ sinh, diệt truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ
giám sát, xử lý y tế trước khi ra vào vùng có trùng, tẩy uế đối với hành vi quy định tại chức có thẩm quyền, trừ các trường hợp quy
định tại các điều 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 và
dịch thuộc nhóm A;
điểm b khoản 2 Điều này;
13 Nghị định này.
b) Đưa ra khỏi vùng có dịch thuộc nhóm A b) Buộc hoàn trả số tiền đã thu không đúng
những vật phẩm, động vật, thực vật, thực quy định của pháp luật đối với hành vi quy 3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến
phẩm và hàng hóa khác có khả năng lây định tại điểm d khoản 2 Điều này. Trường 30.000.000 đồng đối với hành vi lợi dụng
truyền bệnh dịch;
hợp không hoàn trả được cho đối tượng thì dịch bệnh để định giá mua, giá bán bất hợp
lý đối với thuốc, trang thiết bị y tế, nguyên
c) Không thực hiện quyết định buộc tiêu hủy nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định
liệu làm thuốc, nguyên liệu sản xuất trang
động vật, thực phẩm, thực vật và các vật của pháp luật;
thiết bị y tế phục vụ phòng, chống dịch bệnh.
khác là trung gian truyền bệnh thuộc nhóm c) Buộc tiêu hủy động vật, thực phẩm, thực
A.
vật và các vật khác đối với hành vi quy định 4. Hình thức xử phạt bổ sung:
5. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến tại điểm đ khoản 2, điểm b, c khoản 4 và a) Tước quyền sử dụng giấy chứng nhận đủ
điều kiện kinh doanh dược, chứng chỉ hành
40.000.000 đồng đối với một trong các hành điểm d khoản 5 Điều này;
vi sau đây:
d) Buộc xử lý y tế phương tiện vận tải đối nghề dược, đình chỉ hoạt động đối với các cơ
sở không thuộc diện cấp giấy chứng nhận đủ
a) Không thực hiện yêu cầu kiểm tra và xử lý với hành vi quy định tại điểm a khoản 5 Điều
điều kiện kinh doanh dược trong thời hạn từ
y tế đối với phương tiện vận tải trước khi ra này.
06 tháng đến 12 tháng đối với hành vi quy
khỏi vùng có dịch trong tình trạng khẩn cấp Điều 14. Vi phạm quy định khác về y tế dự
định tại khoản 3 Điều này;
về dịch;
phòng

b) Tước quyền sử dụng giấy chứng nhận đủ
điều kiện kinh doanh dược, chứng chỉ hành
nghề dược, đình chỉ hoạt động đối với các cơ
sở không thuộc diện cấp giấy chứng nhận đủ
điều kiện kinh doanh dược trong thời hạn từ
12 tháng đến 24 tháng đối với hành vi quy
định tại khoản 3 Điều này trong trường hợp
giá trị hàng hóa vi phạm trên 50.000.000
đồng hoặc trường hợp tái phạm.

- Hành vi “Từ chối hoặc trốn tránh việc áp
dụng quyết định cách ly y tế, cưỡng chế cách
ly y tế của cơ quan nhà nước có thẩm quyền
đối với người mắc bệnh truyền nhiễm thuộc
nhóm A” bị phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến
20.000.000 đồng đối với cá nhân, có thể bị
xử lý hình sự theo quy định tại Điều 240
hoặc 295 Bộ luật Hình sự (Khoản 1.1, khoản
1.2 Công văn số 45/TANDTC-PC).

5. Biện pháp khắc phục hậu quả:

- Hành vi “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”; “Không
thực hiện quyết định áp dụng biện pháp tạm
đình chỉ hoạt động của cơ sở dịch vụ ăn
uống công cộng có nguy cơ làm lây truyền
bệnh dịch tại vùng có dịch”, bị phạt tiền từ
10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối
với cá nhân, từ 20.000.000 đồng đến
40.000.000 đồng đối với tổ chức. Chủ cơ sở
kinh doanh, người quản lý cơ sở kinh doanh
dịch vụ có thể bị xử lý hình sự theo quy định
tại 295 Bộ luật Hình sự (Khoản 1.3 Công văn
số 45/TANDTC-PC)./.

Buộc hoàn trả cho người mua hoặc người
bán toàn bộ số tiền chênh lệch đối với hành
vi quy định tại khoản 3 Điều này. Trường
hợp không hoàn trả được cho khách hàng thì
nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định
của pháp luật.”
Các mức phạt nêu trên là mức phạt áp dụng
đối với cá nhân, khi phạt tổ chức thì mức
phạt gấp 2 lần mức phạt nêu trên.
Như vậy, theo quy định hiện hành, các
hành vi vi phạm về phòng, chống dịch
bệnh có hình thức phạt nghiêm khắc và
tăng cao hơn nhiều so với trước đây với
mức phạt tiền tối đa đối với cá nhân là
50.000.000 đồng đối với tổ chức là
100.000.000 đồng. Ngoài ra còn có thể bị
xử lý hình sự, theo đó, bên cạnh hình thức
phạt tù còn có thể bị phạt tiền đến
200.000.000 đồng.
Ví dụ:
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