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1. Chế tài hành chính đối với người có 
hành vi vi phạm về áp dụng biện pháp 
chống dịch như thế nào? 

Trả lời:  Căn cứ pháp lý: Điều 11, Nghị định số 

176/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ về 

xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế

MỨC
PHẠT TIỀN

HÀNH VI VI PHẠM 

Từ
100 
đến 
300 

nghìn
đồng

Từ 
01 

đến
02 

triệu
đồng

Từ 
02

 đến
05

triệu
đồng

Không thực hiện biện pháp bảo 
vệ cá nhân đối với người tham gia 
chống dịch và người có nguy cơ mắc 
bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan 
y tế;

Không thông báo Ủy ban nhân 
dân và cơ quan y tế dự phòng trên địa bàn 
về các trường hợp mắc bệnh dịch theo 
quy định của pháp luật.

Che dấu tình trạng bệnh của 
mình hoặc của người khác khi mắc 
bệnh truyền nhiễm đã được công bố là 
có dịch;

Không thực hiện hoặc từ chối 
thực hiện các biện pháp vệ sinh, diệt 
trùng, tẩy uế trong vùng có dịch.

Không tham gia chống dịch theo 
quyết định huy động của Ban Chỉ đạo 
chống dịch;

Thực hiện việc thu phí khám và 
điều trị đối với trường hợp mắc bệnh 
truyền nhiễm thuộc nhóm A;

Không thực hiện quyết định buộc 
tiêu hủy động vật, thực vật và vật khác là 
trung gian truyền bệnh theo quy định.

Từ 
05 

đến
10 

triệu
đồng

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;

Không thực hiện quyết định áp 
dụng biện pháp cấm kinh doanh, sử 
dụng loại thực phẩm là trung gian 
truyền bệnh;

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.

Từ
10

đến
20

triệu
đồng

Từ
20

đến
30

triệu
đồng

Không thực hiện quyết định 
kiểm tra, giám sát, xử lý y tế trước khi 
ra vào vùng có dịch thuộc nhóm A;

Đưa ra khỏi vùng có dịch thuộc 
nhóm A những vật phẩm, động vật, 
thực vật, thực phẩm và hàng hóa khác 
có khả năng lây truyền bệnh dịch;

Không thực hiện quyết định 
buộc tiêu hủy động vật, thực phẩm, 
thực vật và các vật khác là trung gian 
truyền bệnh thuộc nhóm A.

Không thực hiện yêu cầu kiểm 
tra và xử lý y tế đối với phương tiện vận 
tải trước khi ra khỏi vùng có dịch trong 
tình trạng khẩn cấp về dịch;

Không thực hiện quyết định cấm 
tập trung đông người tại vùng đã được 
ban bố tình trạng khẩn cấp về dịch;

Đưa người, phương tiện không 
có nhiệm vụ vào ổ dịch tại vùng đã được 
ban bố tình trạng khẩn cấp về dịch;

Không thực hiện quyết định 
buộc tiêu hủy động vật, thực phẩm, 
thực vật và các vật khác có nguy cơ làm 
lây lan bệnh dịch sang người tại vùng 
đã được ban bố tình trạng khẩn cấp về 
dịch.



2. Chế tài hình sự đối với những hành vi 
vi phạm trong phòng, chống dịch bệnh Covid 
19 (dịch bệnh thuộc nhóm A) như thế nào? 

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 của cơ quan, người có 
thẩm quyền, gây thiệt hại từ 100 
triệu đồng trở lên do phát sinh chi 
phí phòng, chống dịch bệnh
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Buộc thực hiện các biện pháp vệ sinh, diệt 
trùng, tẩy uế trong vùng có dịch đối với hành vi 
không thực hiện hoặc từ chối thực hiện các biện 
pháp vệ sinh, diệt trùng, tẩy uế trong vùng có dịch.

Buộc hoàn trả số tiền đã thu không đúng quy 
định của pháp luật đối với hành vi thực hiện việc 
thu phí khám và điều trị đối với trường hợp mắc 
bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A. Trường hợp 
không hoàn trả được cho đối tượng thì nộp vào 
ngân sách nhà nước;

Buộc tiêu hủy động vật, thực phẩm, thực vật 
và các vật khác đối với hành vi không thực hiện 
quyết định buộc tiêu hủy động vật, thực phẩm, thực 
vật và các vật khác là trung gian truyền bệnh thuộc 
nhóm A và hành vi không thực hiện quyết định 
buộc tiêu hủy động vật, thực phẩm, thực vật và các 
vật khác có nguy cơ làm lây lan bệnh dịch sang 
người tại vùng đã được ban bố tình trạng khẩn cấp 
về dịch.

Trả lời:  Căn cứ pháp lý: Bộ luật Hình sự năm 2015 
(sửa đổi, bổ sung năm 2017); Công văn 45/TANDTC-
PC ngày 30/3/2020 về việc xét xử tội phạm liên quan 
đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Điều 
360. 
Tội 

thiếu 
trách 
nhiệm 

gây hậu 
quả 

nghiêm 
trọng

TỘI DANH HÀNH VI VI PHẠM

Người có trách nhiệm trong 

phòng, chống dịch bệnh 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. 

Điều 

240.

Tội 

làm 

lây 

lan 

dịch

bệnh 

truyền 
nhiễm

nguy 

hiểm 

cho 

người

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 lây truyền dịch bệnh: 

Trốn khỏi nơi cách ly;

Không tuân thủ quy định về 
cách ly;

Từ chối, trốn tránh việc áp 
dụng biện pháp cách ly, cưỡng chế 
cách ly;

Không khai báo y tế, khai 
báo không đầy đủ hoặc khai báo 
gian dối.

Điều 
295. 
Tội

 vi phạm 
quy 
định 

về 
an 

toàn
 lao 

động, 
vệ

 sinh lao 
động,

 về
 an

 toàn
 ở 

nơi 
đông 
người

Người chưa bị xác định mắc 
bệnh nhưng sống trong khu vực đã 
có quyết định cách ly, quyết định 
phong tỏa thực hiện một trong các 
hành vi gây thiệt hại từ 100 triệu 
đồng trở lên do phát sinh chi phí 
phòng, chống dịch bệnh:

Trốn khỏi khu vực bị cách ly, 
khu vực bị phong tỏa

Không tuân thủ quy định 
cách ly

Từ chối, trốn tránh việc áp 
dụng biện pháp cách ly, cưỡng chế 
cách ly

Không khai báo y tế, khai 
báo không đầy đủ hoặc khai báo 
gian dối.

Điều 295. 
Tội vi 

phạm quy 
định về 
an toàn 

lao động, 
vệ sinh 

lao động, 
về an 

toàn ở nơi 
đông 
người

Điều 288. 
Tội đưa 
hoặc sử 

dụng trái 
phép 

thông tin 
mạng máy 

tính, 
mạng viễn 

thông

Điều 155. 
Tội làm 

nhục 
người 
khác

Điều 330. 
Tội 

chống 
người thi 

hành 
công vụ 

Điều 
188. 
Tội 

buôn 
lậu

Đưa trái phép thông tin cá 
nhân, bí mật đời tư xúc phạm 
nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự 
của nhân viên y tế, người tham gia 
phòng, chống dịch bệnh, người mắc 
bệnh, người nghi ngờ mắc bệnh.

Người có hành vi đã, đang 
hoặc nhằm đưa trái phép thuốc, vật 
tư y tế dùng vào việc phòng, chống 
dịch bệnh ra khỏi biên giới nước 
CHXHCN Việt Nam nhằm thu lợi 
bất chính.

Dùng vũ lực, đe doạ dùng vũ 
lực hoặc thủ đoạn khác cản trở 
người thi hành công vụ phòng, 
chống dịch bệnh.

Đưa lên mạng máy tính, mạng 

viễn thông thông tin giả mạo, thông 

tin sai sự thật, thông tin xuyên tạc về 

tình hình dịch bệnh gây dư luận xấu.


