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LỜI NÓI ĐẦU

Hiện nay, tình hình dịch bệnh truyền nhiễm (dịch 
bệnh Covid-19) trên thế giới cũng như ở nước ta nói 
chung và trên địa bàn tỉnh An Giang nói riêng đang 
diễn biến hết sức phức tạp, nguy hiểm, khó lường. Do 
đó, rất cần có sự đồng lòng, chung sức trong công tác 
phòng, chống dịch bệnh của tất cả các cơ quan, tổ 
chức, cá nhân nhằm đảm bảo phương châm “chống 
dịch như chống giặc”. 

Từ thực tiễn cho thấy, sự bình tĩnh ứng phó và ý 
thức tự giác chấp hành nghiêm các quy định về phòng, 
chống dịch của mỗi cá nhân, tổ chức là hết sức cần 
thiết. Một trong những biện pháp quan trọng góp phần 
thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh hiện nay 
là phải có sự hiểu biết pháp luật và thi hành pháp luật 
về phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm nói chung và 
dịch bệnh Covid-19 nói riêng.

Xuất phát từ yêu cầu đó, Sở Tư pháp - cơ quan 
thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục 
pháp luật tỉnh An Giang tổ chức biên soạn cuốn Sổ 
tay “Tìm hiểu một số quy định pháp luật liên quan đến 
công tác phòng, chống dịch Covid-19”. 



3

Nội dung cuốn Sổ tay gồm 3 phần: 

- Phần I: Một số vấn đề cơ bản của pháp luật về 
phòng, chống bệnh truyền nhiễm.

- Phần II: Các quy định pháp luật về xử phạt 
vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế và xử lý hình 
sự liên quan đến công tác phòng, chống bệnh truyền 
nhiễm nói chung và dịch Covid-19 nói riêng.

- Phần III: Một số tình huống pháp luật thường gặp.

Chúng tôi hy vọng cuốn Sổ tay sẽ là tài liệu bổ 
ích, trang bị những kiến thức pháp luật cơ bản nhất 
đến bạn đọc, góp phần thực hiện tốt các quy định trong 
phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Trong quá trình biên soạn cuốn sổ tay, mặc dù 
chúng tôi đã có rất nhiều cố gắng nhưng chắc chắn sẽ 
không thể tránh khỏi những thiếu sót; Rất mong nhận 
được những ý kiến đóng góp của quý bạn đọc.

Xin trân trọng cám ơn!
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Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm được Quốc 
hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 
XII, thông qua tại kỳ họp thứ 2 ngày 21 tháng 11 năm 
2007. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 
năm 2008. Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 
2007 gồm có 6 Chương với 64 Điều.

Để cụ thể hóa một số quy định của Luật, Ngày 30 
tháng 9 năm 2010, Chính phủ ban hành Nghị định số 
101/2010/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều 
của Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm về áp dụng 
biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế và chống 
dịch đặc thù trong thời gian có dịch. Nghị định này có 
hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2010.

Ngoài ra, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 
117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 quy định xử phạt 
vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế (trong đó, có 
những quy định về hành vi vi phạm trong lĩnh vực 
phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm và hình thức, 
mức xử phạt phù hợp) và có hiệu lực thi hành từ ngày 
15 tháng 11 năm 2020.

PHẦN 1:
MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN 

CỦA PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, 
CHỐNG BỆNH TRUYỀN NHIỄM
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Sau đây là một số nội dung cơ bản của Luật 
Phòng, chống bệnh truyền nhiễm:

I.  CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN
Câu hỏi 1: Bệnh truyền nhiễm là gì ?
Đáp: 
Theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Luật phòng, 

chống bệnh truyền nhiễm năm 2007 (sau đây gọi tắc là 
Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm) thì bệnh truyền 
nhiễm là bệnh lây truyền trực tiếp hoặc gián tiếp từ 
người hoặc từ động vật sang người do tác nhân gây 
bệnh truyền nhiễm.

Câu hỏi 2: Người mắc bệnh truyền nhiễm và 
người mang mầm bệnh truyền nhiễm là gì ?

Đáp: 
Theo quy định tại khoản 4, 5 Điều 2 Luật phòng, 

chống bệnh truyền nhiễm thì người mắc bệnh truyền 
nhiễm là người bị nhiễm tác nhân gây bệnh truyền nhiễm 
có biểu hiện triệu chứng bệnh; người mang mầm bệnh 
truyền nhiễm là người mang tác nhân gây bệnh truyền 
nhiễm nhưng không có biểu hiện triệu chứng bệnh.

Câu hỏi 3: Bệnh truyền nhiễm nhóm A gồm 
những bệnh gì ?

Đáp: 
Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 3 Luật 

phòng, chống bệnh truyền nhiễm thì bệnh truyền nhiễm 
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nhóm A gồm các bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm 
có khả năng lây truyền rất nhanh, phát tán rộng và tỷ lệ tử 
vong cao hoặc chưa rõ tác nhân gây bệnh.

Các bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A bao gồm 
bệnh bại liệt; bệnh cúm A-H5N1; bệnh dịch hạch; bệnh 
đậu mùa; bệnh sốt xuất huyết do vi rút Ê - bô - la (Ebola), 
Lát-sa (Lassa) hoặc Mác-bớc (Marburg); bệnh sốt Tây 
sông Nin (Nile); bệnh sốt vàng; bệnh tả; bệnh viêm đường 
hô hấp cấp nặng do vi rút và các bệnh truyền nhiễm nguy 
hiểm mới phát sinh chưa rõ tác nhân gây bệnh.

Vào cuối năm 2019, đầu năm 2020, trên thế giới 
(đầu tiên là ở Vũ Hán – Trung Quốc) xuất hiện một căn 
bệnh truyền nhiễm có tên khoa học là vi rút Corona (vi 
rút Covid-19) đã ảnh hưởng, gây thiệt hại rất lớn nhiều 
quốc gia trên thế giới, trong đó có nước ta. Xác định đây 
là một bệnh truyền nhiễm rất nguy hiểm, vì vậy ngày 
29/01/2020 Bộ Trưởng Bộ Y tế ban hành Quyết định 
số 219/QĐ-BYT về việc bổ sung bệnh viêm đường hô 
hấp cấp do chủng mới của vi rút  Corona (nCov) gây ra 
vào danh mục các bệnh truyền nhiễm nhóm A theo quy 
định tại Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm quy định 
“Bổ sung bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV gây ra 
vào danh mục các bệnh truyền nhiễm nhóm A theo quy 
định tại Điểm a, Khoản 1 và Khoản 2, Điều 3 của Luật 
Phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007”.

Câu hỏi 4: Việc phòng, chống bệnh truyền nhiễm 
được thực hiện theo nguyên tắc nào?
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Đáp: 
Theo quy định tại Điều 4 Luật phòng, chống bệnh 

truyền nhiễm thì việc phòng, chống bệnh truyền nhiễm 
được thực hiện theo nguyên tắc sau:

- Lấy phòng bệnh là chính trong đó thông tin, 
giáo dục, truyền thông, giám sát bệnh truyền nhiễm là 
biện pháp chủ yếu. Kết hợp các biện pháp chuyên môn 
kỹ thuật y tế với các biện pháp xã hội, hành chính trong 
phòng, chống bệnh truyền nhiễm. 

- Thực hiện việc phối hợp liên ngành và huy động 
xã hội trong phòng, chống bệnh truyền nhiễm; lồng 
ghép các hoạt động phòng, chống bệnh truyền nhiễm 
vào các chương trình phát triển kinh tế - xã hội.

- Công khai, chính xác, kịp thời thông tin về dịch.

- Chủ động, tích cực, kịp thời, triệt để trong hoạt 
động phòng, chống dịch.

Câu hỏi 5: Những hành vi nào bị nghiêm cấm 
trong phòng, chống bệnh truyền nhiễm?

Đáp: 
Theo quy định tại Điều 8 Luật phòng, chống bệnh 

truyền nhiễm thì những hành vi sau bị nghiêm cấm:

- Cố ý làm lây lan tác nhân gây bệnh truyền nhiễm. 

- Người mắc bệnh truyền nhiễm, người bị nghi ngờ 
mắc bệnh truyền nhiễm và người mang mầm bệnh truyền 
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nhiễm làm các công việc dễ lây truyền tác nhân gây bệnh 
truyền nhiễm theo quy định của pháp luật.

- Che giấu, không khai báo hoặc khai báo không 
kịp thời các trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm theo 
quy định của pháp luật.

- Cố ý khai báo, thông tin sai sự thật về bệnh 
truyền nhiễm.

- Phân biệt đối xử và đưa hình ảnh, thông tin tiêu 
cực về người mắc bệnh truyền nhiễm.

- Không triển khai hoặc triển khai không kịp thời 
các biện pháp phòng, chống bệnh truyền nhiễm theo quy 
định của Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm.

- Không chấp hành các biện pháp phòng, chống 
bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức 
có thẩm quyền.

II. CÁC BIỆN PHÁP VỀ PHÒNG, CHỐNG 
BỆNH TRUYỀN NHIỄM

Câu hỏi 6: Trách nhiệm giám sát bệnh truyền 
nhiễm được quy định như thế nào?

Đáp: 
Theo quy định tại Điều 23 Luật phòng, chống 

bệnh truyền nhiễm thì trách nhiệm giám sát bệnh truyền 
nhiễm được quy định như sau:

- Uỷ ban nhân dân các cấp chỉ đạo, tổ chức thực 
hiện giám sát bệnh truyền nhiễm tại địa phương.
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- Cơ quan nhà nước có thẩm quyền về y tế có 
trách nhiệm giúp Uỷ ban nhân dân cùng cấp trong việc 
chỉ đạo các cơ sở y tế giám sát bệnh truyền nhiễm. 

- Cơ sở y tế có trách nhiệm thực hiện hoạt động 
giám sát bệnh truyền nhiễm. Khi phát hiện môi trường 
có tác nhân gây bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A, 
người mắc bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A, người bị 
nghi ngờ mắc bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A, người 
mang mầm bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A, cơ sở y 
tế phải thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền 
về y tế, triển khai vệ sinh, khử trùng, tẩy uế và các biện 
pháp phòng, chống bệnh truyền nhiễm khác.

- Cơ quan, tổ chức, cá nhân khi phát hiện bệnh 
hoặc dấu hiệu bệnh truyền nhiễm có trách nhiệm thông 
báo cho Ủy ban nhân dân, cơ quan chuyên môn y tế 
hoặc cơ sở y tế nơi gần nhất. 

- Trong quá trình thực hiện giám sát bệnh truyền 
nhiễm, cơ sở xét nghiệm có trách nhiệm thực hiện việc 
xét nghiệm theo yêu cầu của cơ quan y tế có thẩm quyền. 

- Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành quy định chuyên môn 
kỹ thuật trong giám sát bệnh truyền nhiễm.

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ 
Tài nguyên và Môi trường và các bộ, cơ quan ngang bộ 
khác khi thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thuộc phạm vi 
quản lý nhà nước của mình, nếu phát hiện tác nhân gây 
bệnh truyền nhiễm thì có trách nhiệm phối hợp với Bộ 
Y tế trong hoạt động giám sát.
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Câu hỏi 7: Có những biện pháp nào phòng 
lây nhiễm bệnh truyền nhiễm tại cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh?

Đáp: 
Theo quy định tại Điều 31 Luật phòng, chống bệnh 

truyền nhiễm thì có những biện pháp sau trong phòng lây 
nhiễm bệnh truyền nhiễm tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:

- Cách ly người mắc bệnh truyền nhiễm. 
- Diệt khuẩn, khử trùng môi trường và xử lý chất 

thải tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
- Phòng hộ cá nhân, vệ sinh cá nhân.
- Các biện pháp chuyên môn khác theo quy định 

của pháp luật.
Câu hỏi 8: Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách 

nhiệm gì trong phòng lây nhiễm bệnh truyền nhiễm?
Đáp: 
Theo quy định tại Điều 32 Luật phòng, chống bệnh 

truyền nhiễm thì cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách 
nhiệm sau trong phòng lây nhiễm bệnh truyền nhiễm:

- Thực hiện các biện pháp cách ly phù hợp theo 
từng nhóm bệnh; chăm sóc toàn diện người mắc bệnh 
truyền nhiễm. Trường hợp người bệnh không thực hiện 
yêu cầu cách ly của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thì bị 
áp dụng biện pháp cưỡng chế cách ly theo quy định của 
Chính phủ.
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- Tổ chức thực hiện các biện pháp diệt khuẩn, 
khử trùng môi trường và xử lý chất thải tại cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh.

- Bảo đảm trang phục phòng hộ, điều kiện vệ sinh 
cá nhân cho thầy thuốc, nhân viên y tế, người bệnh và 
người nhà người bệnh.

- Theo dõi sức khỏe của thầy thuốc, nhân viên y 
tế trực tiếp tham gia chăm sóc, điều trị người mắc bệnh 
truyền nhiễm thuộc nhóm A. 

- Thông báo thông tin liên quan đến người mắc bệnh 
truyền nhiễm cho cơ quan y tế dự phòng cùng cấp.

- Thực hiện các biện pháp chuyên môn khác theo 
quy định của pháp luật.

Câu hỏi 9: Người bệnh, người nhà người bệnh 
có trách nhiệm gì trong phòng lây nhiễm bệnh truyền 
nhiễm tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh?

Đáp: 
Theo quy định tại Điều 34 Luật phòng, chống 

bệnh truyền nhiễm thì người bệnh, người nhà người 
bệnh có trách nhiệm sau trong phòng lây nhiễm bệnh 
truyền nhiễm tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:

- Người bệnh có trách nhiệm:

+ Khai báo trung thực diễn biến bệnh;

+ Tuân thủ chỉ định, hướng dẫn của thầy thuốc, 
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nhân viên y tế và nội quy, quy chế của cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh;

+ Đối với người mắc bệnh truyền nhiễm thuộc 
nhóm A ngay sau khi xuất viện phải đăng ký theo dõi sức 
khỏe với y tế xã, phường, thị trấn nơi cư trú.

- Người nhà người bệnh có trách nhiệm thực hiện 
chỉ định, hướng dẫn của thầy thuốc, nhân viên y tế và nội 
quy, quy chế của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Câu hỏi 10: Các cơ quan thông tin đại chúng 
có trách nhiệm gì khi đưa tin về tình hình dịch?

Đáp: 
Theo quy định tại Điều 41 Luật phòng, chống 

bệnh truyền nhiễm thì các cơ quan thông tin đại chúng 
có trách nhiệm đưa tin chính xác, kịp thời và trung thực 
về tình hình sau khi dịch đã được công bố và công bố 
hết dịch theo đúng nội dung do cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền về y tế cung cấp.

Câu hỏi 11: Việc ban bố tình trạng khẩn cấp 
về dịch được thực hiện theo nguyên tắc nào? Cơ 
quan nào có thẩm quyền ban bố tình trạng khẩn 
cấp về dịch?

Đáp: 
Theo quy định tại Điều 42 Luật phòng, chống 

bệnh truyền nhiễm thì việc ban bố tình trạng khẩn cấp 
về dịch được thực hiện theo nguyên tắc sau đây:
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- Khi dịch lây lan nhanh trên diện rộng, đe dọa 
nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe con người và 
kinh tế - xã hội của đất nước thì phải ban bố tình trạng 
khẩn cấp;

- Việc ban bố tình trạng khẩn cấp phải công khai, 
chính xác, kịp thời và đúng thẩm quyền.

Uỷ ban thường vụ Quốc hội ra nghị quyết ban bố 
tình trạng khẩn cấp theo đề nghị của Thủ tướng Chính 
phủ; trong trường hợp Uỷ ban thường vụ Quốc hội 
không thể họp ngay được thì Chủ tịch nước ra lệnh ban 
bố tình trạng khẩn cấp.

Câu hỏi 12: Việc khai báo, báo cáo dịch được 
quy định như thế nào? 

Đáp: 
Theo quy định tại Điều 47 Luật phòng, chống 

bệnh truyền nhiễm thì khi có dịch, người mắc bệnh 
dịch hoặc người phát hiện trường hợp mắc bệnh dịch 
hoặc nghi ngờ mắc bệnh dịch phải khai báo cho cơ 
quan y tế gần nhất trong thời gian 24 giờ, kể từ khi phát 
hiện bệnh dịch.

Khi phát hiện trường hợp mắc bệnh dịch hoặc nhận 
được khai báo bệnh dịch, cơ quan y tế phải báo cáo cho 
Uỷ ban nhân dân nơi xảy ra dịch và cơ sở y tế dự phòng để 
khẩn trương tổ chức triển khai các biện pháp chống dịch.

Câu hỏi 13: Việc tổ chức cấp cứu, khám bệnh, 
chữa bệnh được thực hiện như thế nào? 
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Đáp: 
Theo quy định tại Điều 48 Luật phòng, chống bệnh 

truyền nhiễm thì Ban chỉ đạo chống dịch chỉ đạo việc áp 
dụng các biện pháp sau đây để tổ chức cấp cứu, khám 
bệnh, chữa bệnh cho người mắc bệnh dịch và người bị 
nghi ngờ mắc bệnh dịch:

- Phân loại, sơ cứu, cấp cứu kịp thời người mắc 
bệnh dịch theo hướng dẫn chẩn đoán, điều trị của Bộ Y tế;

- Huy động phương tiện, thuốc, thiết bị y tế, giường 
bệnh, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và bố trí cán bộ y tế 
chuyên môn trực 24/24 giờ để sẵn sàng cấp cứu, khám 
bệnh, chữa bệnh phục vụ chống dịch. Người mắc bệnh 
dịch thuộc nhóm A được khám và điều trị miễn phí;

- Căn cứ vào tính chất, mức độ và quy mô của 
bệnh dịch, Ban chỉ đạo chống dịch quyết định áp dụng 
các biện pháp sau đây:

+ Tổ chức các cơ sở điều trị tại vùng có dịch để 
tiếp nhận, cấp cứu người mắc bệnh dịch;

+ Điều động đội chống dịch cơ động vào vùng có 
dịch để thực hiện việc phát hiện, cấp cứu và điều trị tại 
chỗ người mắc bệnh dịch; chuyển người mắc bệnh dịch 
về các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; 

+ Huy động các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tham 
gia cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh phục vụ chống dịch;

+ Áp dụng các biện pháp cần thiết khác theo quy 
định của pháp luật.
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Câu hỏi 14: Việc tổ chức cách ly y tế được thực 
hiện như thế nào? 

Đáp: 
Theo quy định tại Điều 49 Luật phòng, chống 

bệnh truyền nhiễm thì người mắc bệnh dịch, người bị 
nghi ngờ mắc bệnh dịch, người mang mầm bệnh dịch, 
người tiếp xúc với tác nhân gây bệnh dịch thuộc nhóm 
A và một số bệnh thuộc nhóm B theo quy định của Bộ 
trưởng Bộ Y tế phải được cách ly.

Hình thức cách ly bao gồm cách ly tại nhà, tại cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh hoặc tại các cơ sở, địa điểm khác. 

Cơ sở y tế trong vùng có dịch chịu trách nhiệm tổ 
chức thực hiện việc cách ly theo chỉ đạo của Trưởng ban 
chỉ đạo chống dịch. Trường hợp các đối tượng mắc bệnh 
dịch, người bị nghi ngờ mắc bệnh dịch, người mang mầm 
bệnh dịch, người tiếp xúc với tác nhân gây bệnh dịch 
thuộc nhóm A và một số bệnh thuộc nhóm B theo quy 
định của Bộ trưởng Bộ Y tế không thực hiện yêu cầu cách 
ly của cơ sở y tế thì bị áp dụng biện pháp cưỡng chế cách 
ly theo quy định của Chính phủ.

Câu hỏi 15: Biện pháp cách ly y tế được thực 
hiện như thế nào? 

Đáp: 
Theo khoản 1 Điều 49 Luật và Điều 1 Nghị định 

101/2010/NĐ-CP ngày 30/9/2010 quy định chi tiết thi 
hành một số điều của Luật Phòng, chống bệnh truyền 
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nhiễm về áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách 
ly y tế và chống dịch đặc thù trong thời gian có dịch và 
khoản 1 Điều 49 Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm  
thì việc áp dụng biện pháp cách ly y tế như sau: 

1. Biện pháp cách ly y tế tại nhà được áp dụng đối 
với các trường hợp:

-  Đối tượng là  người mắc bệnh dịch, người bị 
nghi ngờ mắc bệnh dịch, người mang mầm bệnh dịch, 
người tiếp xúc với tác nhân gây bệnh dịch thuộc nhóm 
A và một số bệnh thuộc nhóm B theo quy định của Bộ 
trưởng Bộ Y tế phải được cách ly đang lưu trú tại vùng 
có bệnh dịch, trừ đối tượng là người mắc dịch bệnh 
thuộc nhóm A và một số bệnh dịch thuộc nhóm B theo 
quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế (sau đây gọi tắt là một 
số bệnh thuộc nhóm B);

- Người xuất phát hoặc đi qua vùng có bệnh dịch 
thuộc nhóm A và một số bệnh thuộc nhóm B;

- Người tiếp xúc với người mắc bệnh dịch thuộc 
nhóm A và một số bệnh thuộc nhóm B.

2. Biện pháp cách ly tại cơ sở y tế áp dụng đối với 
các trường hợp:

- Đối tượng là người mắc bệnh dịch, người bị nghi 
ngờ mắc bệnh dịch, người mang mầm bệnh dịch, người 
tiếp xúc với tác nhân gây bệnh dịch thuộc nhóm A và một 
số bệnh thuộc nhóm B theo quy định của Bộ trưởng Bộ 
Y tế phải được cách ly đang khám bệnh, chữa bệnh tại cơ 
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sở y tế và người mắc dịch bệnh thuộc nhóm A và một số 
bệnh thuộc nhóm B đang lưu trú tại vùng có bệnh dịch;

- Người đang bị áp dụng biện pháp cách ly y tế 
theo quy định tại khoản 1 nêu trên và khoản 3 nêu dưới 
đây nhưng có dấu hiệu tiến triển thành mắc bệnh truyền 
nhiễm.

3. Biện pháp cách ly y tế tại cửa khẩu áp dụng đối 
với các trường hợp:

- Người, phương tiện, hàng hóa xuất cảnh, nhập 
cảnh, quá cảnh Việt Nam, hàng hóa xuất khẩu, nhập 
khẩu, quá cảnh Việt Nam có khai báo của chủ phương 
tiện vận tải hoặc có bằng chứng rõ ràng cho thấy trên 
phương tiện vận tải, người, hàng hóa có dấu hiệu mang 
mầm bệnh dịch thuộc nhóm A;

- Người xuất phát hoặc đi qua vùng có dịch thuộc 
nhóm A và một số bệnh thuộc nhóm B xuất cảnh, nhập 
cảnh, quá cảnh Việt Nam.

- Biện pháp cách ly y tế tại các cơ sở, địa điểm 
khác áp dụng đối với các trường hợp số lượng người xuất 
cảnh, nhập cảnh, quá cảnh Việt Nam thuộc quy định tại 
khoản 3 nêu trên vượt quá khả năng tiếp nhận cách ly của 
cửa khẩu hoặc số lượng người mắc bệnh truyền nhiễm 
vượt quá khả năng tiếp nhận của cơ sở khám bệnh, chữa 
bệnh tại vùng có dịch.

Câu hỏi 16:  Trường hợp nào phải áp dụng biện 
pháp cưỡng chế cách ly y tế?
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Đáp: 
Theo Điều 8 Nghị định 101/2010/NĐ-CP ngày 

30/9/2010 quy định chi tiết thi hành một số điều của 
Luật Phòng, chống truyền nhiễm về áp dụng biện 
pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế và chống 
dịch đặc thù trong thời gian có dịch thì các trường 
hợp phải áp dụng biện pháp cưỡng chế cách ly y tế 
như sau:

Việc áp dụng biện pháp cưỡng chế cách ly y tế 
được thực hiện trong trường hợp đối tượng thuộc diện 
phải áp dụng biện pháp cách ly y tế theo quy định nhưng 
không tuân thủ yêu cầu cách ly y tế của người có thẩm 
quyền quyết định áp dụng biện pháp cách ly y tế.

Câu hỏi 17: Việc quản lý người bị áp dụng biện 
pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế như thế nào?

Đáp: 
Theo Điều 13 Nghị định 101/2010/NĐ-CP ngày 

30/9/2010 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 
Phòng, chống truyền nhiễm về quản lý người bị áp dụng 
biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế như sau: 

“1. Trong thời gian áp dụng quyết định cách ly y 
tế, cưỡng chế cách ly y tế người bị áp dụng biện pháp 
cách ly y tế được hưởng chế độ ăn, mặc, ở và không 
được tiếp xúc trực tiếp với người thân hoặc ra khỏi khu 
vực cách ly trừ các trường hợp phải chuyển cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh theo quy định tại khoản 2 Điều này.
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2. Trong thời gian áp dụng biện pháp cách ly y tế, 
cưỡng chế cách ly y tế nếu:

a) Người bị áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng 
chế cách ly y tế có diễn biến bệnh hoặc mắc các bệnh 
khác vượt quá khả năng xử lý của mình thì thủ trưởng 
cơ quan thực hiện việc cách ly phải chuyển người đó đến 
cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có đủ khả năng gần nhất để 
điều trị cho người bệnh;

b) Người bị áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng 
chế cách ly y tế mà bị tử vong, cơ sở khám bệnh, chữa 
bệnh hoặc cơ quan thực hiện việc cách ly y tế, cưỡng chế 
cách ly y tế phải tiến hành việc kiểm thảo tử vong theo quy 
định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh và thực hiện 
vệ sinh trong việc quàn, ướp, chôn cất, di chuyển thi hài, 
hài cốt theo quy định của pháp luật về phòng, chống bệnh 
truyền nhiễm.

3. Việc vận chuyển người bị áp dụng biện pháp cách 
ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế từ địa điểm này đến địa khác 
phải sử dụng phương tiện vận chuyển chuyên dụng, đồng 
thời phải áp dụng các biện pháp dự phòng để không làm 
lây nhiễm tác nhân gây bệnh truyền nhiễm cho người vận 
chuyển và ra cộng đồng.”

Câu hỏi 18: Người tham gia chống dịch và người 
có nguy cơ mắc bệnh dịch phải thực hiện một hoặc 
một số biện pháp bảo vệ cá nhân nào? 

Đáp: 
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Theo quy định tại Điều 51 Luật phòng, chống bệnh 
truyền nhiễm thì người tham gia chống dịch và người có 
nguy cơ mắc bệnh dịch phải thực hiện một hoặc một số 
biện pháp bảo vệ cá nhân sau đây: 

- Trang bị bảo vệ cá nhân;

- Sử dụng thuốc phòng bệnh;

- Sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế để phòng bệnh;

- Sử dụng hoá chất diệt khuẩn, hoá chất phòng trung 
gian truyền bệnh.

Nhà nước bảo đảm cho người tham gia chống dịch 
thực hiện các biện pháp bảo vệ cá nhân nêu trên.

Câu hỏi 19: Có thể áp dụng các biện pháp chống 
dịch khác nào trong thời gian có dịch? 

Đáp: 
Theo quy định tại Điều 52 Luật phòng, chống bệnh 

truyền nhiễm thì trong trường hợp cần thiết, cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền có thể áp dụng các biện pháp chống 
dịch sau đây:

- 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;

- Cấm kinh doanh, sử dụng loại thực phẩm được 
cơ quan y tế có thẩm quyền xác định là trung gian truyền 
bệnh dịch;
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- Hạn chế tập trung đông người hoặc tạm đình 
chỉ các hoạt động, dịch vụ tại nơi công cộng tại vùng 
có dịch.

Câu hỏi 20: Việc kiểm soát ra, vào vùng có 
dịch đối với bệnh dịch thuộc nhóm A được quy định 
như thế nào? 

Đáp: 
Theo quy định tại Điều 53 Luật phòng, chống 

bệnh truyền nhiễm thì các biện pháp kiểm soát ra, vào 
vùng có dịch đối với bệnh dịch thuộc nhóm A bao gồm:

- Hạn chế ra, vào vùng có dịch đối với người và 
phương tiện; trường hợp cần thiết phải kiểm tra, giám 
sát và xử lý y tế;

- Cấm đưa ra khỏi vùng có dịch những vật phẩm, 
động vật, thực vật, thực phẩm và hàng hóa khác có khả 
năng lây truyền bệnh dịch;

- Thực hiện các biện pháp bảo vệ cá nhân đối với 
người vào vùng có dịch theo quy định của Luật phòng, 
chống bệnh truyền nhiễm;

- Các biện pháp cần thiết khác theo quy định của 
pháp luật.

Trưởng Ban chỉ đạo chống dịch thành lập các chốt, 
trạm kiểm dịch tại các đầu mối giao thông ra, vào vùng có 
dịch để thực hiện các biện pháp kiểm soát ra, vào vùng có 
dịch đối với bệnh dịch thuộc nhóm A nêu trên.
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I. QUY ĐỊNH VỀ THÔNG TIN, GIÁO DỤC 
TRUYỀN THÔNG TRONG CÔNG TÁC PHÒNG, 
CHỐNG BỆNH TRUYỀN NHIỄM

Câu hỏi 1: Trong công tác thông tin, giáo dục 
truyền thông về phòng, chống bệnh truyền nhiễm 
(dịch bệnh Covid-19), hành vi đưa tin không chính 
xác hoặc không kịp thời về tình hình dịch bệnh 
truyền nhiễm sau khi công bố dịch hoặc công bố hết 
dịch theo nội dung do cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền về y tế cung cấp sẽ bị xử lý như thế nào?

Đáp: 

Theo điểm a khoản 3 Điều 5 Nghị định 117/2020/
NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử 

PHẦN 2:
CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT 

VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH 
CHÍNH TRONG LĨNH VỰC Y TẾ VÀ 
XỬ LÝ HÌNH SỰ LIÊN QUAN ĐẾN 

CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG BỆNH 
TRUYỀN NHIỄM NÓI CHUNG VÀ 

DỊCH COVID-19 NÓI RIÊNG
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phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế quy định 
như sau:

“3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 
đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Đưa tin không chính xác hoặc không kịp thời 
về tình hình dịch bệnh truyền nhiễm sau khi công bố 
dịch hoặc công bố hết dịch theo nội dung do cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền về y tế cung cấp;

...”

Ngoài ra, đối với hành vi vi phạm nêu trên còn bị 
áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc cải chính 
thông tin sai sự thật trên phương tiện thông tin đại chúng 
trên địa bàn đã đưa tin trước đó liên tục trong 03 ngày 
(điểm a khoản 4 Điều 5 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP).

Câu hỏi 2: Trong công tác thông tin, giáo dục 
truyền thông về phòng, chống bệnh truyền nhiễm 
(dịch bệnh Covid-19), hành vi thu tiền về việc thông 
tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống bệnh 
truyền nhiễm trên phương tiện thông tin đại chúng, 
trừ trường hợp có hợp đồng riêng với chương trình, 
dự án hoặc do tổ chức, cá nhân trong nước, nước 
ngoài tài trợ sẽ bị xử lý ra sao ?

Đáp: 

Theo quy định tại điểm b khoản 3, Điều 5 Nghị 
định 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ 
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quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y 
tế quy định như sau:

“3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 
đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

...
b) Thu tiền về việc thông tin, giáo dục, truyền 

thông về phòng, chống bệnh truyền nhiễm trên phương 
tiện thông tin đại chúng, trừ trường hợp có hợp đồng 
riêng với chương trình, dự án hoặc do tổ chức, cá nhân 
trong nước, nước ngoài tài trợ.”

- Ngoài ra, đối với hành vi vi phạm nêu trên còn 
bị áp dụng  biện pháp khắc phục hậu quả là buộc hoàn 
trả số tiền đã thu không đúng quy định của pháp luật 
đối với hành vi quy định tại điểm b khoản 3 Điều này. 
Trường hợp không hoàn trả được cho đối tượng thì nộp 
vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật 
(điểm b khoản 4 Điều 5 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP).

II. QUY ĐỊNH VỀ GIÁM SÁT BỆNH 
TRUYỀN NHIỄM

Câu hỏi 3: Theo quy định về giám sát bệnh 
truyền nhiễm, thì mức phạt từ 500.000 đồng đến 
1.000.000 đồng áp dụng đối với hành vi vi phạm nào? 

Đáp: 

Căn cứ khoản 1 Điều 7 Nghị định số 117/2020/
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NĐ-CP quy định về giám sát bệnh truyền nhiễm thì mức 
phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng áp dụng 
đối với hành vi vi phạm như: “Che giấu, không khai báo 
hoặc khai báo không kịp thời khi phát hiện người khác 
mắc bệnh truyền nhiễm theo quy định của pháp luật, trừ 
trường hợp quy định tại điểm a khoản 3 Điều này”.

Câu hỏi 4: Theo quy định về giám sát bệnh 
truyền nhiễm thì hành vi không thực hiện xét nghiệm 
theo yêu cầu của cơ quan y tế có thẩm quyền trong 
quá trình thực hiện giám sát bệnh truyền nhiễm sẽ bị 
xử lý như thế nào?

Đáp: 
Căn cứ theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 

7 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy 
định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế 
quy định như sau:

“2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 
đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Không thực hiện xét nghiệm theo yêu cầu của 
cơ quan y tế có thẩm quyền trong quá trình thực hiện 
giám sát bệnh truyền nhiễm;

...”
Câu hỏi 5: Theo quy định về giám sát bệnh 

truyền nhiễm, thì mức phạt từ 10.000.000 đồng 
đến 20.000.000 đồng áp dụng đối với các hành vi vi 
phạm nào?
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Đáp: 

Căn cứ khoản 3 Điều 7 Nghị định số 117/2020/
NĐ-CP quy định về giám sát bệnh truyền nhiễm thì 
mức phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 
đồng áp dụng đối với các hành vi vi phạm sau đây:

“a) Che giấu, không khai báo hoặc khai báo 
không kịp thời hiện trạng bệnh truyền nhiễm thuộc 
nhóm A của bản thân hoặc của người khác mắc bệnh 
truyền nhiễm thuộc nhóm A;

b) Cố ý khai báo, thông tin sai sự thật về bệnh 
truyền nhiễm thuộc nhóm A;

c) Cố ý làm lây lan tác nhân gây bệnh truyền 
nhiễm thuộc nhóm A”.

III. QUY ĐỊNH VỀ PHÒNG LÂY NHIỄM 
BỆNH TRUYỀN NHIỄM TẠI CƠ SỞ KHÁM 
BỆNH, CHỮA BỆNH

Câu hỏi 6: Theo quy định quy định về phòng 
lây nhiễm bệnh truyền nhiễm tại cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh thì hành vi không khai báo hoặc khai 
báo không trung thực diễn biến bệnh truyền nhiễm 
của bản thân với thầy thuốc, nhân viên y tế sẽ bị xử 
lý như thế nào?

Đáp: 
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Căn cứ theo điểm a khoản 1 Điều 10 Nghị định số 
117/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi 
phạm hành chính trong lĩnh vực y tế quy định như sau:

“1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 
đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Không khai báo hoặc khai báo không trung 
thực diễn biến bệnh truyền nhiễm của bản thân với 
thầy thuốc, nhân viên y tế;

...”
Câu hỏi 7: Theo quy định về phòng lây nhiễm 

bệnh truyền nhiễm tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 
thì hành vi không tư vấn về các biện pháp phòng, 
chống bệnh truyền nhiễm cho người bệnh và người 
nhà người bệnh khi đến cơ sở khám bệnh, chữa 
bệnh có bị xử phạt hay không?

Đáp: 
Theo quy tại điểm c khoản 1 Điều 10 Nghị định 

số 117/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi 
phạm hành chính trong lĩnh vực y tế quy định như sau:

“1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 
đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

...
c) Không tư vấn về các biện pháp phòng, chống 

bệnh truyền nhiễm cho người bệnh và người nhà người 
bệnh đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.”
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Câu hỏi 8: Theo quy định về phòng lây nhiễm 
bệnh truyền nhiễm tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 
thì mức phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 
đồng được áp dụng để xử phạt đối với những hành vi 
vi phạm nào?

Đáp: 

Căn cứ khoản 2 Điều 10 Nghị định số 117/2020/
NĐ-CP quy định về phòng lây nhiễm bệnh truyền 
nhiễm tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thì mức phạt  
tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng được áp 
dụng xử phạt đối với một trong các hành vi vi phạm 
sau đây:

“2. a) Không thông báo thông tin liên quan đến 
người mắc bệnh truyền nhiễm được khám bệnh, chữa 
bệnh tại cơ sở của mình cho cơ quan y tế dự phòng 
cùng cấp;

b) Không theo dõi sức khỏe của thầy thuốc, nhân 
viên y tế của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực tiếp 
tham gia khám bệnh, chăm sóc, điều trị người mắc 
bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A;

c) Không thực hiện các biện pháp phòng, chống 
lây nhiễm đối với người mắc bệnh truyền nhiễm;

d) Không vệ sinh, khử trùng, tẩy uế và các biện 
pháp phòng, chống bệnh truyền nhiễm khác khi phát 
hiện môi trường có tác nhân gây bệnh truyền nhiễm 
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thuộc nhóm B và C, người mắc bệnh truyền nhiễm 
thuộc nhóm B và C, người bị nghi ngờ mắc bệnh truyền 
nhiễm thuộc nhóm B và C, người mang mầm bệnh 
truyền nhiễm thuộc nhóm B và C.”

- Biện pháp khắc phục hậu quả: 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 Điều này (khoản 
5 Điều 10 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP).

Câu hỏi 9: Trường hợp cơ sở khám bệnh, chữa 
bệnh nếu không thông báo cho cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền về y tế khi phát hiện môi trường có tác 
nhân gây bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A, người 
mắc bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A, người bị 
nghi ngờ mắc bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A, 
người mang mầm bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm 
A thì bị xử lý như thế nào?

Đáp:  

Căn cứ theo khoản 3 Điều 10 Nghị định số 
117/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi 
phạm hành chính trong lĩnh vực y tế quy định như sau: 

“3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 
đồng đối với hành vi không thông báo cho cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền về y tế khi phát hiện môi trường có 
tác nhân gây bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A, người 
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mắc bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A, người bị nghi 
ngờ mắc bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A, người mang 
mầm bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A.”

Câu hỏi 10: Theo quy định về phòng lây nhiễm 
bệnh truyền nhiễm tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 
thì  hành vi không vệ sinh, khử trùng, tẩy uế và 
các biện pháp phòng, chống bệnh truyền nhiễm 
khác khi phát hiện môi trường có tác nhân gây 
bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A, người mắc bệnh 
truyền nhiễm thuộc nhóm A, người bị nghi ngờ 
mắc bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A, người mang 
mầm bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A thì bị xử lý 
vi phạm hành chính như thế nào?

Đáp: 

Căn cứ theo quy định tại khoản 4, Điều 10 Nghị 
định số 117/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử 
phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế quy định 
như sau:

“4. Phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 10.000.000 
đồng đối với hành vi không vệ sinh, khử trùng, tẩy uế 
và các biện pháp phòng, chống bệnh truyền nhiễm khác 
khi phát hiện môi trường có tác nhân gây bệnh truyền 
nhiễm thuộc nhóm A, người mắc bệnh truyền nhiễm 
thuộc nhóm A, người bị nghi ngờ mắc bệnh truyền 
nhiễm thuộc nhóm A, người mang mầm bệnh truyền 
nhiễm thuộc nhóm A.”
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- Ngoài ra còn áp dụng biện pháp khắc phục hậu 
quả là 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 này (khoản 5, Điều 10 Nghị định 
số 117/2020/NĐ-CP).

IV. QUY ĐỊNH VỀ CÁCH LY Y TẾ, CƯỠNG 
CHẾ CÁCH LY Y TẾ

Câu hỏi 11: Đối với quy định về cách ly y tế, 
cưỡng chế cách ly y tế,  mức phạt tiền từ 5.000.000 
đồng đến 10.000.000 đồng được áp dụng đối với các 
hành vi vi phạm nào?

Đáp: 

Căn cứ theo khoản 1 Điều 11 Nghị định số 
117/2020/NĐ-CP quy định như sau:

Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng 
đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Không tổ chức cách ly y tế, cưỡng chế cách ly 
y tế đối với trường hợp phải thực hiện việc cách ly y tế 
theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp quy định 
tại điểm a khoản 2 Điều này;

b) 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, trừ trường hợp quy định tại 
điểm b khoản 2 Điều này;
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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.

Ngoài ra, còn áp dụng biện pháp khắc phục hậu 
quả: Buộc thực hiện việc cách ly y tế, cưỡng chế cách 
ly y tế đối với hành vi quy định tại các điểm a, b nêu 
trên (khoản 3 Điều 11 Nghị định số 117/NĐ-CP).

Câu hỏi 12: Trong quy định về cách ly y tế, 
cưỡng chế cách ly y tế, 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 đối tượng kiểm dịch y tế biên giới 
mắc bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A hoặc khi 
cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu, sẽ bị 
xử lý như thế nào?

Đáp: 

Căn cứ theo điểm b khoản 2 Điều 11 Nghị định số 
117/2020/NĐ-CP quy định như sau:

“2. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 
đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

...

b) Từ chối hoặc trốn tránh việc áp dụng quyết 
định cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế của cơ quan 



33

nhà nước có thẩm quyền đối với người mắc bệnh truyền 
nhiễm thuộc nhóm A đối tượng kiểm dịch y tế biên giới 
mắc bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A hoặc khi cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền yêu cầu;”

Ngoài ra, còn bị áp dụng biện pháp khắc phục 
hậu quả là buộc thực hiện việc cách ly y tế, cưỡng chế 
cách ly y tế đối với hành vi vi phạm nêu trên (khoản 3 
Điều 11 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP).

Câu hỏi 13: Đối với các hành vi vi phạm quy 
định về cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế bị xử 
phạt như thế nào?

Đáp: 

Căn cứ Điều 11 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP 
quy định việc xử phạt các hành vi vi phạm về cách ly y 
tế, cưỡng chế cách ly y tế như sau:

“1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 
đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Không tổ chức cách ly y tế, cưỡng chế cách ly 
y tế đối với trường hợp phải thực hiện việc cách ly y tế 
theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp quy định 
tại điểm a khoản 2 Điều này;

b) 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, trừ trường hợp quy định tại 
điểm b khoản 2 Điều này;
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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:

a) Không tổ chức cách ly y tế đối với người mắc 
bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A;

b) 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 đối tượng kiểm dịch y tế biên giới 
mắc bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A hoặc khi cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền yêu cầu;

c) Cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế tại địa điểm 
không đủ điều kiện thực hiện cách ly y tế, cưỡng chế 
cách ly y tế theo quy định của pháp luật.

3. Biện pháp khắc phục hậu quả:
Buộc thực hiện việc cách ly y tế, cưỡng chế cách 

ly y tế đối với hành vi quy định tại các điểm a, b khoản 
1 và các điểm a, b khoản 2 Điều này”.

V. QUY ĐỊNH VỀ ÁP DỤNG BIỆN PHÁP 
PHÒNG, CHỐNG DỊCH

Câu hỏi 14: Trong thời gian thực hiện giãn cách 
xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của 
Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp 
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bách phòng, chống dịch Covid-19, đối với hành vi ra 
đường trong trường hợp không cần thiết sẽ bị xử phạt 
vi phạm hành chính như thế nào?

Đáp:

Ngày 31/3/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành 
Chỉ thị số 16/CT-TTg về thực hiện các biện pháp cấp 
bách phòng, chống dịch Covid-19. Trong Chỉ thị đã 
nêu: “…Yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra 
ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như mua 
lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu…”

Căn cứ theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 
12 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy 
định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế 
quy định như sau:

“1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 
đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) 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;

…”

Vì vậy, trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội 
theo Chỉ thị số 16/CT-TTg mà cá nhân có hành vi ra 
đường trong trường hợp không cần thiết sẽ bị xử phạt vi 
phạm hành chính từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng.
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Câu hỏi 15: Trong thời gian thực hiện giãn cách 
xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của 
Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp 
bách phòng, chống dịch Covid-19, đối với hành vi 
không đeo khẩu trang để phòng, chống dịch Covid-19 
sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính như thế nào?

Đáp:

Ngày 31/3/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành 
Chỉ thị số 16/CT-TTg về thực hiện các biện pháp cấp 
bách phòng, chống dịch Covid-19. Trong Chỉ thị đã 
nêu: “Thủ tướng Chính phủ yêu cầu toàn thể nhân 
dân tự giác chấp hành các yêu cầu, các biện pháp 
phòng chống dịch…”

Căn cứ theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 
12 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy 
định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế 
quy định như sau:

“1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 
đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) 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;

…”

Vì vậy, trong thời gian thực hiện giãn cách xã 
hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg mà cá nhân có hành vi 
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không đeo khẩu trang khi ra đường để phòng, chống 
dịch Covid-19 sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính từ 
1.000.000 đồng đến 3.000.000 triệu đồng.

Câu hỏi 16: Trong thời gian thực hiện giãn cách 
xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của 
Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp 
cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, những cá 
nhân có hành vi tập trung đông người không cần 
thiết sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính như thế nào?

Đáp: 
Ngày 31/3/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành 

Chỉ thị số 16/CT-TTg về thực hiện các biện pháp cấp 
bách phòng, chống dịch Covid-19. Trong Chỉ thị đã 
nêu: “…thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối 
thiểu 2m khi giao tiếp; không tập trung quá 2 người 
ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại 
nơi công cộng.”

Căn cứ theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 
12 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy 
định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế 
quy định như sau:

“3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 
đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

… c) 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.”
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Vì vậy, những cá nhân có hành vi tập trung đông 
người không cần thiết trong thời gian thực hiện giãn 
cách xã hội để phòng, chống Covid-19 sẽ bị phạt tiền 
từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.

Câu hỏi 17: Đối với các hành vi vi phạm quy 
định về áp dụng các biện pháp chống dịch bệnh 
truyền nhiễm bị xử phạt như thế nào?

Đáp: 

Căn cứ Điều 12 Nghị định 117/2020/NĐ-CP, đối 
với các hành vi vi phạm quy định về áp dụng các biện 
pháp chống dịch bệnh truyền nhiễm bị xử phạt như sau:

“1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 
đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) 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;

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;
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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;

đ) Không thực hiện quyết định buộc tiêu hủy động 
vật, thực vật và vật khác là trung gian truyền bệnh, trừ 
các trường hợp quy định tại điểm c khoản 4 và điểm d 
khoản 5 Điều này.

3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 
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 truyền bệnh dịch 
tại vùng có dịch;

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

c) 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.

4. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 
đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
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a) Không thực hiện quyết định kiểm tra, giám sát, 
xử lý y tế trước khi ra vào vùng có dịch thuộc nhóm A;

b) 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;

c) 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.

5. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 
đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

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;

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

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

d) 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.

6. Biện pháp khắc phục hậu quả:
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a) Buộc thực hiện biện pháp vệ sinh, diệt trùng, 
tẩy uế đối với hành vi quy định tại điểm b khoản 2 
Điều này;

b) Buộc hoàn trả số tiền đã thu không đúng quy 
định của pháp luật đối với hành vi quy định tại điểm 
d khoản 2 Điều này. Trường hợp không hoàn trả được 
cho đối tượng thì nộp vào ngân sách nhà nước theo quy 
định của pháp luật;

c) Buộc tiêu hủy động vật, thực phẩm, thực vật và 
các vật khác đối với hành vi quy định tại điểm đ khoản 
2, điểm b, c khoản 4 và điểm d khoản 5 Điều này;

d) Buộc xử lý y tế phương tiện vận tải đối với 
hành vi quy định tại điểm a khoản 5 Điều này”.

Câu hỏi 18: Theo quy định về áp dụng biện 
pháp chống dịch thì hành vi không thực hiện quyết 
định cấm tập trung đông người tại vùng đã được 
ban bố tình trạng khẩn cấp về dịch hoặc đưa người, 
phương tiện không có nhiệm vụ vào ổ dịch tại vùng 
đã được ban bố tình trạng khẩn cấp về dịch sẽ bị xử 
phạt như thế nào?

Đáp: 
Căn cứ theo điểm b, c khoản 5 Điều 12 Nghị định 

117/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi 
phạm hành chính trong lĩnh vực y tế quy định như sau:

“5. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 
đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
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...

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

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

...”

VI. QUY ĐỊNH VỀ KIỂM DỊCH Y TẾ 
BIÊN GIỚI

Câu hỏi 19: Theo quy định về kiểm dịch y tế 
biên giới, thì mức phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 
5.000.000 đồng được áp dụng để xử phạt đối với 
những hành vi vi phạm nào?

Đáp: 

Căn cứ khoản 1 Điều 13 Nghị định số 117/2020/NĐ-
CP thì mức phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 
đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

“1. a) Không báo cáo Bộ Y tế bằng văn bản sau 
khi khắc mới, khắc lại, thu hồi, hủy, hủy giá trị sử dụng, 
mất con dấu kiểm dịch y tế;

b) Không lập sổ lưu mẫu con dấu kiểm dịch y tế;
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c) Không lập hồ sơ lưu theo quy định khi khắc 
mới, khắc lại con dấu kiểm dịch y tế;

d) Không liên lạc ngay với tổ chức kiểm dịch y 
tế biên giới tại cửa khẩu trong trường hợp hành khách 
hoặc phi hành đoàn trên chuyến bay hoặc hành khách, 
thuyền viên trên tàu thuyền có triệu chứng hoặc có dấu 
hiệu mắc bệnh truyền nhiễm trước khi tàu bay cất, hạ 
cánh, tàu thuyền cập cảng;

đ) Tự ý lên hoặc xuống tàu thuyền, tiến hành bốc 
dỡ hoặc tiếp nhận hàng hóa trong thời gian tàu thuyền 
chờ kiểm dịch y tế hoặc đang thực hiện kiểm dịch y tế, 
trừ trường hợp tàu thuyền đang gặp tai nạn.

Câu hỏi 20: Theo quy định về kiểm dịch y tế 
biên giới, thì mức phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 
7.000.000 đồng được áp dụng để xử phạt đối với 
những hành vi vi phạm nào?

Đáp: 

Căn cứ khoản 2, điểm a khoản 5 Điều 13 Nghị định 
số 117/2020/NĐ-CP thì mức phạt tiền từ 5.000.000 
đồng đến 7.000.000 đồng đối với một trong các hành 
vi sau đây:

“2. a) Không chấp hành việc kiểm tra y tế, xử lý 
y tế của tổ chức kiểm dịch y tế biên giới theo quy định 
của pháp luật, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 
Điều này;”
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b) Không thực hiện đúng quy định về tín hiệu 
kiểm dịch y tế cho tàu thuyền khi nhập cảnh;

c) Tẩy xóa, sửa chữa, cho mượn biểu tượng, phù 
hiệu, biển hiệu, thẻ, trang phục kiểm dịch viên y tế; cờ 
truyền thống kiểm dịch y tế biên giới để dùng vào mục 
đích khác;

d) Không khai báo y tế hoặc khai báo không 
trung thực về kiểm dịch y tế biên giới theo quy định 
của pháp luật”

- Biện pháp khắc phục hậu quả:

“5. a) Buộc thực hiện việc kiểm tra, xử lý y tế đối 
với hành vi quy định tại điểm a khoản 2 Điều này”

Câu hỏi 21: Theo quy định về kiểm dịch y tế 
biên giới, thì mức phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 
10.000.000 đồng được áp dụng để xử phạt đối với 
những hành vi vi phạm nào?

Đáp: 

Căn cứ khoản 3, điểm b, c khoản 5 Điều 13 
Nghị định số 117/2020/NĐ-CP thì mức phạt tiền từ 
7.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một 
trong các hành vi sau đây:

“3. a) Vận chuyển thi hài, hài cốt, tro cốt, chế 
phẩm sinh học, vi trùng, mô, bộ phận cơ thể người, 
máu và các thành phần của máu qua cửa khẩu mà 
chưa được tổ chức kiểm dịch y tế kiểm tra;
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b) Nhập khẩu mẫu máu, huyết thanh, huyết tương, 
nước tiểu, phân, dịch tiết cơ thể người, các mẫu khác 
từ người có chứa hoặc có khả năng chứa tác nhân gây 
bệnh truyền nhiễm cho người, các chủng vi sinh vật, 
mẫu có chứa vi sinh vật có khả năng gây bệnh cho 
người nhằm mục đích dự phòng, nghiên cứu, chẩn 
đoán, chữa bệnh mà chưa có giấy phép nhập khẩu.”

- Biện pháp khắc phục hậu quả:

“5. b) Buộc xử lý y tế đối với hành vi quy định tại 
điểm a khoản 3 Điều này. Trường hợp không đáp ứng 
yêu cầu về phòng, chống bệnh truyền nhiễm thì buộc 
đưa ra khỏi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam hoặc buộc tái xuất;

c) Buộc đưa ra khỏi lãnh thổ nước Cộng hòa xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam hoặc buộc tái xuất đối với hành 
vi quy định tại điểm b khoản 3 Điều này”.

Câu hỏi 22: Theo quy định về kiểm dịch y tế 
biên giới, thì mức phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 
20.000.000 đồng được áp dụng để xử phạt đối với 
những hành vi vi phạm nào?

Đáp: 

Căn cứ khoản 4, điểm d khoản 5 Điều 13 Nghị 
định số 117/2020/NĐ-CP thì mức phạt tiền từ 
15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành 
vi: “4. ...không chấp hành cách ly y tế, cưỡng chế cách 
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ly y tế, xử lý y tế đối với người, phương tiện vận tải, 
hàng hóa và các đối tượng phải kiểm dịch khác mang 
tác nhân gây bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A”.

- Biện pháp khắc phục hậu quả:

“5. d) Buộc thực hiện việc cách ly y tế, cưỡng chế 
cách ly y tế, xử lý y tế đối với người, phương tiện vận tải, 
hàng hóa mang tác nhân gây bệnh truyền nhiễm thuộc 
nhóm A đối với hành vi quy định tại khoản 4 Điều này.”

Câu hỏi 23: Theo quy định về kiểm dịch y tế 
biên giới, thì mức phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 
5.000.000 đồng được áp dụng để xử phạt đối với 
những hành vi vi phạm nào?

Đáp: 

Căn cứ khoản 1 Điều 13 Nghị định số 117/2020/NĐ-
CP thì mức phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 
đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

“1. a) Không báo cáo Bộ Y tế bằng văn bản sau 
khi khắc mới, khắc lại, thu hồi, hủy, hủy giá trị sử dụng, 
mất con dấu kiểm dịch y tế;

b) Không lập sổ lưu mẫu con dấu kiểm dịch y tế;

c) Không lập hồ sơ lưu theo quy định khi khắc 
mới, khắc lại con dấu kiểm dịch y tế;

d) Không liên lạc ngay với tổ chức kiểm dịch y 
tế biên giới tại cửa khẩu trong trường hợp hành khách 
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hoặc phi hành đoàn trên chuyến bay hoặc hành khách, 
thuyền viên trên tàu thuyền có triệu chứng hoặc có dấu 
hiệu mắc bệnh truyền nhiễm trước khi tàu bay cất, hạ 
cánh, tàu thuyền cập cảng;

đ) Tự ý lên hoặc xuống tàu thuyền, tiến hành bốc 
dỡ hoặc tiếp nhận hàng hóa trong thời gian tàu thuyền 
chờ kiểm dịch y tế hoặc đang thực hiện kiểm dịch y tế, 
trừ trường hợp tàu thuyền đang gặp tai nạn.”

Câu hỏi 24: Theo quy định về kiểm dịch y tế 
biên giới thì hành vi không chấp hành cách ly y 
tế, cưỡng chế cách ly y tế, xử lý y tế đối với người, 
phương tiện vận tải, hàng hóa và các đối tượng phải 
kiểm dịch khác mang tác nhân gây bệnh truyền 
nhiễm thuộc nhóm A sẽ bị xử phạt như thế nào?

Đáp: 

Căn cứ quy định theo khoản 4 Điều 13 Nghị 
định số 117/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định 
xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế quy 
định như sau:

“4. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 
đồng đối với hành vi không chấp hành cách ly y tế, 
cưỡng chế cách ly y tế, xử lý y tế đối với người, phương 
tiện vận tải, hàng hóa và các đối tượng phải kiểm dịch 
khác mang tác nhân gây bệnh truyền nhiễm thuộc 
nhóm A.”
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- Ngoài ra còn áp dụng biện pháp khắc phục hậu 
quả là buộc thực hiện việc cách ly y tế, cưỡng chế cách 
ly y tế, xử lý y tế đối với người, phương tiện vận tải, 
hàng hóa mang tác nhân gây bệnh truyền nhiễm thuộc 
nhóm A đối với hành vi vi phạm này (điểm d khoản 5 
Điều 13 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP).

VII. QUY ĐỊNH VỀ XỬ LÝ HÌNH SỰ ĐỐI 
VỚI MỘT SỐ HÀNH VI VI PHẠM TRONG 
CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Câu hỏi 25: Trong quá trình phòng, chống 
dịch bệnh Covid-19, đối với hành vi của cá nhân đi 
từ vùng dịch về địa phương mà không khai báo y tế  
sẽ bị xử lý như thế nào?

Đáp:
* Về xử phạt vi phạm hành chính
Căn cứ điểm a khoản 3 Điều 7 Nghị định số 

117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy 
định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, 
quy định như sau:

“3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 
đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Che giấu, không khai báo hoặc khai báo không 
kịp thời hiện trạng bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A 
của bản thân hoặc của người khác mắc bệnh truyền 
nhiễm thuộc nhóm A”
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Như vậy, nếu cá nhân đi từ vùng có dịch bệnh 
Covid-19 trở về địa phương không tuân thủ việc khai 
báo y tế theo các quy định trên thì có thể bị xử phạt vi 
phạm hành chính đến 20 triệu đồng. 

* Về xử lý hình sự

Ngoài ra, hành vi không khai báo y tế dẫn đến 
gây hậu quả làm lây lan dịch bệnh sẽ bị truy cứu trách 
nhiệm hình sự. Theo điểm d khoản 1.1 mục 1 Công 
văn số 45/TANDTC-PC ngày 30/3/2020 của Hội đồng 
Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về việc xét xử tội 
phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19, 
việc không khai báo y tế 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 Bộ luật 
Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) về tội 
làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm cho người.

Cụ thể, mức phạt áp dụng cho người không tuân 
thủ việc khai báo y tế làm lây lan dịch bệnh theo quy 
định của Điều 240 Bộ luật Hình sự năm 2015 là phạt 
tiền từ 50 - 200 triệu đồng hoặc bị phạt tù từ 01 năm 
đến 05 năm.

Ngoài ra, tùy thuộc vào hậu quả của hành vi trốn 
cách ly, người phạm tội có thể bị phạt tù từ 05 - 10 
năm khi dẫn đến phải công bố dịch thuộc thẩm quyền 
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc Bộ trưởng Bộ 
Y tế hoặc làm chết 01 người.
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Trường hợp dẫn đến phải công bố dịch thuộc 
thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ hoặc làm chết 
02 người trở lên thì bị phạt tù từ 10 - 12 năm.

Hình phạt bổ sung của tội này là phạt tiền từ 20 
- 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành 
nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 - 05 năm.

Câu hỏi 26: Trong thời gian thực hiện giãn 
cách theo Chỉ thị số 16/CT-TTg, đối với cơ sở kinh 
doanh dịch vụ Karaoke không thực hiện quyết định 
áp dụng biện pháp tạm đình chỉ hoạt động kinh 
doanh sẽ bị xử lý như thế nào?

Đáp:

Tùy theo tính chất và mức độ của hành vi, cơ sở 
kinh doanh dịch vụ Karaoke có hành vi không thực 
hiện quyết định áp dụng biện pháp tạm đình chỉ 
hoạt động kinh doanh sẽ bị xử phạt vi phạm hành 
chính như sau:

Căn cứ điểm c Khoản 3 Điều 12 Nghị định số 
117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy 
định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế 
thì 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” 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).
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Ngoài ra, có thể bị truy cứu trách nhiệm hình 
sự như sau:

Theo khoản 1.3 mục 1 Công văn số 45/TANDTC-
PC ngày 30/3/2020 của Hội đồng thẩm phán Tòa án 
nhân dân tối cao về xét xử tội phạm liên quan đến phòng, 
chống Covid-19 thì “Chủ cơ sở kinh doanh, người quản 
lý cơ sở kinh doanh dịch vụ như quán bar, 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 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.”

Cụ thể, Điều 295 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa 
đổi, bổ sung năm 2017) quy định về tội vi phạm quy 
định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn 
ở nơi đông người như sau: 

“1. Người nào vi phạm quy định về an toàn lao 
động, vệ sinh lao động, về an toàn ở nơi 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;
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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 
khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ 
thể của những người này 201% trở lên;
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c) Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đồng 
trở lên.

4. Vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ 
sinh lao động, về an toàn ở nơi đông người trong 
trường hợp có khả năng thực tế dẫn đến hậu quả quy 
định tại một trong các điểm a, b và c khoản 3 Điều 
này nếu không được ngăn chặn kịp thời, thì bị phạt 
cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 
03 tháng đến 02 năm.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 
10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm 
chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định 
từ 01 năm đến 05 năm.”

Như vậy, tùy tính chất, mức độ của hành vi phạm 
tội mà có thể bị phạt tù đến tối đa 12 năm. Ngoài ra, còn 
có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đến 50 triệu đồng, cấm 
đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công 
việc nhất định từ 1 đến 5 năm.

Câu hỏi 27: Trong trường hợp người chưa bị 
xác định mắc bệnh Covid-19 nhưng sống trong khu 
vực đã có quyết định cách ly, quyết định phong tỏa 
thực hiện trốn khỏi khu vực bị cách ly, khu vực bị 
phong tỏa gây thiệt hại từ 100.000.000 đồng trở lên 
do phát sinh chi phí phòng, chống dịch bệnh thì bị 
xử lý hình sự như thế nào?
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Đáp:

Căn cứ khoản 1.2 mục 1 Công văn số 45/
TANDTC-PC ngày 30/3/2020 của Hội đồng thẩm 
phán Tòa án nhân dân tối cao về xét xử tội phạm liên 
quan đến phòng, chống Covid-19 thì “Người chưa bị 
xác định mắc bệnh Covid-19 nhưng sống trong khu 
vực đã có quyết định cách ly, quyết định phong tỏa 
thực hiện một trong các hành vi sau đây 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”.

Cụ thể Điều 295 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa 
đổi, bổ sung năm 2017) quy định về tội vi phạm quy 
định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn 
ở nơi đông người như sau:

“1. Người nào vi phạm quy định về an toàn lao 
động, vệ sinh lao động, về an toàn ở nơi 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;
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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 
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.
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4. Vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh 
lao động, về an toàn ở nơi đông người trong trường hợp 
có khả năng thực tế dẫn đến hậu quả quy định tại một 
trong các điểm a, b và c khoản 3 Điều này nếu không 
được ngăn chặn kịp thời, thì bị phạt cải tạo không giam 
giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 
10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm 
chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định 
từ 01 năm đến 05 năm.”

Câu hỏi 28: Người có hành vi 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 Covid-19, gây dư luận xấu thì bị xử lý hình sự 
như thế nào?

Đáp:

Căn cứ khoản 1.4 mục 1 Công văn số 45/
TANDTC-PC ngày 30/3/2020 của Hội đồng thẩm 
phán Tòa án nhân dân tối cao về xét xử tội phạm 
liên quan đến phòng, chống Covid-19 thì “Người có 
hành vi 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 Covid-19, gây dư 
luận xấu thì bị xử lý về tội đưa hoặc sử dụng trái 
phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông 
theo quy định tại Điều 288.”
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Cụ thể, Điều 288 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa 
đổi, bổ sung năm 2017) quy định như sau:

“1. Người nào thực hiện một trong các hành vi 
sau đây, thu lợi bất chính từ 50.000.000 đồng đến dưới 
200.000.000 đồng hoặc gây thiệt hại từ 100.000.000 
đồng đến dưới 500.000.000 đồng hoặc gây dư luận xấu 
làm giảm uy tín của Cơ quan, tổ chức, cá nhân, thì bị 
phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, 
phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc bị phạt 
tù từ 06 tháng đến 03 năm:

a) Đưa lên mạng máy tính, mạng viễn thông 
những thông tin trái với quy định của pháp luật, nếu 
không thuộc một trong các trường hợp quy định tại các 
điều 117, 155, 156 và 326 của Bộ luật này;

b) Mua bán, trao đổi, tặng cho, sửa chữa, thay 
đổi hoặc công khai hóa thông tin riêng hợp pháp của 
cơ quan, tổ chức, cá nhân trên mạng máy tính, mạng 
viễn thông mà không được phép của chủ sở hữu thông 
tin đó;

c) Hành vi khác sử dụng trái phép thông tin trên 
mạng máy tính, mạng viễn thông.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp 
sau đây, thì bị phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 
1.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 02 năm đến 07 
năm:
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a) Có tổ chức;
b) Lợi dụng quyền quản trị mạng máy tính, mạng 

viễn thông;
c) Thu lợi bất chính 200.000.000 đồng trở lên;
d) Gây thiệt hại 500.000.000 đồng trở lên;
đ) Xâm phạm bí mật cá nhân dẫn đến người bị 

xâm phạm tự sát;
e) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an 

toàn xã hội hoặc quan hệ đối ngoại của Việt Nam;
g) Dẫn đến biểu tình.
3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 

20.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, cấm đảm 
nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc 
nhất định từ 01 năm đến 05 năm.”

Câu hỏi 29: Người có hành vi 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 Covid-19, người 
mắc bệnh, người nghi ngờ mắc bệnh Covid-19 thì bị 
xử lý hình sự như thế nào?

Đáp: 
Căn cứ khoản 1.5 mục 1 Công văn số 45/

TANDTC-PC ngày 30/3/2020 của Hội đồng thẩm phán 
Tòa án nhân dân tối cao về xét xử tội phạm liên quan 
đến phòng, chống Covid-19 thì “Người có hành vi đưa 
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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 Covid-19, 
người mắc bệnh, người nghi ngờ mắc bệnh Covid-19 
thì bị xử lý về tội làm nhục người khác theo quy định 
tại Điều 155.”

Cụ thể, Điều 155 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa 
đổi, bổ sung năm 2017) quy định như sau:

“1. Người nào xúc phạm nghiêm trọng nhân 
phẩm, danh dự của người khác, thì bị phạt cảnh cáo, 
phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng 
hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau 
đây, thì bị phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm:

a) Phạm tội 02 lần trở lên;

b) Đối với 02 người trở lên;

c) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

d) Đối với người đang thi hành công vụ;

đ) Đối với người dạy dỗ, nuôi dưỡng, chăm sóc, 
chữa bệnh cho mình;

e) Sử dụng mạng máy tính hoặc mạng viễn thông, 
phương tiện điện tử để phạm tội;

g) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân 
mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%.
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3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau 
đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 05 năm:

a) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân 
mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên;

b) Làm nạn nhân tự sát.

4. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm 
chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định 
từ 01 năm đến 05 năm.”

Câu hỏi 30: 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 phòng, chống 
dịch bệnh nhằm chiếm đoạt tài sản của người khác 
thì bị xử lý hình sự như thế nào?

Đáp:
Căn cứ khoản 1.6 mục 1 Công văn số 45/

TANDTC-PC ngày 30/3/2020 của Hội đồng thẩm phán 
Tòa án nhân dân tối cao về xét xử tội phạm liên quan 
đến phòng, chống Covid-19 thì “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 phòng, 
chống dịch bệnh nhằm chiếm đoạt tài sản của người 
khác thì bị xử lý về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo 
quy định tại Điều 174.”

Cụ thể, Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa 
đổi, bổ sung năm 2017) quy định như sau:
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“1. Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm 
đoạt tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng 
đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng 
nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị 
phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù 
từ 06 tháng đến 03 năm:

a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi 
chiếm đoạt tài sản mà còn vi phạm;

b) Đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các 
tội quy định tại các điều 168, 169, 170, 171, 172, 173, 
175 và 290 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà 
còn vi phạm;

c) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an 
toàn xã hội;

d) Tài sản là phương tiện kiếm sống chính của 
người bị hại và gia đình họ.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau 
đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

a) Có tổ chức;
b) Có tính chất chuyên nghiệp;
c) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng 

đến dưới 200.000.000 đồng;
d) Tái phạm nguy hiểm;

đ) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc lợi dụng 
danh nghĩa cơ quan, tổ chức;
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e) Dùng thủ đoạn xảo quyệt;
g) (được bãi bỏ)
3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau 

đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:
a) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng 

đến dưới 500.000.000 đồng;
b) (được bãi bỏ)
c) Lợi dụng thiên tai, dịch bệnh.
4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp 

sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù 
chung thân:

a) Chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đồng 
trở lên;

b) (được bãi bỏ)
c) Lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, tình trạng 

khẩn cấp.
5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 

10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm 
nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc 
nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một 
phần hoặc toàn bộ tài sản.”

Câu hỏi 31: 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 hình sự như thế nào?
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Đáp:

Căn cứ khoản 1.9 mục 1 Công văn số 45/
TANDTC-PC ngày 30/3/2020 của Hội đồng thẩm phán 
Tòa án nhân dân tối cao về xét xử tội phạm liên quan 
đến phòng, chống Covid-19 thì “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.”

Cụ thể, Điều 330 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa 
đổi, bổ sung năm 2017) quy định như sau:

“1. Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực 
hoặc dùng thủ đoạn khác cản trở người thi hành công 
vụ thực hiện công vụ của họ hoặc ép buộc họ thực hiện 
hành vi trái pháp luật, thì bị phạt cải tạo không giam 
giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau 
đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

a) Có tổ chức;

b) Phạm tội 02 lần trở lên;

c) Xúi giục, lôi kéo, kích động người khác phạm tội;

d) Gây thiệt hại về tài sản 50.000.000 đồng trở lên;

đ) Tái phạm nguy hiểm.”
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VIII. MỘT SỐ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ 
NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ NGƯỜI SỬ DỤNG LAO 
ĐỘNG GẶP KHÓ KHĂN TRONG TÌNH HÌNH 
ĐẠI DỊCH COVID-19

Câu hỏi 32: Đối với việc giảm mức đóng bảo 
hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, Quyết 
định số 23/2021/QĐ-TTg quy định đối tượng hỗ trợ 
là những đối tượng nào?

Đáp: 

Điều 1 Quyết định 23/2021/QĐ-TTg ngày 07 
tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định 
về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao 
động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại 
dịch COVID-19 quy định đối tượng hỗ trợ:

Người sử dụng lao động đóng vào Quỹ bảo hiểm 
tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động 
thuộc đối tượng áp dụng chế độ bảo hiểm tai nạn lao 
động, bệnh nghề nghiệp theo quy định của pháp luật 
về bảo hiểm xã hội và pháp luật về an toàn, vệ sinh lao 
động (trừ cán bộ, công chức, viên chức, người thuộc 
lực lượng vũ trang nhân dân, người lao động trong các 
cơ quan của Đảng, Nhà nước, cơ quan hành chính, đơn 
vị sự nghiệp công lập được hưởng lương từ ngân sách 
nhà nước).

Người sử dụng lao động hỗ trợ toàn bộ số tiền có 
được từ việc giảm đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao 
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động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động phòng, 
chống COVID-19.

Câu hỏi 33: Mức đóng và thời gian áp dụng 
mức đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh 
nghề nghiệp được quy định như thế nào?

Đáp: 

Điều 2 Quyết định 23/2021/QĐ-TTg quy định 
mức đóng và thời gian áp dụng mức đóng vào Quỹ bảo 
hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp:

Mức đóng: Bằng 0% quỹ tiền lương làm căn cứ 
đóng bảo hiểm xã hội.

Thời gian áp dụng: 12 tháng, từ ngày 01 tháng 7 
năm 2021 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2022.

Câu hỏi 34: Điều kiện hỗ trợ người lao động 
và người sử dụng lao động tạm dừng đóng vào quỹ 
hưu trí và tử tuất được quy định như thế nào?

Đáp: 

Điều 5 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg quy định 
điều kiện hỗ trợ:

1. Người sử dụng lao động đã đóng đủ bảo 
hiểm xã hội hoặc đang tạm dừng đóng vào Quỹ hưu 
trí và tử tuất đến hết tháng 4 năm 2021 mà bị ảnh 
hưởng bởi đại dịch COVID-19 dẫn đến phải giảm từ 
15% số lao động tham gia bảo hiểm xã hội trở lên 
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tại thời điểm nộp hồ sơ đề nghị so với tháng 4 năm 
2021. Số lao động tham gia bảo hiểm xã hội tính 
giảm bao gồm:

a) Số lao động chấm dứt hợp đồng lao động, 
hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật trừ 
đi số lao động mới giao kết hợp đồng lao động, hợp 
đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 01 
tháng 5 năm 2021 đến ngày người sử dụng lao động 
có văn bản đề nghị.

b) Số lao động đang tạm hoãn thực hiện hợp đồng 
lao động mà thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao 
động từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng.

c) Số lao động đang nghỉ việc không hưởng tiền 
lương mà thời gian nghỉ việc không hưởng tiền lương 
từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng.

d) Số lao động đang ngừng việc mà thời gian 
ngừng việc từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng.

2. Số lao động tham gia bảo hiểm xã hội tính giảm 
tại khoản 1 Điều này chỉ bao gồm người làm việc theo 
hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động không xác định 
thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 01 
tháng trở lên, người quản lý doanh nghiệp, người quản 
lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương; không 
bao gồm người lao động nghỉ việc hưởng lương hưu từ 
ngày 01 tháng 5 năm 2021.
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Câu hỏi 35: Mức, thời gian hỗ trợ và phương 
thức chi trả việc hỗ trợ người sử dụng lao động đào 
tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để 
duy trì việc làm cho người lao động được quy định 
như thế nào?

Đáp: 

Điều 10 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg quy 
định mức, thời gian hỗ trợ và phương thức chi trả:

1. Mức hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao 
trình độ kỹ năng nghề tối đa 1.500.000 đồng/người lao 
động/tháng. Mức hỗ trợ cụ thể được tính theo thời gian 
học thực tế của từng nghề hoặc từng khóa học. Trường 
hợp khóa đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng 
nghề có những ngày lẻ không đủ tháng thì được tính theo 
nguyên tắc: Dưới 15 ngày tính là 1/2 tháng, từ đủ 15 ngày 
trở lên tính là 01 tháng để xác định mức hỗ trợ.

Đối với khóa đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình 
độ kỹ năng nghề có mức chi phí cao hơn mức hỗ trợ 
theo quy định tại khoản này thì phần vượt quá mức hỗ 
trợ do người sử dụng lao động tự chi trả.

2. Thời gian hỗ trợ: Tối đa 06 tháng.

3. Phương thức chi trả: Chi trả trực tiếp cho 
người sử dụng lao động theo phương án hỗ trợ đào 
tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề được 
phê duyệt.
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Câu hỏi 36: Đối tượng, điều kiện hỗ trợ người 
lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, 
nghỉ việc không hưởng lương được quy định như 
thế nào?

Đáp: 

Điều 13 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg quy 
định đối tượng, điều kiện hỗ trợ:

Người lao động làm việc tại doanh nghiệp, hợp 
tác xã, đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi 
thường xuyên hoặc chi đầu tư và chi thường xuyên, 
cơ sở giáo dục dân lập, tư thục ở cấp giáo dục mầm 
non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trung học 
phổ thông, giáo dục nghề nghiệp (sau đây gọi là 
doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp công lập, 
cơ sở giáo dục) phải tạm dừng hoạt động theo yêu 
cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, 
chống dịch COVID-19 được hỗ trợ khi đủ các điều 
kiện sau:

1. Tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ 
việc không hưởng lương trong thời hạn của hợp 
đồng lao động, từ 15 ngày liên tục trở lên, tính từ 
ngày 01 tháng 5 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 
năm 2021 và thời điểm bắt đầu tạm hoãn thực hiện 
hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương 
từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 đến ngày 31 tháng 12 
năm 2021.
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2. Đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tại 
tháng liền kề trước thời điểm người lao động tạm 
hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không 
hưởng lương.

Câu hỏi 37: Mức hỗ trợ và phương thức chi 
trả cho người lao động tạm hoãn thực hiện hợp 
đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương được 
quy định như thế nào?

Đáp: 

Điều 14 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg quy 
định mức hỗ trợ và phương thức chi trả:

1. Mức hỗ trợ:

a) 1.855.000 đồng/người đối với người lao động 
tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không 
hưởng lương từ 15 ngày liên tục trở lên đến dưới 01 
tháng (30 ngày).

b) 3.710.000 đồng/người đối với người lao động 
tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không 
hưởng lương từ 01 tháng (30 ngày) trở lên.

2. Người lao động đang mang thai được hỗ trợ 
thêm 1.000.000 đồng/người; người lao động đang 
nuôi con đẻ hoặc con nuôi hoặc chăm sóc thay thế trẻ 
em chưa đủ 06 tuổi thì được hỗ trợ thêm 1.000.000 
đồng/trẻ em chưa đủ 06 tuổi và chỉ hỗ trợ cho 01 
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người là mẹ hoặc cha hoặc người chăm sóc thay thế 
trẻ em.

3. Phương thức chi trả: Trả 01 lần cho người 
lao động.

Câu hỏi 38: Theo quy định, hồ sơ đề nghị hỗ 
trợ cho người lao động tạm hoãn thực hiện hợp 
đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương gồm 
những gì?

Đáp: 

Điều 15 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg quy 
định hồ sơ đề nghị:

1. Bản sao văn bản thỏa thuận tạm hoãn thực hiện 
hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương.

2. Danh sách người lao động có xác nhận của cơ 
quan bảo hiểm xã hội theo Mẫu số 05 tại Phụ lục ban 
hành kèm theo Quyết định này.

3. Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm 
theo bản chính để đối chiếu một trong các giấy tờ 
sau: Giấy tờ chứng minh người lao động đang mang 
thai; Giấy khai sinh hoặc Giấy chứng sinh của trẻ em; 
Giấy chứng nhận nuôi con nuôi; Quyết định giao, 
nhận chăm sóc thay thế trẻ em của cơ quan có thẩm 
quyền đối với đối tượng được quy định tại khoản 2 
Điều 14 Quyết định này.
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Câu hỏi 39: Theo quy định, trình tự, thủ tục 
thực hiện hỗ trợ cho người lao động tạm hoãn thực 
hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng 
lương gồm những trình tự, thủ tục gì?

Đáp: 

Điều 16 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg quy 
định trình tự, thủ tục thực hiện:

1. Doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp 
công lập, cơ sở giáo dục đề nghị cơ quan bảo hiểm xã 
hội xác nhận người lao động đang tham gia bảo hiểm 
xã hội. Trong 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được 
đề nghị, cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận việc tham 
gia bảo hiểm xã hội của người lao động.

2. Doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp 
công lập, cơ sở giáo dục gửi hồ sơ theo quy định tại 
Điều 15 Quyết định này đến Ủy ban nhân dân cấp 
huyện nơi đặt trụ sở chính. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ 
chậm nhất đến hết ngày 31 tháng 01 năm 2022.

3. Trong 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được 
đầy đủ hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp huyện thẩm định, 
trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

4. Trong 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ 
sơ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định phê 
duyệt Danh sách và kinh phí hỗ trợ; đồng thời chỉ đạo 
thực hiện chi trả hỗ trợ. Trường hợp không phê duyệt, 
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Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thông báo bằng văn bản và 
nêu rõ lý do.

Câu hỏi 40: Đối tượng, điều kiện hỗ trợ trong 
chính sách hỗ trợ người lao động ngừng việc được 
quy định như thế nào?

Đáp: 

Điều 17 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg quy 
định đối tượng, điều kiện hỗ trợ:

Người lao động được hỗ trợ khi có đủ các điều 
kiện sau:

1. Làm việc theo chế độ hợp đồng lao động bị 
ngừng việc theo khoản 3 Điều 99 Bộ luật Lao động 
và thuộc đối tượng phải cách ly y tế hoặc trong các 
khu vực bị phong tỏa theo yêu cầu của cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền từ 14 ngày trở lên trong thời 
gian từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 đến hết ngày 31 
tháng 12 năm 2021.

2. Đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tại 
tháng trước liền kề tháng người lao động ngừng việc 
theo khoản 3 Điều 99 Bộ luật Lao động.

Câu hỏi 41: Mức hỗ trợ và phương thức chi 
trả trong chính sách hỗ trợ người lao động ngừng 
việc được quy định như thế nào?

Đáp: 
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Điều 18 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg quy 
định mức hỗ trợ và phương thức chi trả:

1. Mức hỗ trợ: 1.000.000 đồng/người.

2. Người lao động đang mang thai được hỗ trợ 
thêm 1.000.000 đồng/người; người lao động đang 
nuôi con đẻ hoặc con nuôi hoặc chăm sóc thay thế 
trẻ em chưa đủ 06 tuổi được hỗ trợ thêm 1.000.000 
đồng/trẻ em chưa đủ 06 tuổi và chỉ hỗ trợ cho 01 
người là mẹ hoặc cha hoặc người chăm sóc thay thế 
trẻ em.

3. Phương thức chi trả: Trả 01 lần cho người 
lao động.

Câu hỏi 42: Hồ sơ đề nghị chính sách hỗ trợ 
người lao động ngừng việc bao gồm những gì?

Đáp: 

Điều 19 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg quy 
định hồ sơ đề nghị:

1. Bản sao văn bản yêu cầu cách ly của cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19 
trong thời gian từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 đến hết 
ngày 31 tháng 12 năm 2021.

2. Danh sách người lao động có xác nhận của cơ 
quan bảo hiểm xã hội theo Mẫu số 06 tại Phụ lục ban 
hành kèm theo Quyết định này.



74

3. Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo 
bản chính để đối chiếu một trong các giấy tờ sau: Giấy tờ 
chứng minh người lao động đang mang thai; Giấy khai 
sinh hoặc Giấy chứng sinh của trẻ em; Giấy chứng nhận 
nuôi con nuôi; Quyết định giao, nhận chăm sóc thay thế 
trẻ em của cơ quan có thẩm quyền đối với đối tượng được 
quy định tại khoản 2 Điều 18 Quyết định này.

Câu hỏi 43: Trình tự, thủ tục thực hiện chính 
sách hỗ trợ người lao động ngừng việc bao gồm 
những trình tự, thủ tục gì?

Đáp: 
Điều 20 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg quy 

định trình tự, thủ tục thực hiện:

1. Người sử dụng lao động đề nghị cơ quan 
bảo hiểm xã hội xác nhận người lao động đang tham 
gia bảo hiểm xã hội. Trong 02 ngày làm việc kể từ 
ngày nhận được đề nghị, cơ quan bảo hiểm xã hội 
xác nhận việc tham gia bảo hiểm xã hội của người 
lao động.

2. Người sử dụng lao động gửi hồ sơ theo quy 
định tại Điều 19 Quyết định này đến Ủy ban nhân dân 
cấp huyện nơi đặt trụ sở chính. Thời hạn tiếp nhận hồ 
sơ chậm nhất đến hết ngày 31 tháng 01 năm 2022.

3. Trong 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được 
đầy đủ hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp huyện thẩm định, 
trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
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4. Trong 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ 
sơ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định phê 
duyệt Danh sách và kinh phí hỗ trợ; đồng thời chỉ đạo 
thực hiện chi trả hỗ trợ. Trường hợp không phê duyệt, 
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thông báo bằng văn bản và 
nêu rõ lý do.

5. Trong 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận 
được kinh phí hỗ trợ của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, 
người sử dụng lao động thực hiện chi trả cho người 
lao động.

Câu hỏi 44: Đối tượng, điều kiện hỗ trợ người 
lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không 
đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp được quy 
định như thế nào?

Đáp: 

Điều 21 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg quy 
định đối tượng, điều kiện hỗ trợ:

Người lao động làm việc tại doanh nghiệp, hợp 
tác xã, đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi 
thường xuyên hoặc chi đầu tư và chi thường xuyên, 
cơ sở giáo dục dân lập, tư thục ở cấp giáo dục mầm non, 
mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, 
giáo dục nghề nghiệp phải dừng hoạt động theo yêu cầu 
của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống 
dịch COVID-19 trong thời gian từ ngày 01 tháng 5 năm 
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2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021 được hỗ trợ khi 
có đủ các điều kiện sau:

1. Đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tại 
tháng liền kề trước thời điểm người lao động chấm dứt 
hợp đồng lao động.

2. Chấm dứt hợp đồng lao động trong thời gian 
từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 
năm 2021 nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất 
nghiệp, trừ các trường hợp sau đây:

a) Người lao động đơn phương chấm dứt hợp 
đồng lao động trái pháp luật.

b) Hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động 
hằng tháng.

Câu hỏi 45: Mức hỗ trợ và phương thức chi trả 
người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng 
không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp được 
quy định như thế nào?

Đáp: 

Điều 22 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg quy 
định mức hỗ trợ và phương thức chi trả:

1. Mức hỗ trợ: 3.710.000 đồng/người.

2. Người lao động đang mang thai được hỗ trợ 
thêm 1.000.000 đồng/người; người lao động đang nuôi 
con đẻ hoặc con nuôi hoặc chăm sóc thay thế trẻ em 
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chưa đủ 06 tuổi được hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/trẻ 
em chưa đủ 06 tuổi và chỉ hỗ trợ cho 01 người là mẹ hoặc 
cha hoặc người chăm sóc thay thế trẻ em.

3. Phương thức chi trả: Trả 01 lần cho người 
lao động.

Câu hỏi 46: Hồ sơ đề nghị hỗ trợ người lao 
động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ 
điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp được quy định 
như thế nào?

Đáp: 
Điều 23 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg quy 

định hồ sơ đề nghị hỗ trợ:

1. Đề nghị hỗ trợ theo Mẫu số 07 tại Phụ lục ban 
hành kèm theo Quyết định này.

2. Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo 
bản chính để đối chiếu của một trong các giấy tờ sau:

a) Hợp đồng lao động đã hết hạn hoặc đã hoàn 
thành công việc theo hợp đồng lao động.

b) Quyết định thôi việc.

c) Thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng 
lao động.

3. Bản sao Sổ bảo hiểm xã hội hoặc xác nhận của 
cơ quan bảo hiểm xã hội về việc tham gia bảo hiểm xã 
hội bắt buộc và bảo hiểm thất nghiệp.
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4. Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm 
theo bản chính để đối chiếu một trong các giấy tờ 
sau: Giấy tờ chứng minh người lao động đang mang 
thai; Giấy khai sinh hoặc Giấy chứng sinh của trẻ em; 
Giấy chứng nhận nuôi con nuôi; Quyết định giao, 
nhận chăm sóc thay thế trẻ em của cơ quan có thẩm 
quyền đối với đối tượng được quy định tại khoản 2 
Điều 22 Quyết định này.

Câu hỏi 47: Trình tự, thủ tục thực hiện người 
lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không 
đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp được quy 
định như thế nào?

Đáp: 

Điều 24 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg quy 
định trình tự, thủ tục thực hiện:

1. Người lao động có nhu cầu hỗ trợ gửi hồ sơ 
đến Trung tâm Dịch vụ việc làm thuộc Sở Lao động - 
Thương binh và Xã hội nơi người lao động chấm dứt 
hợp đồng lao động. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ chậm nhất 
đến hết ngày 31 tháng 01 năm 2022.

2. Trước ngày 05 và ngày 20 hằng tháng, Trung 
tâm Dịch vụ việc làm rà soát, tổng hợp danh sách 
người lao động đủ điều kiện hỗ trợ trình Sở Lao động - 
Thương binh và Xã hội.

3. Trong 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận danh 
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sách, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm định, 
trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

4. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt danh sách 
hỗ trợ; đồng thời chỉ đạo thực hiện chi trả hỗ trợ trong 
03 ngày làm việc. Trường hợp không phê duyệt, Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Câu hỏi 48: Chính sách hỗ trợ đối với trẻ em 
và người đang điều trị COVID-19, cách ly y tế quy 
định những đối tượng hỗ trợ nào?

Đáp: 

Điều 25 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg quy 
định đối tượng hỗ trợ:

Trẻ em (người dưới 16 tuổi theo quy định của 
Luật Trẻ em) và người điều trị do nhiễm COVID-19 
(F0) hoặc cách ly y tế để phòng, chống COVID- 19 
(F1) theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Câu hỏi 49: Chính sách hỗ trợ đối với trẻ em 
và người đang điều trị COVID-19, cách ly y tế quy 
định mức hỗ trợ, thời gian hỗ trợ như thế nào?

Đáp: 

Điều 26 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg quy 
định mức hỗ trợ, thời gian hỗ trợ:

1. Hỗ trợ tiền ăn mức 80.000 đồng/người/ngày 
đối với các trường hợp người điều trị nhiễm COVID-19 
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(F0), từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến ngày 31 tháng 
12 năm 2021, thời gian hỗ trợ theo thời gian điều trị 
thực tế nhưng tối đa 45 ngày.

2. Hỗ trợ tiền ăn mức 80.000 đồng/người/ngày 
đối với các trường hợp người thực hiện cách ly y tế 
(F1) theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền, từ 
ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến ngày 31 tháng 12 năm 
2021, thời gian hỗ trợ tối đa 21 ngày.

3. Đối với trẻ em trong thời gian điều trị do nhiễm 
COVID-19 hoặc cách ly y tế:

a) Được hỗ trợ thêm một lần mức 1.000.000 
đồng/trẻ em.

b) Ngân sách nhà nước đảm bảo chi phí đối với 
các chi phí ngoài phạm vi chi trả của bảo hiểm y tế và 
chi phí khám, chữa bệnh đối với trẻ em không có thẻ 
bảo hiểm y tế.

Câu hỏi 50: Hồ sơ, trình tự, thủ tục thực hiện 
chính sách hỗ trợ đối với trẻ em và người đang điều trị 
COVID-19, cách ly y tế được quy định như thế nào?

Đáp: 

Điều 27 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg quy 
định hồ sơ, trình tự, thủ tục thực hiện:

1. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ đối với các trường hợp F0 
đang điều trị tại cơ sở y tế gồm:
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a) Danh sách F0 đủ điều kiện hưởng chính sách 
theo Mẫu số 8a tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết 
định này.

b) Giấy ra viện điều trị do nhiễm COVID-19 của 
cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật.

c) Bản sao một trong các giấy tờ sau: Giấy chứng 
sinh, giấy khai sinh, hộ chiếu, chứng minh nhân dân, 
thẻ căn cước công dân, thẻ bảo hiểm y tế.

2. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ đối với các trường hợp F1 
đang thực hiện cách ly y tế tại cơ sở cách ly gồm:

a) Danh sách F1 đủ điều kiện hưởng chính sách 
theo Mẫu số 8a tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết 
định này.

b) Quyết định của cơ quan có thẩm quyền về việc 
cách ly y tế.

c) Bản sao một trong các giấy tờ sau: Giấy chứng 
sinh, giấy khai sinh, hộ chiếu, chứng minh nhân dân, 
thẻ căn cước công dân, thẻ bảo hiểm y tế.

3. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ đối với F0 đã kết thúc điều 
trị tại cơ sở y tế trước ngày Quyết định này có hiệu lực 
thi hành gồm:

a) Giấy ra viện.

b) Biên nhận thu tiền ăn tại cơ sở y tế đã điều trị.

c) Bản sao một trong các giấy tờ sau: Giấy chứng 
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sinh, giấy khai sinh, hộ chiếu, chứng minh nhân dân, 
thẻ căn cước công dân, thẻ bảo hiểm y tế.

4. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ đối với F1 đã kết thúc 
cách ly tại cơ sở cách ly trước ngày Quyết định này có 
hiệu lực thi hành hoặc cách ly tại nhà gồm:

a) Quyết định của cơ quan có thẩm quyền về cách 
ly y tế tại cơ sở cách ly hoặc cách ly tại nhà.

b) Giấy hoàn thành việc cách ly.

c) Bản sao một trong các giấy tờ sau: Giấy chứng 
sinh, giấy khai sinh, hộ chiếu, chứng minh nhân dân, 
thẻ căn cước công dân, thẻ bảo hiểm y tế.

d) Biên nhận thu tiền ăn tại cơ sở cách ly đối với 
người đã kết thúc cách ly tại cơ sở cách ly.

5. Trình tự, thủ tục:

a) Đối với trường hợp đang điều trị, cách ly tại cơ 
sở y tế, cơ sở cách ly: Cơ sở y tế, cơ sở cách ly căn cứ 
vào hồ sơ quy định tại khoản 1, 2 Điều này lập danh 
sách (theo Mẫu số 08a, 8b tại Phụ lục kèm theo Quyết 
định này) đối với các trường hợp F0, F1 đủ điều kiện 
hưởng chính sách gửi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Thời 
hạn tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 31 tháng 
3 năm 2022.

b) Đối với trường hợp F0, F1 đã kết thúc điều 
trị, hoàn thành cách ly tại cơ sở hoặc cách ly tại nhà: 
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Cha, mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của trẻ em, các 
trường hợp F0, F1 gửi hồ sơ quy định tại khoản 3, 4 
Điều này tới Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú. Thời 
hạn tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 31 tháng 
01 năm 2022.

Trước ngày 05 và ngày 20 hằng tháng, Ủy ban 
nhân dân cấp xã tổng hợp, lập danh sách (Mẫu số 8a, 
8b tại Phụ lục kèm theo Quyết định này) đối với các 
trường hợp F0, F1 đủ điều kiện hưởng chính sách, gửi 
Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Trong 02 ngày làm việc, Ủy ban nhân dân cấp huyện 
tổng hợp, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

c) Trong 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được 
đủ hồ sơ của cơ sở y tế, cơ sở cách ly hoặc Ủy ban nhân 
dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt 
danh sách và chỉ đạo thực hiện chi trả hỗ trợ. Trường 
hợp không phê duyệt, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trả lời 
bằng văn bản và nêu rõ lý do.

6. Cơ sở y tế, cơ sở cách ly, Ủy ban nhân dân cấp 
xã có trách nhiệm chi trả đầy đủ các chế độ hỗ trợ đối 
với F0, F1, trẻ em đang điều trị, cách ly theo danh sách 
được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt (Mẫu 8c tại 
Phụ lục kèm theo Quyết định này).

Câu hỏi 51: Hỗ trợ viên chức hoạt động nghệ 
thuật quy định những đối tượng, điều kiện hỗ trợ 
gì? Mức hỗ trợ và phương thức chi trả như thế nào?
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Đáp: 

Điều 28 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg quy 
định đối tượng, điều kiện hỗ trợ:

Viên chức hoạt động nghệ thuật được hỗ trợ khi 
có đủ các điều kiện sau:

1. Là đạo diễn nghệ thuật, diễn viên, họa sĩ giữ 
chức danh nghề nghiệp hạng IV.

2. Làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập 
có chức năng biểu diễn nghệ thuật (không bao gồm các 
đơn vị nghệ thuật lực lượng vũ trang) phải tạm dừng 
hoạt động từ 15 ngày trở lên trong thời gian từ ngày 01 
tháng 5 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021 
theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để 
phòng, chống dịch COVID-19.

Điều 29 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg quy 
định mức hỗ trợ và phương thức chi trả:

1. Mức hỗ trợ: 3.710.000 đồng/người.

2. Phương thức chi trả: Trả 01 lần cho người 
lao động.

Câu hỏi 52: Hỗ trợ hướng dẫn viên du lịch quy 
định những đối tượng, điều kiện hỗ trợ gì? Mức hỗ 
trợ và phương thức chi trả như thế nào?

Đáp: 
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Điều 31 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg quy định 
đối tượng, điều kiện hỗ trợ:

Hướng dẫn viên du lịch được hỗ trợ khi có đủ các 
điều kiện sau:

1. Có thẻ hướng dẫn viên du lịch theo quy định 
của Luật Du lịch.

2. Có hợp đồng lao động với doanh nghiệp kinh 
doanh dịch vụ lữ hành hoặc doanh nghiệp cung cấp 
dịch vụ hướng dẫn du lịch hoặc là hội viên của tổ chức 
xã hội - nghề nghiệp về hướng dẫn du lịch đối với 
hướng dẫn viên du lịch quốc tế và hướng dẫn viên du 
lịch nội địa; có phân công của tổ chức, cá nhân quản 
lý khu du lịch, điểm du lịch đối với hướng dẫn viên du 
lịch tại điểm.

Điều 31 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg quy 
định mức hỗ trợ và phương thức chi trả:

1. Mức hỗ trợ: 3.710.000 đồng/người.

2. Phương thức chi trả: Trả 01 lần cho người 
lao động.

Câu hỏi 53: Hỗ trợ hộ kinh doanh quy định 
những đối tượng, điều kiện hỗ trợ gì? Mức hỗ trợ 
và phương thức chi trả như thế nào?

Đáp: 
Điều 35 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg quy 

định đối tượng, điều kiện hỗ trợ:
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Hộ kinh doanh được hỗ trợ khi có đủ các điều 
kiện sau:

1. Có đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế.

2. Phải dừng hoạt động từ 15 ngày liên tục trở lên 
trong thời gian từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 đến ngày 
31 tháng 12 năm 2021 theo yêu cầu của cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19.

Điều 36 Quyết định 23/2021/QĐ-TTg quy định 
mức hỗ trợ và phương thức chi trả:

1. Mức hỗ trợ: 3.000.000 đồng/hộ kinh doanh.

2. Phương thức chi trả: Trả 01 lần cho hộ kinh doanh.

Câu hỏi 54: Điều kiện vay vốn đối với việc hỗ trợ 
người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng 
việc, trả lương phục hồi sản xuất như thế nào?

Đáp: 
Điều 38 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg quy 

định điều kiện vay vốn:

1. Người sử dụng lao động được vay vốn trả 
lương ngừng việc khi có đủ các điều kiện sau:

a) Có người lao động làm việc theo hợp đồng 
đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đến tháng liền 
kề trước thời điểm người lao động ngừng việc, phải 
ngừng việc từ 15 ngày liên tục trở lên theo quy định 
khoản 3 Điều 99 Bộ luật Lao động trong thời gian từ 
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ngày 01 tháng 5 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 3 
năm 2022.

b) Không có nợ xấu tại tổ chức tín dụng và chi nhánh 
ngân hàng nước ngoài tại thời điểm đề nghị vay vốn.

2. Người sử dụng lao động được vay vốn trả 
lương cho người lao động khi phục hồi sản xuất, kinh 
doanh khi có đủ các điều kiện sau:

a) Đối với người sử dụng lao động phải tạm dừng 
hoạt động do yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền 
để phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian từ ngày 
01 tháng 5 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2022.

- Người sử dụng lao động phải tạm dừng hoạt 
động do yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền 
để phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian từ 
ngày 01 tháng 5 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 3 
năm 2022.

- Có người lao động làm việc theo hợp đồng đang 
tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đến thời điểm đề 
nghị vay vốn.

- Có phương án hoặc kế hoạch phục hồi sản xuất, 
kinh doanh.

- Không có nợ xấu tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh 
ngân hàng nước ngoài tại thời điểm đề nghị vay vốn.

b) Đối với người sử dụng lao động hoạt động 
trong lĩnh vực vận tải, hàng không, du lịch, dịch vụ 
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lưu trú và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc 
ở nước ngoài theo hợp đồng để phục hồi sản xuất, 
kinh doanh.

- Có người lao động làm việc theo hợp đồng đang 
tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đến thời điểm đề 
nghị vay vốn.

- Có phương án hoặc kế hoạch phục hồi sản xuất, 
kinh doanh.

- Không có nợ xấu tại tổ chức tín dụng và chi 
nhánh ngân hàng nước ngoài, đã hoàn thành quyết toán 
thuế năm 2020 tại thời điểm đề nghị vay vốn.

Câu hỏi 55: Mức cho vay, thời hạn cho vay, 
thời hạn giải ngân đối với việc hỗ trợ người sử dụng 
lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương 
phục hồi sản xuất được quy định như thế nào?

Đáp: 

Điều 39 Quyết định 23/2021/QĐ-TTg quy định 
mức cho vay, thời hạn cho vay, thời hạn giải ngân:

1. Vay vốn trả lương ngừng việc: Mức cho vay tối 
đa bằng mức lương tối thiểu vùng đối với số người lao 
động theo thời gian trả lương ngừng việc thực tế tối đa 
03 tháng; thời hạn vay vốn dưới 12 tháng.

2. Vay vốn trả lương cho người lao động khi phục 
hồi sản xuất: Mức cho vay tối đa bằng mức lương tối 
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thiểu vùng đối với người lao động đang làm việc theo 
hợp đồng lao động. Thời gian hưởng chính sách hỗ trợ 
tối đa 03 tháng; thời hạn vay vốn dưới 12 tháng.

3. Việc giải ngân của Ngân hàng Chính sách xã 
hội cho người sử dụng lao động đối với các tháng 5, 
6, 7 năm 2021 được thực hiện 01 lần; thời hạn giải 
ngân đến hết ngày 05 tháng 4 năm 2022 hoặc khi 
giải ngân hết 7.500 tỷ đồng được Ngân hàng Nhà 
nước Việt Nam cho vay tái cấp vốn tùy theo điều 
kiện nào đến trước.
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I. TÌNH HUỐNG VI PHẠM VỀ VIỆC ĐĂNG 
TẢI THÔNG TIN DỊCH BỆNH COVID-19

Tình huống 1. Vào khoảng tháng 6/2021, trong 
thời gian dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, 
các ngành các cấp tập trung cho công tác phòng, 
chống dịch bệnh. Cả nước đã đặt mục tiêu tiêm 
vắc xin miễn phí cho khoảng 70% dân số nhằm tạo 
miễn dịch trong cộng đồng. Đồng thời, Bộ Y tế cũng 
chưa chấp thuận cho bất kỳ đơn vị nào thực hiện 
tiêm vắc xin dịch vụ. 

Trong khi đó, tại một cơ sở y tế X trên địa bàn 
tỉnh Y đã đưa thông tin triển khai đăng ký tiêm vắc 
xin phòng, chống bệnh Covid-19 dịch vụ trên cổng 
thông tin điện tử của cơ sở y tế X và đăng tải trên 
mạng xã hội do cơ sở y tế X lập tài khoản.

Như vậy, đối với những hành vi đưa thông tin 
không đúng sự thật nêu trên của cơ sở y tế X bị xử lý 
như thế nào?

PHẦN 3:
MỘT SỐ TÌNH HUỐNG PHÁP LUẬT 

THƯỜNG GẶP
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Trả lời:

1. Đối với hành vi đưa thông tin triển khai đăng 
ký tiêm vắc xin phòng, chống bệnh Covid-19 dịch vụ 
trên cổng thông tin điện tử của cơ sở y tế X đã vi phạm 
quy định về trang thông tin điện tử, cụ thể là đưa thông 
tin sai sự thật. 

Căn cứ điểm a khoản 3 Điều 99 Nghị định số 
15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy 
định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu 
chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ 
thông tin và giao dịch điện tử (gọi tắt là Nghị định số 
15/2020/NĐ-CP) quy định:

“3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 
đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Đưa thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, 
xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm 
của cá nhân;”

2. Đối với hành vi đưa thông tin triển khai đăng 
ký tiêm vắc xin phòng, chống bệnh Covid-19 dịch vụ 
trên mạng xã hội do cơ sở y tế X lập tài khoản đã vi 
phạm quy định về trách nhiệm sử dụng dịch vụ mạng 
xã hội, cụ thể là cung cấp thông tin sai sự thật.

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 101 Nghị định số 
15/2020/NĐ-CP quy định:

“1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 
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đồng đối với hành vi lợi dụng mạng xã hội để thực hiện 
một trong các hành vi sau:

a) Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin 
sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của 
cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân;”

Do đó, trong tình huống trên, đối với hành vi đưa 
thông tin triển khai đăng ký tiêm vắc xin phòng, chống 
bệnh Covid-19 dịch vụ trên cổng thông tin điện tử của 
cơ sở y tế X được xác định là hành vi vi phạm quy 
định trang thông tin điện tử về Đưa thông tin sai sự 
thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, 
danh dự và nhân phẩm của cá nhân và bị xử phạt vi 
phạm hành chính từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 
đồng. Đồng thời, áp dụng biện pháp khắc phục hậu 
quả là buộc gỡ bỏ đường dẫn đến thông tin sai sự thật 
hoặc gây nhầm lẫn, thông tin vi phạm pháp luật đối với 
hành vi vi phạm (điểm a khoản 5 Điều 99 Nghị định số 
15/2020/NĐ-CP).

Đối với hành vi đưa thông tin triển khai đăng ký 
tiêm vắc xin phòng, chống bệnh Covid-19 dịch vụ 
trên mạng xã hội do cơ sở y tế X lập tài khoản được 
xác định là hành vi vi phạm quy định trách nhiệm 
sử dụng dịch vụ mạng xã hội về cung cấp, chia sẻ 
thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu 
khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh 
dự, nhân phẩm của cá nhân và bị xử phạt vi phạm 
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hành chính từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 
đồng. Đồng thời, áp dụng biện pháp khắc phục hậu 
quả là buộc gỡ bỏ thông tin sai sự thật hoặc gây 
nhầm lẫn hoặc thông tin vi phạm pháp luật do thực 
hiện hành vi vi phạm (khoản 3 Điều 101 Nghị định 
số 15/2020/NĐ-CP).

Tình huống 2. Ông Trần Trọng Vân có mâu thuẫn 
với chị Bích, nên sử dụng tài khoản facebook của mình 
để đăng tin nói chị Bích bị nhiễm bệnh COVID-19 nhằm 
làm nhục chị Bích và để mọi người xa lánh, không tiếp 
xúc làm ăn với chị Bích. Hành vi nêu trên của ông Trần 
Trọng Vân bị xử lý như thế nào?

Trả lời:

Căn cứ khoản 3 Điều 16 Luật An ninh mạng năm 
2018 cấm các hành vi như sau:

“3. Thông tin trên không gian mạng có nội dung 
làm nhục, vu khống bao gồm:

a) Xúc phạm nghiêm trọng danh dự, uy tín, nhân 
phẩm của người khác;

b) Thông tin bịa đặt, sai sự thật xâm phạm danh dự, 
uy tín, nhân phẩm hoặc gây thiệt hại đến quyền và lợi ích 
hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác.”

Do đó, hành vi của chủ tài khoản Facebook Trần 
Trọng Vân đã vi phạm quy định các hành vi bị nghiêm 
cấm theo Luật An ninh mạng. 
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Căn cứ điểm a khoản 1 điều 101 Nghị định số 
15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy 
định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu 
chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ 
thông tin và giao dịch điện tử (gọi tắt là Nghị định số 
15/2020/NĐ-CP) quy định:

“1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 
đồng đối với hành vi lợi dụng mạng xã hội để thực hiện 
một trong các hành vi sau:

a) Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin 
sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của 
cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân”

Theo khoản 3 Điều 4 Nghị định số 15/2020/NĐ-
CP quy định “3. Mức phạt tiền quy định từ Chương II 
đến Chương VII tại Nghị định này được áp dụng đối 
với hành vi vi phạm hành chính của tổ chức, trừ quy 
định tại Điều 106 Nghị định này. Trường hợp cá nhân 
có hành vi vi phạm như của tổ chức thì mức phạt tiền 
bằng 1/2 mức phạt tiền đối với tổ chức.”

Do đó, đối với hành vi nêu trên, ông Trần Trọng 
Vân sẽ bị xử phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 
đồng. Ngoài ra, còn bị áp dụng biện pháp khắc phục 
hậu quả là Buộc gỡ bỏ thông tin sai sự thật hoặc gây 
nhầm lẫn hoặc thông tin vi phạm pháp luật do thực 
hiện hành vi vi phạm nêu trên.

Tình huống 3. Hải quen biết Thuyền trong dịp 
sinh nhật bạn gái vào 2 năm trước. Từ đó, hai người 
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thỉnh thoảng cùng nhóm bạn gặp nhau uống cà phê. 
Đầu năm 2021, khi biết tin Thuyền bị nhiễm Covid-19, 
Hải đã dùng tài khoản facebook của mình để đưa thông 
tin về việc Thuyền bị bệnh Covid-19. Bên dưới phần 
tin có nhiều bình luận của bạn bè làm cho Thuyền 
thấy xấu hổ, hoang mang và lo sợ.

Hành vi đưa trái phép thông tin cá nhân về Thuyền 
bị nhiễm Covid-19 có bị xử lý hình sự hay không?

Trả lời:

Hành vi của Hải đưa thông tin về việc Thuyền bị 
nhiễm bệnh Covid-19 chưa được phép của Thuyền  và 
làm cho Thuyền thấy xấu hổ, mặc cảm về bệnh của mình 
nên hành vi đó bị xem là đưa thông tin trái phép xúc phạm 
nghiêm trọng đến danh dự, nhân phẩm của Thuyền.

Vì vậy, hành vi của Hải sẽ bị xử lý hình sự theo 
quy định sau đây:

Căn cứ  khoản 1.5 mục 1 Công văn số 45/TANDTC-
PC ngày 30/3/2020 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân 
dân tối cao về xét xử tội phạm liên quan đến phòng, 
chống Covid-19 quy định: “1.5. Người có hành vi 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 Covid-19, 
người mắc bệnh, người nghi ngờ mắc bệnh Covid-19 
thì bị xử lý về tội làm nhục người khác theo quy định 
tại Điều 155”
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Điều 155 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ 
sung năm 2017) quy định về  tội làm nhục người khác 
như sau:

“1.Người nào xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, 
danh dự của người khác, thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền 
từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng hoặc phạt cải 
tạo không giam giữ đến 03 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau 
đây, thì bị phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm:

a) Phạm tội 02 lần trở lên;
b) Đối với 02 người trở lên;
c) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;
d) Đối với người đang thi hành công vụ;
đ) Đối với người dạy dỗ, nuôi dưỡng, chăm sóc, 

chữa bệnh cho mình;
e) Sử dụng mạng máy tính hoặc mạng viễn thông, 

phương tiện điện tử để phạm tội;
g) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân 

mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%.
3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau 

đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 05 năm:
a) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân 

mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên;

b) Làm nạn nhân tự sát.”
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Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị cấm đảm 
nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc 
nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Tình huống 4. Anh Kim có một Trang trên 
facebook, thường xuyên đãng tải các tin “giật gân”, 
video clip để thu hút đông đảo cộng đồng mạng vào 
xem nhằm tăng lượt tương tác, qua đó kiếm tiền từ 
Trang này. Sau khi địa phương anh Kim sinh sống 
thực hiện công bố dịch, do không có việc gì làm, anh 
Kim thấy chán, nên tung tin khu vực anh đang sống 
sắp bị phong tỏa vì có nhiều người bị nhiễm Covid-19. 
Qua đó làm cho nhiều người xung quanh hoang mang 
lo lắng, một số người còn truyền tai nhau về thông tin 
đó và rủ nhau mua sắm đồ dự trữ. 

Hành vi của anh Kim bị xử lý Như thế nào?

Trả lời:

Hành vi của anh Kim là hành vi cung cấp, chia sẽ 
thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật… đã vi phạm 
điểm a khoản 1 Điều 101 Nghị định số 15/2020/NĐ-
CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi 
phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, 
tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch 
điện tử (gọi tắt là Nghị định số 15/2020/NĐ-CP).

Cụ thể, hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin giả 
mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc 
phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm 
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của cá nhân” sẽ bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 
10.000.000 đồng đối với cá nhân (từ 10.000.000 đồng 
đến 20.000.000 đồng đối với tổ chức).

Người vi phạm còn phải áp dụng biện pháp khắc 
phục hậu quả là buộc gỡ bỏ thông tin sai sự thật hoặc 
gây nhầm lẫn hoặc thông tin vi phạm pháp luật do thực 
hiện hành vi vi phạm nêu trên (Khoản 3 Điều 101 Nghị 
định số 15/2020/NĐ-CP).

Ngoài ra, tùy theo tính chất và mức độ của hành 
vi, người có hành vi 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 Covid-19, gây dư luận 
xấu thì bị xử lý hình sự về tội đưa hoặc sử dụng trái 
phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông theo 
quy định tại Điều 288 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa 
đổi, bổ sung năm 2017).

Tình huống 5. Trên trang Facebook chính thức 
của một bệnh viện đa khoa H có thông tin đăng ký 
tiêm dịch vụ vaccine phòng COVID-19 cho người 
dân từ đủ 18 tuổi trở lên. Thông tin này nhanh chóng 
nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Hành 
vi này của bệnh viện có vi phạm pháp luật không?

Trả lời:

Theo điểm a khoản 1, Điều 101 Nghị định số 
15/2020/NĐ-CP ngày 3/2/2020 của Chính phủ quy 
định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu 
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chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ 
thông tin và giao dịch điện tử quy định như sau:

“1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 
đồng đối với hành vi lợi dụng mạng xã hội để thực hiện 
một trong các hành vi sau:

a) Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin 
sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của 
cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân;”

Hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng 
xã hội Facebook của bệnh viện H sẽ bị phạt tiền từ 10 
triệu đến 20 triệu đồng.

Ngoài ra, còn bị áp dụng biện pháp khắc phục 
hậu quả là buộc gỡ bỏ thông tin sai sự thật do thực hiện 
hành vi vi phạm trên (khoản 3 Điều 101 Nghị định số 
15/2020/NĐ-CP).

II. TÌNH HUỐNG VI PHẠM QUY ĐỊNH 
VỀ THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, 
CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19

Tinh huống 6. Ở địa phương thực hiện giãn 
cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ 
tướng Chính phủ, chị Nga ở trong nhà đã 03 ngày 
liên tục thấy ngột ngạt nên mới lấy xe máy chạy ra 
ngoài đường định đi dạo một chút cho tâm trạng 
thoải mái. 
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Vậy hành vi của chị Nga có bị vi phạm hành 
chính hay không và nếu bị thì xử phạt như thế nào?

Trả lời:

Ngày 31/3/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành 
Chỉ thị số 16/CT-TTg về thực hiện các biện pháp cấp 
bách phòng, chống dịch Covid-19. Trong Chỉ thị đã 
nêu: “…Yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra 
ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như mua 
lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu…”

Do đó, địa phương đang thực hiện giãn cách theo 
Chỉ thị số 16/CT-TTg nêu trên thì chị Nga phải chấp 
hành nghiêm chỉnh. Theo tình huống trên chị Nga chạy 
xe máy ra đường trong trường hợp không cần thiết. 

Căn cứ theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 
12 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy 
định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế 
quy định như sau:

“1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 
đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) 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;

…”

Vì vậy hành vi của chị Nga khi ra đường mà 
không có lý do chính đáng sẽ bị phạt từ 1 - 3 triệu đồng.



101

Tình huống 7. Địa phương thực hiện giãn cách 
xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng 
Chính phủ, nhưng vì tới ngày mừng thôi nôi tròn 1 
tuổi của con trai anh Đệ, nên anh mới tổ chức một 
tiệc nhỏ mời các anh chị em trong gia đình họp mặt 
cùng chung vui với anh. Anh có dựng rạp tại 01 phần 
lề đường trước nhà.

Vậy việc tập trung đông người trong thời gian 
thực hiện giãn cách nêu trên có bị xử phạt vi phạm 
hành chính không?

Trả lời:

Ngày 31/3/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành 
Chỉ thị số 16/CT-TTg về thực hiện các biện pháp cấp 
bách phòng, chống dịch Covid-19. Trong Chỉ thị đã 
nêu: “…thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối 
thiểu 2m khi giao tiếp; không tập trung quá 2 người 
ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại 
nơi công cộng.”

Việc tập trung đông người theo tình huống nêu 
trên đã vi phạm quy định về hạn chế tập trung đông 
người không cần thiết.

Do đó, căn cứ theo quy định tại điểm c khoản 3 
Điều 12 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP của Chính phủ 
quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y 
tế quy định như sau:
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“3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 
đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

… c) 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.”

Vì vậy, những cá nhân có hành vi tập trung đông 
người trong tình huống nêu trên sẽ bị phạt tiền từ 
10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng.

Tình huống 8. Địa phương thực hiện giãn cách 
xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng 
Chính phủ. Trong nhà sắp hết lương thực để dùng, 
Chị Thu ra tiệm tạp hóa gần nhà để mua 1 thùng mì 
gói dùng cho gia đình, vì nghĩ đường đi đến tiệm tạp 
hóa cũng gần và ngoài đường cũng vắng người, nên 
chị Thu không mang khẩu trang.

Hành vi của chị Thu khi ra đường không mang 
khẩu trang bị xử phạt vi phạm hành chính như thế nào?

Trả lời:
Ngày 31/3/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành 

Chỉ thị số 16/CT-TTg về thực hiện các biện pháp cấp 
bách phòng, chống dịch Covid-19. Trong Chỉ thị đã 
nêu: “Thủ tướng Chính phủ yêu cầu toàn thể nhân 
dân tự giác chấp hành các yêu cầu, các biện pháp 
phòng chống dịch…”

Căn cứ theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 
12 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy 
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định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế 
quy định như sau:

“1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 
đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) 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;

…”
Vì vậy, hành vi của chị Thu không đeo khẩu trang 

khi đi đến tiệm tạp hóa mua hàng tiêu dùng sẽ bị xử 
phạt vi phạm hành chính từ 1 - 3 triệu đồng.

Tình huống 9. Trong thời gian địa phương 
thực hiện giản cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg 
để phòng, chống dịch COVID-19, vì hết thực phẩm 
trong nhà, chị Tuyến tranh thủ ra siêu thị mua bổ 
sung. Trong lúc chờ xếp hàng thanh toán, chị Tuyến 
gặp chị Hồng (hàng xóm) cũng đang xếp hàng phía 
trước. Vì vậy, chị Tuyến tiến đến và trò chuyện với chị 
Hồng dù hai người đều mang khẩu trang. Nhân viên 
siêu thị nhiều lần đến khuyên hai chị nên giữ khoảng 
cách tối thiểu 2m khi giao tiếp nhưng không được. 
Hành vi của chị Tuyến và chị Hồng có vi phạm quy 
định của pháp luật hay không?

Trả lời:
Theo khoản 7 Điều 8 Luật Phòng, chống bệnh 

truyền nhiễm năm 2007 nghiêm cấm việc không chấp 
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hành các biện pháp phòng, chống bệnh truyền nhiễm 
theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

Vì vậy, hành vi không tuân thủ yêu cầu giữ khoảng 
cách tối thiểu 2m khi giao tiếp của chị Tuyến và chị 
Hồng khi địa phương đang thực hiện giản cách xã hội 
theo Chỉ thị 16/CT-TTg để phòng, chống dịch COVID-19 
được coi là vi phạm điều cấm tại khoản 7 Điều 8 nêu trên 
và bị xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

Mức xử phạt được áp dụng là phạt tiền từ 
1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng theo quy định tại 
điểm a khoản 1 Điều 12 Nghị định số 117/2020/NĐ-
CP ngày 28/9/2020 quy định xử phạt vi phạm hành 
chính trong lĩnh vực y tế do hành vi “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”.

Như vậy, chị Hồng và chị Tuyến có thể bị phạt 
tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng  đối với 
hành vi vi phạm trên.

Tình huống 10. Trước tình hình diễn biến phức 
tạp của dịch COVID-19, anh Dương muốn biết nếu 
hành vi không triển khai các biện pháp phòng, chống 
dịch theo quy định gây hậu quả nghiêm trọng có bị 
xử lý hành sự hay không?

Trả lời:
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Theo khoản 6 Điều 8 Luật Phòng, chống bệnh 
truyền nhiễm năm 2007 nghiêm cấm việc không triển 
khai hoặc triển khai không kịp thời các biện pháp phòng, 
chống bệnh truyền nhiễm theo quy định của Luật.

Căn cứ khoản 1.10 mục 1 Công văn 45/TANDTC-
PC ngày 30/3/2020 của Hội đồng thẩm phán Tòa án 
nhân dân tối cao về xét xử tội phạm liên quan đến phòng, 
chống Covid-19 quy định: 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 hậu quả nghiêm trọng theo quy định tại 
Điều 360 Bộ luật Hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ 
sung năm 2017).

Cụ thể, Điều 360 Bộ luật Hình sự năm 2015 (được 
sửa đổi, bổ sung năm 2017) quy định: 

“Điều 360. Tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả 
nghiêm trọng

1. Người nào có chức vụ, quyền hạn vì thiếu trách 
nhiệm mà không thực hiện hoặc thực hiện không đúng 
nhiệm vụ được giao thuộc một trong các trường hợp 
sau đây, nếu không thuộc trường hợp quy định tại các 
điều 179, 308 và 376 của Bộ luật này, thì bị phạt cải 
tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 
tháng đến 05 năm:
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a) Làm chết người;

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe 
của người khác 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.

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.
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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.”

Tình huống 11. Anh L sau khi kết thúc thời gian 
điều trị COVID-19 tại Bệnh viện đa khoa tỉnh C thì 
được xuất viện. Khi về đến nhà, do nghĩ bản thân đã 
khỏi hoàn toàn nên anh L không đến trạm y tế xã nơi 
cư trú đăng ký theo dõi sức khỏe. Hành vi cả anh L 
có vi phạm pháp luật không?

Trả lời: 

Điểm b khoản 1 Điều 10 Nghị định số 117/2020/
NĐ-CP ngày 28/9/2020 quy định xử phạt vi phạm hành 
chính trong lĩnh vực y tế quy định: 

“Điều 10. Vi phạm quy định về phòng lây nhiễm 
bệnh truyền nhiễm tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 
đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

…

b) Không đăng ký theo dõi sức khỏe với trạm y 
tế xã, phường, thị trấn nơi cư trú của người mắc bệnh 
truyền nhiễm thuộc nhóm A sau khi ra viện hoặc kết 
thúc việc điều trị tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;”.

Như vậy, sau khi kết thúc thời gian điều trị 
COVID-19 tại cơ sở khám, chữa bệnh, anh L phải 
đăng ký theo dõi sức khỏe với trạm y tế xã, phường, 
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thị trấn nơi cư trú. Nếu vi phạm, anh L sẽ bị phạt 
tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng theo quy 
định trên.

Tình huống 12. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 
B ra văn bản thực hiện giãn cách xã hội toàn tỉnh theo 
Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ bắt 
đầu từ 0 giờ ngày 19/7/2021. Anh Quy nghe được thông 
tin trên loa phát thanh rằng người dân không được tập 
trung quá 02 người tại nơi công cộng. Anh Quy muốn 
biết chế tài đối với hành vi vi phạm quy định trên?

Trả lời:

Một trong những nội dung của Chỉ thị số 16/
CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về 
thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch 
COVID-19 là yêu cầu mọi người dân không tập trung 
quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh 
viện và tại nơi công cộng”.

Hành vi tập trung quá 2 người tại nơi công cộng 
khi Ủy ban nhân dân tỉnh B đã có văn bản về việc thực 
hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg sẽ bị 
xử phạt theo điểm c Khoản 3 Điều 12 Nghị định số 
117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy 
định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế. 

Cụ thể, 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) do hành vi 
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“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”.

Tình huống 13. Mỗi buổi chiều, ông Bảy thường 
ra công viên gần nhà để tập thể dục. Trong tình hình 
dịch bệnh COVID-19 phức tạp, mặc dù biết bắt buộc 
phải đeo khẩu trang nhưng do thấy quá ngột ngạt 
nên ông Bảy chỉ đeo một lúc sau đó lại vứt ra đường. 
Hành vi của ông Bảy có vi phạm pháp luật không?

Trả lời:
Việc không đeo khẩu trang nơi công cộng trong 

tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp bị 
áp dụng mức xử phạt về hành vi vi phạm quy định về 
áp dụng biện pháp chống dịch theo quy định tại điểm a 
khoản 1 Điều 12 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 
28/9/2020 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong 
lĩnh vực y tế. Cụ thể như sau:

“Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng 
đối với một trong các hành vi sau đây:

a) 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”;

Đối với hành vi vứt khẩu trang đã sử dụng không 
đúng nơi quy định, căn cứ khoản 1 Điều 6 Nghị định 
117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 quy định xử phạt vi 
phạm hành chính trong lĩnh vực y tế quy định:
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“Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đồng đến 
500.000 đồng đối với hành vi không thực hiện biện 
pháp bảo đảm vệ sinh nơi ở, nơi công cộng, phương 
tiện giao thông, nơi chứa chất thải sinh hoạt để phòng 
ngừa bệnh truyền nhiễm.”

Như vậy, trong trường hợp nêu trên, hành vi không 
mang khẩu trang và vứt khẩu trang ra đường của ông B là 
hành vi vi phạm pháp luật. Đối với hành vi không mang 
khẩu trang có thể bị xử phạt đến 3 triệu đồng; hành vi vứt 
khẩu trang y tế trên vỉa hè, đường phố có thể bị phạt cảnh 
cáo hoặc phạt tiền đến 500.000 đồng. 

Tình huống 14. Ủy ban nhân dân tỉnh X có Công 
văn về việc tạm dừng các cơ sở kinh doanh dịch vụ 
như quán bar, vũ trường, karaoke, dịch vụ mát-xa, cơ 
sở thẩm mỹ… để phòng, chống dịch bệnh COVID-19. 
Tuy nhiên, có một vài quán Karaoke trên địa bàn vẫn 
cố tình mở cửa, lén đón khách. 

Hành vi trên sẽ bị xử lý như thế nào?
Trả lời:
Trường hợp cơ sở kinh doanh không thực hiện 

quyết định tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh của 
Ủy ban nhân dân tỉnh X để phòng chống dịch bệnh 
COVID-19 là hành vi vi phạm pháp luật.

Về xử lý vi phạm hành chính:

Điểm c khoản 3 Điều 12 Nghị định số 117/2020/
NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử 
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phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế thì 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” 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).

Về truy cứu trách nhiệm hình sự:

Theo khoản 1.3 mục 1 Công văn số 45/TANDTC-
PC ngày 30/3/2020 của Hội đồng thẩm phán Tòa án 
nhân dân tối cao về xét xử tội phạm liên quan đến phòng, 
chống Covid-19 thì “Chủ cơ sở kinh doanh, người quản 
lý cơ sở kinh doanh dịch vụ như quán bar, 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 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.”

Cụ thể, Điều 295 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa 
đổi, bổ sung năm 2017) quy định về tội vi phạm quy 
định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn 
ở nơi đông người như sau: 

“1. Người nào vi phạm quy định về an toàn lao 
động, vệ sinh lao động, về an toàn ở nơi đông người gây 
thiệt hại cho người khác thuộc một trong các trường 
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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:



113

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. Vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh 
lao động, về an toàn ở nơi đông người trong trường hợp 
có khả năng thực tế dẫn đến hậu quả quy định tại một 
trong các điểm a, b và c khoản 3 Điều này nếu không 
được ngăn chặn kịp thời, thì bị phạt cải tạo không giam 
giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 
10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm 
chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định 
từ 01 năm đến 05 năm.”

Như vậy, Tùy tính chất, mức độ của hành vi phạm 
tội mà có thể bị phạt tù đến tối đa 12 năm. Ngoài ra, còn 
có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đến 50 triệu đồng, cấm 
đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công 
việc nhất định từ 1 đến 5 năm.

Tình huống 15. Hiện nay, để phòng, chống dịch 
bệnh COVID-19, tỉnh A quyết định áp dụng biện pháp 
tạm đình chỉ hoạt động của cơ sở dịch vụ ăn uống 
công cộng trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, cơ sở dịch 
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vụ ăn uống công cộng do chị Tâm làm chủ không 
thực hiện quyết định trên. Hành vi không thực 
hiện quyết định áp dụng biện pháp tạm đình chỉ 
hoạt động của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bị 
xử phạt như thế nào?

Trả lời:

Căn cứ điểm a khoản 3 Điều 12 Nghị định số 
117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy 
định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế 
đối với hành vi “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” là bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 
20.000.000 đồng. 

Mức phạt tiền trên áp dụng đối với cá nhân. Đối với 
cùng một hành vi vi phạm hành chính thì mức phạt tiền 
đối với tổ chức bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân. 

Như vậy, nếu cơ sở kinh doanh ăn uống của chị Tâm 
không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp tạm đình 
chỉ hoạt động mà có nguy cơ làm lây truyền bệnh dịch 
tại vùng có dịch sẽ bị 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).

Tình huống 16. Khi lực lượng chức năng tiến 
hành đo thân nhiệt để phòng dịch COVID-19, bà 
Nguyễn Thúy Liễu nhất quyết không cho đo thân 
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nhiệt, bà cho rằng lâu nay bà chỉ ở nhà, không có tiếp 
xúc với ai, nên không có nhiễm bệnh, cũng không 
cần đo. Một mặt bà Liễu không chấp hành yêu cầu 
đo thân nhiệt, mặt khác bà chửi bới tục tĩu, tay bà thì 
giật lấy máy đo thân nhiệt và tát đồng chí công an 
khu vực. Xin hỏi, hành vi của bà Liễu có bị truy cứu 
trách nhiệm hình sự hay không?

Trả lời:

Căn cứ khoản 1.9 mục 1 Công văn số 45/
TANDTC-PC ngày 30/3/2020 của Hội đồng thẩm phán 
TANDTC về xét xử tội phạm liên quan đến phòng, 
chống COVID-19 quy định “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 chống người thi hành công vụ 
theo quy định tại Điều 330 Bộ luật hình sự năm 2015 
(sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Cụ thể, Điều 330 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa 
đổi, bổ sung năm 2017) quy định về Tội chống người 
thi hành công vụ  như sau:

“1. Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ 
lực hoặc dùng thủ đoạn khác cản trở người thi hành 
công vụ thực hiện công vụ của họ hoặc ép buộc họ 
thực hiện hành vi trái pháp luật, thì bị phạt cải tạo 
không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng 
đến 03 năm.
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2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau 
đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

a) Có tổ chức;

b) Phạm tội 02 lần trở lên;

c) Xúi giục, lôi kéo, kích động người khác phạm tội;

d) Gây thiệt hại về tài sản 50.000.000 đồng trở lên;

đ) Tái phạm nguy hiểm.”

Do đó, tùy theo tính chất và mức độ vi phạm, hành 
vi của bà Liễu có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo 
quy định nêu trên.

Tình huống 17. Ngày 17/5/2021, ông Giang 
đến Bệnh viện đa khoa tỉnh C dăng ký lấy mẫu xét 
nghiệm COVID-19 theo yêu cầu của nhân viên y tế 
do ông Giang vừa trở về từ tỉnh H (nơi đang công bố 
dịch). Tuy nhiên, do có việc gấp, ông Giang quyết định 
không thực hiện xét nghiệm và bỏ đi. Đến tối cùng 
ngày, lực lượng chức năng tìm thấy ông Giang và đưa 
đi cách ly tập trung theo đúng quy định. Hành vi không 
thực hiện xét nghiệm theo yêu cầu của cơ quan y tế có 
thẩm quyền của ông Giang sẽ bị xử lý như thế nào?

Trả lời:

Hành vi của ông Giang sẽ bị xử phạt theo điểm 
a khoản 2 Điều 7 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 
28/9/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm 
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hành chính trong lĩnh vực y tế. Cụ thể, ông Giang có 
thể bị phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng 
đối với hành vi “không thực hiện xét nghiệm theo yêu 
cầu của cơ quan y tế có thẩm quyền trong quá trình 
thực hiện giám sát bệnh truyền nhiễm”.

Tình huống 18. Do tình hình dịch COVID-19 
đang diễn biến hết sức phức tạp, tại địa phương nơi 
An, Bình, Trí, Dũng, Toàn cư trú đã áp dụng thực 
hiện theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính 
phủ. Tuy nhiên, An, Bình, Trí, Dũng, Toàn vẫn không 
chấp hành mà còn tổ chức tập trung nhậu nhẹt gây 
mất trật tự. Hành vi trên sẽ bị xử lý như thế nào?

Trả lời:

Căn cứ điểm c khoản 3 Điều 12 Nghị định số 
117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy 
định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế 
quy định xử phạt đối với 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.

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).

Như vậy, trong trường hợp này An, Bình, Trí, 
Dũng, Toàn mỗi người có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 
đồng đến 20.000.000 đồng về hành vi vi phạm nêu trên.
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Tình huống 19. Tại một chốt kiểm soát dịch 
bệnh, do tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến hết 
sức phức tạp nên khi mọi người đi ngang phải khai 
báo y tế và test nhanh Covid-19. Tuy nhiên, Thanh và 
Lý đi ngang chốt kiểm dịch, không chấp hành đồng 
thời còn có lời nói, hành động đe dọa, lăng mạ, xúc 
phạm đối với cán bộ thi hành công vụ phòng, chống 
dịch bệnh Covid-19 tại chốt. Trong trường hợp này 
Thanh và Lý sẽ bị xử lý như thế nào?

Trả lời:

Căn cứ khoản 2 Điều 20 Nghị định số 167/2013/
NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử 
phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, 
an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy 
và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình quy định 
hành vi cản trở, chống lại việc thanh tra, kiểm tra, kiểm 
soát của người thi hành công vụ hoặc đưa hối lộ người 
thi hành công vụ như sau:

“2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 
đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Cản trở hoặc không chấp hành yêu cầu thanh 
tra, kiểm tra, kiểm soát của người thi hành công vụ;

b) Có lời nói, hành động đe dọa, lăng mạ, xúc 
phạm danh dự, nhân phẩm người thi hành công vụ;

c) Xúi giục, lôi kéo hoặc kích động người khác 
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không chấp hành yêu cầu thanh tra, kiểm tra, kiểm soát 
của người thi hành công vụ.”

Ngoài ra, căn cứ khoản 1.9 mục 1 Công văn 
số 45/TANDTC-PC ngày 30/3/2020 của Hội đồng 
thẩm phán TANDTC về xét xử tội phạm liên quan 
đến phòng, chống COVID-19 quy định 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 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ 
sung năm 2017). 

Cụ thể Điều 330 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa 
đổi, bổ sung năm 2017) quy định về Tội chống người 
thi hành công vụ  như sau:

“1. Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ 
lực hoặc dùng thủ đoạn khác cản trở người thi hành 
công vụ thực hiện công vụ của họ hoặc ép buộc họ 
thực hiện hành vi trái pháp luật, thì bị phạt cải tạo 
không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng 
đến 03 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau 
đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

a) Có tổ chức;

b) Phạm tội 02 lần trở lên;
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c) Xúi giục, lôi kéo, kích động người khác phạm tội;

d) Gây thiệt hại về tài sản 50.000.000 đồng trở lên;

đ) Tái phạm nguy hiểm.”

Vì vậy, tùy vào mức độ, hậu quả vi phạm, Thanh và 
Lý có thể bị phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 
đồng hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 
330 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 
2017) về tội chống người thi hành công vụ.

Tình huống 20. Trong tình hình dịch bệnh 
COVID-19 phức tạp, địa phương của ông Tiến đã 
có văn bản thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ 
thị 16/CT-TTg trong vòng 15 ngày. Dù được thông 
tin là người dân khi có nhu cầu cần thiết mới ra 
đường nhưng do thói quen tập thể dục vào buổi 
sáng nên ông Tiến vẫn hẹn ông Du ra tập cùng 
như mọi ngày. Khi đến công viên, thấy các bảng 
thông báo dừng hoạt động, dây đã căng tại các khu 
vực, ông Tiến và ông Du vẫn cố tình vào tập thể 
dục. Hành vi của ông Tiến và ông Du sẽ bị xử phạt 
như thế nào?

Trả lời:

Một trong những nội dung của Chỉ thị số 16/
CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về 
thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch 
COVID-19 quy định như sau:
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“…Yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài 
trong trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, 
thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại nhà máy, 
cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa 
thiết yếu không bị đóng cửa, dừng hoạt động và các 
trường hợp khẩn cấp khác”.

Việc ông Tiến và ông Du đến công viên tập thể 
dục khi địa phương có yêu cầu thực hiện giãn cách 
xã hội không thuộc các trường hợp thật sự cần thiết 
nêu trên.

Hành vi ra đường trong trường hợp không cần 
thiết trong tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến 
phức tạp bị áp dụng mức xử phạt về hành vi vi phạm 
quy định về áp dụng biện pháp chống dịch theo quy định 
tại điểm a Khoản 1 Điều 12 Nghị định số 117/2020/
NĐ-CP ngày 28/9/2020 quy định xử phạt vi phạm hành 
chính trong lĩnh vực y tế. Cụ thể như sau:

“1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 
đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) 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”.

Như vậy, trường hợp ông Tiến và ông Du cố tình 
ra đường trong trường hợp không cần thiết sẽ bị phạt từ 
1.000.000 đồng  đến 3.000.000 đồng.
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III. TÌNH HUỐNG VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ 
XUẤT, NHẬP CẢNH TRONG TÌNH HÌNH DỊCH 
BỆNH COVID-19

Tình huống 21. Anh Minh làm ăn ở Campuchia, 
trong lúc ở Campuchia dịch bệnh diễn biến phức tạp, 
anh Minh trở về Việt Nam. Khi nhập cảnh vào Việt 
Nam thì anh Minh lại đi bằng đường mòn, lối mở. 
Hành vi của anh Minh bị xử lý như thế nào?

Trả lời:

Căn cứ khoản 2 Điều 2 Luật Xuất cảnh, nhập cảnh 
của công dân Việt Nam năm 2019 quy định: “Nhập 
cảnh là việc công dân Việt Nam từ nước ngoài vào lãnh 
thổ Việt Nam qua cửa khẩu của Việt Nam”. 

Bên cạnh đó, theo Điều 4 Luật Xuất cảnh, nhập 
cảnh của công dân Việt Nam năm 2019 thì hành vi 
“Xuất cảnh, nhập cảnh trái phép; tổ chức, môi giới, 
giúp đỡ, chứa chấp, che giấu, tạo điều kiện cho người 
khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép; qua lại biên giới 
quốc gia mà không làm thủ tục theo quy định” là một 
trong những hành vi bị nghiêm cấm.

Từ những quy định trên, việc công dân Việt Nam 
từ nước ngoài về Việt Nam qua đừng mòn, lối mở mà 
không làm thủ tục nhập cảnh được coi là hành vi nhập 
cảnh trái phép. Tùy vào từng tính chất, mức độ của 
hành vi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam mà người vi 
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phạm có thể phải bị xử lý vi phạm hành chính hoặc truy 
cứu trách nhiệm hình sự.

Về mức xử phạt vi phạm hành chính đối với hành 
vi trên, căn cứ Điều 17 Nghị định số 167/2013/NĐ-
CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt 
vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an 
toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy 
và chữa cháy; phòng chống bạo lực gia đình quy định:

- Người có hành vi qua lại biên giới quốc gia 
mà không làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh theo quy 
định sẽ bị phạt tiền từ 3 triệu đến 5 triệu đồng (điểm 
a khoản 3);

- Người nước ngoài nhập cảnh mà không được 
phép của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam sẽ bị 
phạt tiền từ 15 triệu đồng đến 25 triệu đồng (điểm b 
khoản 5).

Ngoài xử phạt hành chính, hành vi nhập cảnh trái 
phép còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo 
quy định tại Điều 347 Bộ luật Hình sự năm 2015. Cụ 
thể, “Người nào xuất cảnh, nhập cảnh trái phép hoặc 
ở lại Việt Nam trái phép, đã bị xử phạt vi phạm hành 
chính về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền 
từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 
06 tháng đến 03 năm”.

Ngoài ra, vào thời điểm dịch bệnh diễn biến phức 
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tạp, nếu anh Minh nhập cảnh vào Việt Nam không đúng 
quy định mà không khai báo y tế hoặc nhập cảnh trái 
phép nhằm trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly y 
tế của cơ quan có thẩm quyền thì tùy theo tính chất và 
mức độ hành vi có thể bị xử phạt vi phạm hành chính 
hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đối với hành vi không khai báo y tế để phòng 
chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định bị xử phạt vi 
phạm hành chính từ 10 đến 20 triệu đồng (điểm a khoản 
3 điều 7 Nghị định 117/2020/NĐ-CP).

Đối với hành vi trốn tránh việc áp dụng biện pháp 
cách ly y tế  để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 có thể 
bị xử phạt vi phạm hành chính từ 15 đến 20 triệu đồng 
(điểm b khoản 2 điều 11 nghị định 117/2020/NĐ-CP).

Tình huống 22. Đầu năm 2021, bất chấp dịch 
bệnh diễn biến phức tạp, ông Hai đã tổ chức hai 
lần cho 10 người Việt Nam nhập cảnh trái phép từ 
Campuchia vào Việt Nam, thu lợi bất chính 100 triệu 
đồng. Sau khi nhận người và tiền, ông Hai dùng xe 
ô tô đưa những người nhập cảnh đến xã B, huyện K 
rồi liên lạc với xe khách đến đón người về thành phố. 
Hành vi của ông Hai bị xử lý như thế nào?

Trả lời:

Hành vi đưa người Việt Nam nhập cảnh trái phép 
từ Campuchia về Việt Nam trong tình hình dịch bệnh 
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COVID-19 vẫn hết sức phức tạp là hành vi vi phạm 
pháp luật.

Tùy vào từng mức độ, hậu quả xảy ra của hành vi 
tổ chức đưa người khác nhập cảnh trái phép vào Việt 
Nam mà người tổ chức có thể phải bị xử lý vi phạm 
hành chính hoặc phải chịu trách nhiệm hình sự.

Về xử lý vi phạm hành chính

- Điểm a khoản 5 Điều 17 Nghị định số 167/2013/
NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử 
phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật 
tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng 
cháy và chữa cháy; phòng chống bạo lực gia đình quy 
định hành vi “Giúp đỡ, chứa chấp, che giấu, tạo điều 
kiện cho người khác đi nước ngoài, ở lại nước ngoài, 
vào Việt Nam, ở lại Việt Nam hoặc qua lại biên giới 
quốc gia trái phép” bị phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 
25.000.000 đồng.

- Điểm đ khoản 6 Điều 17 Nghị định số 167/2013/
NĐ-CP quy định hành vi “Tổ chức, đưa dẫn hoặc môi 
giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh Việt Nam 
trái phép” sẽ bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 
40.000.000 đồng. Nếu người vi phạm là người nước 
ngoài, thì tùy theo mức độ vi phạm có thể bị áp dụng 
hình thức xử phạt trục xuất khỏi nước Cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam.
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Về truy cứu trách nhiệm hình sự
Căn cứ Điều 348 Bộ luật Hình sự năm 2015 về tội 

tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh 
hoặc ở lại Việt Nam trái phép, quy định: 

- Người nào vì vụ lợi mà tổ chức hoặc môi giới 
cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt 
Nam trái phép, thì bị phạt tù từ 01 - 05 năm.

- Nếu vi phạm một trong các hành vi Như lợi dụng 
chức vụ, quyền hạn; phạm tội 02 lần trở lên; phạm tội 
từ 05 - 10 người; có tính chất chuyên nghiệp; thu lợi 
bất chính từ 100 - dưới 500 triệu đồng; tái phạm nguy 
hiểm thì bị phạt tù từ 05 - 10 năm;

- Nếu vi phạm một trong các hành vi như đối với 
11 người trở lên; thu lợi bất chính từ 500 triệu đồng trở 
lên; làm chết người thì bị phạt tù từ 07 - 15 năm.

- Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị phạt 
tiền từ 10 - 50 triệu đồng hoặc cấm đảm nhiệm chức 
vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 
01 - 05 năm.

Như vậy, theo quy định trên, đối với hành vi tổ 
chức 02 lần cho 10 người nhập cảnh trái phép của ông 
Hai có thể bị phạt tù từ 05 - 10 năm.

Tình huống 23. Anh L và anh Z là hai công dân 
Trung Quốc đến Việt Nam công tác theo lời mời của 
Tổng Giám đốc Công ty X, tuy nhiên vì sợ dịch bệnh 
Covid-19 đang bùng phát mạnh tại Trung Quốc nên 
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các anh muốn gia hạn tạm trú tại Việt Nam. Hỏi anh 
L và anh Z cần làm gì để được gia hạn tạm trú?

Trả lời:

Đối với trường hợp này, Điều 35 Luật Nhập cảnh, 
xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại 
Việt Nam năm 2014 quy định như sau:

- Người nước ngoài đang tạm trú tại Việt Nam có 
nhu cầu gia hạn tạm trú phải đề nghị cơ quan, tổ chức, 
cá nhân mời, bảo lãnh làm thủ tục tại cơ quan quản lý 
xuất nhập cảnh.

- Cơ quan, tổ chức, cá nhân mời, bảo lãnh trực 
tiếp gửi văn bản đề nghị gia hạn tạm trú kèm theo hộ 
chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế của người 
nước ngoài tại cơ quan quản lý xuất nhập cảnh 

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ, cơ quan quản lý xuất nhập cảnh xem xét 
gia hạn tạm trú.

Như vậy trong trường hợp trên, anh L và anh Z là 
hai công dân Trung Quốc đến Việt Nam công tác theo 
lời mời của Tổng Giám đốc Công ty X. Do đó, nếu 
muốn gia hạn lưu trú, hai anh cần đề nghị Công ty X 
làm thủ tục tại cơ quan quản lý xuất nhập cảnh. Công 
ty X trực tiếp gửi văn bản đề nghị gia hạn tạm trú kèm 
theo hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế cho 
Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh của Việt Nam.
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Tình huống 24. Chồng chị Quyên đi làm ở 
Campuchia khoảng 1 năm nay. Gần đây do dịch 
bệnh Covid-19 bùng phát ở Campuchia, nên chồng 
chị Quyên có ý định trở về Việt Nam. Vậy chị Quyên 
muốn biết khi chồng chị trở về Việt Nam phải thực 
hiện cách ly y tế theo quy định và phải chịu những 
chi phí cách ly như thế nào?

Trả lời:

Chồng chị Quyên đi lao động tại Campuchia, 
trong thời gian phòng, chống dịch bệnh Covid-19, khi 
trở về Việt Nam phải áp dụng biện pháp cách ly y tế tập 
trung theo quy định. 

Căn cứ khoản 3 Điều 1 Nghị quyết số 16/NQ-CP 
ngày 08/02/2021 của Chính phủ về chi phí cách ly y tế, 
khám, chữa bệnh và một số chế độ đặc thù trong phòng, 
chống dịch COVID-19 (gọi tắt là Nghị quyết số 16/NQ-
CP); Đồng thời, theo khoản 3 mục I phần A Công văn 
số 172/UBND-KTTH ngày 05/3/2021 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh An Giang về việc triển khai thực hiện Nghị 
quyết số 16/NQ-CP ngày 08/02/2021 và Nghị quyết 
số 17/NQ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ trong 
phòng, chống dịch COVID-19, quy định như sau:

Người Việt Nam đi làm việc, lao động, đi du học, 
du lịch, khám, chữa bệnh, thăm người thân ở nước 
ngoài trở về phải áp dụng biện pháp cách ly y tế tập 
trung theo yêu cầu phòng, chống dịch. 
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a) Trường hợp tự lựa chọn cách ly tại khách sạn, 
resort phải tự chi trả các chi phí quy định sau đây: 

- Chi phí đưa đón từ nơi nhập cảnh vào Việt Nam 
đến cơ sở cách ly. 

- Chi phí xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 theo 
mức giá dịch vụ y tế hiện hành quy định tại Quyết định 
số 328/QĐ-UBND ngày 23 tháng 02 năm 2021 của Ủy 
ban nhân dân tỉnh. 

- Các chi phí về ăn, ở, sinh hoạt (bao gồm cả chi 
phí khử trùng, diệt khuẩn; chi phí bảo vệ, bảo đảm an 
ninh, trật tự và chi phí khác) theo mức giá do khách 
sạn, resort, chủ phương tiện vận tải công bố.

b) Trường hợp được ủy ban nhân dân tỉnh quyết 
định cách ly tại doanh trại quân đội, trường của quân 
đội, cơ sở khác do cơ quan nhà nước có thẩm quyền 
chọn làm nơi cách ly tập trung, người nhập cảnh phải 
tự chi trả các chi phí sau đây cho cơ sở cách ly: 

- Chi phí đưa đón từ nơi nhập cảnh vào Việt Nam 
đến cơ sở cách ly tập trung. 

- Chi phí xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 theo 
mức giá dịch vụ y tế hiện hành quy định tại Quyết định 
số 328/QĐ-UBND ngày 23 tháng 02 năm 2021 của Ủy 
ban nhân dân tỉnh. 

- Chi phí tiền ăn theo mức 80.000 đồng/người/ngày.

- Các chi phí phục vụ nhu cầu sinh hoạt trong 
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những ngày cách ly y tế tập trung (nước uống, khăn 
mặt, khẩu trang, dung dịch rửa tay, dung dịch sát khuẩn 
miệng, bàn chải đánh răng, xà phòng và các vật dụng 
thiết yếu, các chi phí khác) với tổng chi phí là 40.000 
đồng/người/ngày.

Tình huống 25. Trong thời gian đang bùng phát 
dịch bệnh, một số người Việt Nam đang sinh sống, làm 
việc ở nước ngoài đã thực hiện việc nhập cảnh trái phép 
vào Việt Nam qua đường mòn, lối mở. Như vậy, hành vi 
nhập cảnh trái phép bị xử phạt như thế nào?

Trả lời:
Căn cứ khoản 2 Điều 2 Luật Xuất cảnh, nhập cảnh 

của công dân Việt Nam năm 2019 quy định: “Nhập 
cảnh là việc công dân Việt Nam từ nước ngoài vào lãnh 
thổ Việt Nam qua cửa khẩu của Việt Nam”. 

Bên cạnh đó, theo Điều 4 Luật Xuất cảnh, nhập 
cảnh của công dân Việt Nam năm 2019 thì hành vi 
“Xuất cảnh, nhập cảnh trái phép; tổ chức, môi giới, 
giúp đỡ, chứa chấp, che giấu, tạo điều kiện cho người 
khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép; qua lại biên giới 
quốc gia mà không làm thủ tục theo quy định” là một 
trong những hành vi bị nghiêm cấm.

Từ những quy định trên, việc công dân Việt Nam 
từ nước ngoài về Việt Nam qua đường mòn, lối mở mà 
không làm thủ tục nhập cảnh được coi là hành vi nhập 
cảnh trái phép. Tùy vào từng tính chất, mức độ của 
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hành vi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam mà người vi 
phạm có thể phải bị xử lý vi phạm hành chính hoặc truy 
cứu trách nhiệm hình sự.

- Về mức xử phạt vi phạm hành chính đối với 
hành vi trên, căn cứ Điều 17 Nghị định số 167/2013/
NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử 
phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật 
tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng 
cháy và chữa cháy; phòng chống bạo lực gia đình 
quy định:

- Người có hành vi qua lại biên giới quốc gia mà 
không làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh theo quy định sẽ 
bị phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng (điểm 
a Khoản 3 Điều 17 Nghị định số 167/2013/NĐ-CP);

- Người nước ngoài nhập cảnh mà không được 
phép của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam sẽ bị phạt 
tiền từ 15.000.000 đồng đến 25 .000.000 đồng (điểm b 
khoản 5 Điều 17 Nghị định số 167/2013/NĐ-CP).

- Ngoài xử phạt hành chính, hành vi nhập cảnh 
trái phép còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự 
theo quy định tại Điều 347 Bộ luật Hình sự năm 2015, 
sửa đổi, bổ sung năm 2017. Cụ thể, “Người nào xuất 
cảnh, nhập cảnh trái phép hoặc ở lại Việt Nam trái 
phép, đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này 
mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 
50.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm”
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Ngoài ra, vào thời điểm dịch bệnh diễn biến phức 
tạp, nếu việc nhập cảnh vào Việt Nam không đúng quy 
định mà không khai báo y tế hoặc trốn tránh việc áp dụng 
biện pháp cách ly y tế của cơ quan có thẩm quyền thì tùy 
theo tính chất và mức độ hành vi có thể bị xử phạt vi phạm 
hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đối với hành vi không khai báo y tế để phòng, 
chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định bị xử phạt vi 
phạm hành chính từ 10 đến 20 triệu đồng (Điểm a khoản 
3 Điều 7 Nghị định 117/2020/NĐ-CP).

Đối với hành vi trốn tránh việc áp dụng biện pháp 
cách ly y tế để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 có thể 
bị xử phạt vi phạm hành chính từ 15 đến 20 triệu đồng 
(điểm b khoản 2 điều 11 Nghị định 117/2020/NĐ-CP).

IV. TÌNH HUỐNG VI PHẠM VỀ QUY ĐỊNH 
KHAI BÁO Y TẾ VÀ THỰC HIỆN BIỆN PHÁP 
CÁCH LY

Tình huống 26. Anh Vũ đi làm ở TP Hồ Chí 
Minh, hiện nay dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức 
tạp ở TP. Hồ Chí Minh, nơi làm việc của anh Vũ cho 
nhân viên tạm nghỉ để phòng, chống dịch, nên anh 
Vũ cũng về quê ở An Giang bằng xe máy. Khi về đến 
nhà, anh Vũ sợ phải đi cách ly tập trung 21 ngày, nên 
không đi khai báo y tế vì cho rằng bản thân không có 
nhiễm bệnh và khu vực anh ở tại TP. Hồ Chí Minh 
cũng chưa có ca nhiễm bệnh. 
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Hành vi không khai báo y tế của anh Vũ bị xử 
lý như thế nào?

Trả lời:

Theo Quyết định số 219/QĐ-BYT ngày 29/01/2020 
của Bộ Y tế về việc bổ sung bệnh viêm đường hô hấp cấp 
do chủng mới của vi rút Corona (nCov) gây ra vào danh 
mục các bệnh truyền nhiễm nhóm A theo quy định tại 
Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007. 

Về mức phạt đối với hành vi vi phạm quy định 
về che giấu, không khai báo hoặc khai báo không kịp 
thời hiện trạng bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A của 
bản thân hoặc của người khác mắc bệnh truyền nhiễm 
thuộc nhóm A được quy định tại điểm a, khoản 3 Điều 
7 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của 
Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong 
lĩnh vực y tế như sau:

“3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 
đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Che giấu, không khai báo hoặc khai báo không 
kịp thời hiện trạng bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A 
của bản thân hoặc của người khác mắc bệnh truyền 
nhiễm thuộc nhóm A”

Như vậy, nếu cá nhân không tuân thủ việc khai 
báo y tế theo các quy định trên thì có thể bị xử phạt vi 
phạm hành chính đến 20 triệu đồng. 
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Ngoài ra, hành vi không khai báo y tế dẫn đến 
gây hậu quả nghiêm trọng sẽ bị truy cứu trách nhiệm 
hình sự. Theo điểm d khoản 1.1 Mục 1 Công văn số 
45/TANDTC-PC ngày 30/3/2020 của Hội đồng Thẩm 
phán Tòa án nhân dân tối cao về việc xét xử tội phạm 
liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19, việc 
không khai báo y tế 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 Bộ luật 
Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) về tội 
làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm cho người.

Cụ thể, mức phạt áp dụng cho người không tuân 
thủ việc khai báo y tế làm lây lan dịch bệnh theo quy định 
của Điều 240 Bộ luật Hình sự năm 2015 là phạt tiền từ 
50 - 200 triệu đồng hoặc bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

Ngoài ra, tùy thuộc vào hậu quả của hành vi trốn 
cách ly, người phạm tội có thể bị phạt tù từ 05 - 10 
năm khi dẫn đến phải công bố dịch thuộc thẩm quyền 
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc Bộ trưởng Bộ 
Y tế hoặc làm chết 01 người.

Trường hợp dẫn đến phải công bố dịch thuộc 
thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ hoặc làm chết 
02 người trở lên thì bị phạt tù từ 10 - 12 năm.

Hình phạt bổ sung của tội này là phạt tiền từ 20 
- 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành 
nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 - 05 năm.
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Tình huống 27. Chị Hường đi làm công nhân 
ở ngoài tỉnh. Thời gian gần đây, công ty nơi chị 
Hường làm việc tạm dừng hoạt động, do công ty 
thuộc vùng tâm dịch COVID-19. Chị Hường muốn 
về quê ở An Giang, mặc dù chị Hường biết trước 
khi về đến nhà phải thực hiện khai báo y tế và có 
thể bị cách ly tập trung để phòng, chống dịch bệnh. 
Do đó, để cân đối chi phí, thu nhập của bản thân 
để chi trả chi phí cách ly khi quyết định về quê, chị 
Hường muốn biết chi phí cách ly hiện nay trên địa 
bàn tỉnh An Giang được quy định như thế nào?

Trả lời:

Căn cứ khoản 5 Điều 1 Nghị quyết số 16/
NQ-CP ngày 08/02/2021 của Chính phủ về chi phí 
cách ly y tế, khám, chữa bệnh và một số chế độ đặc 
thù trong phòng, chống dịch COVID-19 (gọi tắt là 
Nghị quyết số 16/NQ-CP); Đồng thời, theo khoản 5 
mục I phần A Công văn số 172/UBND-KTTH ngày 
05/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về 
việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 16/NQ-CP 
ngày 08/02/2021 và Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 
09/02/2021 của Chính phủ trong phòng, chống dịch 
COVID-19, quy định như sau:

Người Việt Nam ở trong nước phải áp dụng 
biện pháp cách ly y tế tập trung theo yêu cầu phòng, 
chống dịch: 
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a) Trường hợp tự lựa chọn cách ly tại khách sạn, 
resort phải tự chi trả các chi phí sau đây: 

- Chi phí đưa đón từ nơi nhập cảnh vào Việt Nam 
đến cơ sở cách ly. 

- Chi phí xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 theo 
mức giá dịch vụ y tế hiện hành quy định tại Quyết định 
số 328/QĐ-UBND ngày 23 tháng 02 năm 2021 của Ủy 
ban nhân dân tỉnh. 

- Các chi phí về ăn, ở, sinh hoạt (bao gồm cả chi 
phí khử trùng, diệt khuẩn; chi phí bảo vệ, bảo đảm an 
ninh, trật tự và chi phí khác) theo mức giá do khách 
sạn, resort, chủ phương tiện vận tải công bố.

b) Trường hợp cách ly tại cơ sở y tế, doanh 
trại quân đội, trường của quân đội, cơ sở khác do cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền chọn làm nơi cách ly 
tập trung chỉ phải tự chi trả tiền ăn theo mức 80.000 
đồng/người/ngày cho cơ sở cách ly y tế tập trung; 
còn các khoản chi phí sau đây được ngân sách nhà 
nước bảo đảm: 

- Chi phí đưa đón từ cơ sở, địa điểm phát hiện đối 
tượng phải thực hiện cách ly y tế đến cơ sở cách ly y 
tế tập trung; 

- Chi phí xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2; 

- Chi phí phục vụ nhu cầu sinh hoạt trong những 
ngày cách ly y tế tập trung (nước uống, khăn mặt, khẩu 
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trang, dung dịch rửa tay, dung dịch sát khuẩn miệng, 
bàn chải đánh răng, xà phòng và các vật dụng thiết 
yếu, các chi phí khác) với tổng chi phí là 40.000 đồng/
người/ngày. 

c) Trường hợp người phải cách ly y tế tập trung là 
người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định thì 
được ngân sách nhà nước hỗ trợ các chi phí quy định 
tại điểm b khoản này, bao gồm cả tiền ăn 80.000 đồng/
người/ngày.

Tình huống 28. Triệu đang là người bị áp dụng 
biện pháp cách ly y tế tại nhà. Xin hỏi, nếu trong gia 
đình có người bị áp dụng biện pháp cách ly y tế tại 
nhà để phòng, chống dịch COVID-19 thì các thành 
viên khác trong gia đình (ở cùng nhà) của người bị 
cách ly phải thực hiện những quy định gì?

Trả lời: 

Theo mục 6.5 của Hướng dẫn cách ly y tế tại nhà, 
nơi lưu trú phòng chống dịch COVID-19 ban hành kèm 
theo Quyết định số 879/QĐ-BYT ngày 12 tháng 03 năm 
2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế, khi có người thân trong gia 
đình bị áp dụng biện pháp cách ly y tế tại nhà để phòng, 
chống dịch COVID-19 thì các thành viên khác trong gia 
đình phải thực hiện những quy định sau đây

- Hạn chế tiếp xúc với người được cách ly, đeo 
khẩu trang và giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét khi cần 
tiếp xúc.
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- Lau nền nhà, bề mặt dụng cụ, tay nắm cửa ở nơi 
ở, nơi lưu trú hàng ngày bằng các chất tẩy rửa thông 
thường hoặc dung dịch khử trùng.

- Cung cấp xuất ăn riêng cho người được cách ly.

- Thông báo ngay cho nhân viên y tế cấp xã, chính 
quyền địa phương sở tại khi người được cách ly tự ý 
rời khỏi khu cách ly hoặc có một trong các triệu chứng 
nghi ngờ mắc bệnh: sốt, ho, đau họng, khó thở.

- Không tổ chức liên hoan ăn uống, hoạt động đông 
người tại nơi ở, nơi lưu trú.

- Giúp đỡ, động viên, chia sẻ với người được 
cách ly trong suốt thời gian cách ly.

Tình huống 29. Tòa nhà chung cư nơi tôi 
sinh sống có người bị áp dụng biện pháp cách ly 
tại nhà do có tiếp xúc với người được xét nghiệm 
dương tính với virus SARS-CoV-2. Vậy, Ban quản 
lý tòa nhà chung cư có trách nhiệm gì trong phòng, 
chống dịch bệnh?

Trả lời: 

Theo mục 6.2 của Hướng dẫn cách ly y tế tại nhà, 
nơi lưu trú phòng chống dịch COVID-19 ban hành 
kèm theo Quyết định số 879/QĐ-BYT ngày 12 tháng 
03 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế, nếu trong khu 
chung cư có người bị áp dụng biện pháp cách ly tại nhà 
do có tiếp xúc với người được xét nghiệm dương tính 
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với virus SARS-CoV-2, Ban quản lý tòa nhà chung cư có 
trách nhiệm sau đây:

- Phối hợp chặt chẽ với y tế địa phương và các đơn 
vị có liên quan trong việc tổ chức thực hiện cách ly.

- Phân công cán bộ đầu mối phụ trách về công tác 
phòng chống dịch COVID-19 và công khai thông tin 
liên lạc (tên, số điện thoại) để mọi người biết, liên hệ.

- Tổ chức thực hiện giám sát người được cách ly 
đảm bảo đúng quy định.

- Báo cáo với cơ quan thẩm quyền và phối hợp tổ 
chức cưỡng chế cách ly nếu người được cách ly không 
tuân thủ yêu cầu cách ly y tế.

- Thông báo cho các hộ gia đình, người lưu trú tại 
nơi ở, nơi lưu trú có người được cách ly về thông tin 
của người được cách ly, đối với một số trường hợp đặc 
biệt thì theo hướng dẫn của Bộ Y tế để mọi người 
biết, phối hợp thực hiện việc cách ly và tham gia giám 
sát việc cách ly.

- Tổ chức thông tin truyền thông phòng chống 
dịch COVID-19. Treo, dán các áp phích, thông báo, 
hướng dẫn phòng chống dịch COVID-19.

- Không tổ chức các sự kiện tập trung đông người 
tại khu vực sinh hoạt chung, nơi ở, nơi lưu trú.

- Cung cấp đầy đủ khẩu trang cho người được 
phân công giám sát cách ly.
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- Bố trí thùng đựng rác có nắp đậy, dung dịch sát 
khuẩn tay nhanh tại khu vực sảnh chờ, hành lang, cầu 
thang bộ, cửa cầu thang máy (nếu có).

- Tổ chức vệ sinh khử trùng khu vực sinh hoạt chung:

+ Khử trùng bằng các chất tẩy rửa thông thường 
hoặc các dung dịch khử trùng có chứa 0,05% Clo 
hoạt tính (đảm bảo thời gian tiếp xúc trên bề mặt 
là 10 phút) hoặc 0,1% Clo hoạt tính (đảm bảo thời 
gian tiếp xúc trên bề mặt là 01 phút) hoặc có chứa ít 
nhất 60% độ cồn; ưu tiên việc khử trùng bằng cách 
lau, rửa:

+ Nền nhà, tường, bàn ghế, các đồ vật tại khu vực 
công cộng (sảnh chờ, khu vui chơi, khu thể dục thể 
thao...), khu vệ sinh chung, cầu thang bộ, thang máy 
(nếu có): khử trùng ít nhất 01 lần/ngày.

+ Tay nắm cửa, tay vịn cầu thang, lan can; nút 
bấm, cabin thang máy: khử trùng ít nhất 02 lần/ngày.

- Tổ chức thu gom rác thải và xử lý hàng ngày.

- Thông báo ngay cho cơ quan y tế địa phương 
hoặc qua đường dây nóng của chính quyền và y tế 
địa phương khi có trường hợp sốt hoặc ho, đau họng, 
khó thở.

- Tạo điều kiện, động viên, chia sẻ giúp đỡ người 
được cách ly để họ yên tâm thực hiện việc cách ly.
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Tình huống 30. Trong thời điểm dịch bệnh 
Covid-19 đang diễn biến phức tạp, số người được 
xét nghiệm dương tính với virus Sars-CoV-2 
đang có chiều hướng gia tăng thì Lê Thị Dậu 
(22 tuổi), thường trú tại tỉnh L là lao động trở 
về từ Campuchia. Khi về nước, chị Dậu được cách 
ly tập trung tại Trường quân sự tỉnh. Tuy nhiên, 
chỉ vài tiếng đồng hồ sau khi được cách ly, chị Dậu 
được đưa vào Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa 
khoa tỉnh L do có biểu hiện ho, bị đau ở vùng ngực, 
bụng, lưng, tay chân mặc dù sức khoẻ vẫn bình 
thường, không sốt.

Theo thông tin từ Sở Y tế tỉnh L, sau khi được 
chăm sóc y tế, chị Dậu đã tỉnh táo, không sốt. Nhưng 
đến khoảng 8 giờ 30 phút sáng hôm sau, bác sĩ trong 
Khoa Truyền nhiễm phát hiện chị Dậu đã không còn 
ở trong phòng bệnh cách ly của Bệnh viện.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, Bệnh viện đa 
khoa tỉnh L đã báo cáo Sở Y tế, Ban Chỉ đạo phòng, 
chống dịch Covid-19 tỉnh L, để thông báo rộng rãi 
đến các cơ quan chức năng đề nghị phối hợp, khẩn 
trương truy tìm bệnh nhân bỏ trốn cách ly. Giả sử 
trong trường hợp này có kết quả xét nghiệm Covid-19 
đối với chị Dậu là dương tính thì hành vi của chị Lê 
Thị Dậu sẽ bị xử lý như thế nào?

Trả lời:
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Điều 8 Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 
2007 quy định có các hành vi bị nghiêm cấm, trong đó 
có hành vi “không chấp hành các biện pháp phòng, 
chống bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ 
chức có thẩm quyền” (khoản 7). 

Từ tình huống trên, hành vi trốn khỏi nơi cách ly 
để phòng, chống dịch Covid-19 của chị Dậu là vi phạm 
pháp luật.

Về mức phạt với hành vi vi phạm quy định về 
cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế được quy định tại 
điểm b khoản 2 Điều 11 Nghị định số 117/2020/NĐ-
CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi 
phạm hành chính trong lĩnh vực y tế như sau:

“2. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 
đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

…

b) 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 đối tượng kiểm dịch y tế biên giới 
mắc bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A hoặc khi cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền yêu cầu;”

Như vậy, nếu cá nhân không tuân thủ quy định 
về cách ly y tế để phòng, chống dịch bệnh COVID-19 
theo các quy định trên thì có thể bị xử phạt vi phạm 
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hành chính đến 10 triệu đồng. Đồng thời, người có 
hành vi vi phạm còn bị buộc phải thực hiện việc cách 
ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế theo Khoản 3 Điều 11 
Nghị định số 117/2020/NĐ-CP.

Ngoài ra, trường hợp bỏ trốn khỏi khu vực cách 
ly y tế dẫn đến hậu quả gây lây truyền dịch bệnh 
Covid-19 cho người khác sẽ bị truy cứu trách nhiệm 
hình sự. Theo khoản 1.1 mục 1 Công văn số 45/
TANDTC-PC ngày 30/3/2020 của Hội đồng Thẩm 
phán Tòa án nhân dân tối cao về việc xét xử tội phạm 
liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19, trốn 
tránh việc áp dụng biện pháp cách ly 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 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ 
sung năm 2017) về tội làm lây lan dịch bệnh truyền 
nhiễm cho người.

Cụ thể, mức phạt áp dụng cho người không tuân 
thủ cách ly làm lây lan dịch bệnh theo quy định của 
Điều 240 Bộ luật Hình sự năm 2015 là phạt tiền từ 50 - 
200 triệu đồng hoặc bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

Ngoài ra, tùy thuộc vào hậu quả của hành vi trốn 
cách ly, người phạm tội có thể bị phạt tù từ 05 - 10 
năm khi dẫn đến phải công bố dịch thuộc thẩm quyền 
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc Bộ trưởng Bộ 
Y tế hoặc làm chết 01 người.
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Trường hợp dẫn đến phải công bố dịch thuộc 
thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ hoặc làm chết 
02 người trở lên thì bị phạt tù từ 10 - 12 năm.

Hình phạt bổ sung của tội này là phạt tiền từ 20 
- 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành 
nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 - 05 năm.

Chính vì vậy, khi đã có quyết định cách ly của 
cơ quan nhà nước có thẩm quyền, đề nghị người được 
cách ly chấp hành nghiêm chỉnh để bảo đảm không chỉ 
là lợi ích, trách nhiệm với chính bản thân mình, với 
gia đình, người thân của mình, mà còn là trách nhiệm, 
nghĩa vụ và là nghĩa cử cao đẹp với cả cộng đồng, xã 
hội. Sự chung tay của mỗi người dân thực hiện cách 
ly sẽ góp phần quan trọng trong việc phòng, chống có 
hiệu quả dịch bệnh nguy hiểm này.

Tình huống 31. Chị Dương Mỹ Xuân là con gái 
bà Nguyễn Ánh Mai, mới từ bên Anh trở về. Khi chị 
Xuân có các dấu hiệu nhiễm bệnh Covid-19, bà Mai 
đã che giấu, không khai báo cho cơ quan có thẩm 
quyền và không thực hiện khai báo y tế vì sợ con bị 
đưa đi cách ly. Xin hỏi, hành vi trên của bà Mai có 
vi phạm pháp luật không? Nếu có vi phạm thì bị xử 
phạt thế nào?

Trả lời:

Điều 8 Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 
2007 nghiêm cấm các hành vi sau đây: 
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- Cố ý làm lây lan tác nhân gây bệnh truyền nhiễm. 

- Người mắc bệnh truyền nhiễm, người bị nghi 
ngờ mắc bệnh truyền nhiễm và người mang mầm bệnh 
truyền nhiễm làm các công việc dễ lây truyền tác nhân 
gây bệnh truyền nhiễm theo quy định của pháp luật. 

- Che giấu, không khai báo hoặc khai báo không 
kịp thời các trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm theo 
quy định của pháp luật. 

- Cố ý khai báo, thông tin sai sự thật về bệnh 
truyền nhiễm. 

- Phân biệt đối xử và đưa hình ảnh, thông tin tiêu 
cực về người mắc bệnh truyền nhiễm. 

- Không triển khai hoặc triển khai không kịp thời 
các biện pháp phòng, chống bệnh truyền nhiễm theo 
quy định của Luật này. 

- Không chấp hành các biện pháp phòng, chống 
bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức 
có thẩm quyền. 

Như vậy, bà Mai đã vi phạm quy định của Luật 
Phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007.

Theo quy định tại Điểm a khoản 3 Điều 7 Nghị 
định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính 
phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 
vực y tế thì hành vi “Che giấu, không khai báo hoặc 



146

khai báo không kịp thời hiện trạng bệnh truyền nhiễm 
thuộc nhóm A của bản thân hoặc của người khác mắc 
bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A” bị phạt tiền từ 
10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng. 

Ngoài ra, trường hợp không khai báo y tế dẫn 
đến hậu quả gây lây truyền dịch bệnh Covid-19 cho 
người khác sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Theo 
khoản 1.1 mục 1 Công văn số 45/TANDTC-PC ngày 
30/3/2020 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân 
tối cao về việc xét xử tội phạm liên quan đến phòng, 
chống dịch bệnh Covid-19, hành vi không khai báo 
y tế bị xem là “hành vi khác làm lây lan dịch bệnh 
nguy hiểm cho người” quy định tại điểm c khoản 
1 Điều 240 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ 
sung năm 2017) về tội làm lây lan dịch bệnh truyền 
nhiễm cho người.

Cụ thể, mức phạt áp dụng cho người không 
tuân thủ cách ly làm lây lan dịch bệnh theo quy định 
của Điều 240 Bộ luật Hình sự năm 2015 là phạt tiền 
từ 50 - 200 triệu đồng hoặc bị phạt tù từ 01 năm 
đến 05 năm.

Ngoài ra, tùy thuộc vào hậu quả của hành vi trốn 
cách ly, người phạm tội có thể bị phạt tù từ 05 - 10 
năm khi dẫn đến phải công bố dịch thuộc thẩm quyền 
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc Bộ trưởng Bộ 
Y tế hoặc làm chết 01 người.
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Trường hợp dẫn đến phải công bố dịch thuộc 
thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ hoặc làm chết 
02 người trở lên thì bị phạt tù từ 10 - 12 năm.

Hình phạt bổ sung của tội này là phạt tiền từ 20 
- 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành 
nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 - 05 năm.

Tình huống 32. Sau khi có thông báo chính 
thức Bệnh viện B phát hiện có các bác sỹ, nhân viên 
của Bệnh viện dương tính với virus SARS-CoV-2, 
một số người dân trên địa bàn xã A đến Trạm y tế 
khai báo việc họ đã từng đến Bệnh viện B trong thời 
gian gần đây. Trong trường hợp này, xã A phải thực 
hiện biện pháp gì và trình tự, thủ tục như thế nào?

Trả lời: 

Trước hết, những người dân của xã A đã từng 
đến Bệnh viện B (nơi phát hiện có bác sỹ và nhân viên 
nhiễm virus SARS-CoV-2) được xác định thuộc trường 
hợp phải cách ly y tế tại nhà theo quy định tại khoản 1 
Điều 1 Nghị định số 101/2010/NĐ-CP ngày 30/9/2010 
của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều 
của Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm về áp dụng 
biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế và chống 
dịch đặc thù trong thời gian có dịch. Trong trường hợp 
này, cần tiến hành các thủ tục áp dụng biện pháp cách ly 
tại nhà quy định tại Điều 3 Nghị định này như sau:
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- Trong thời gian 03 giờ, kể từ khi phát hiện người 
thuộc trường hợp phải cách ly y tế tại nhà, Trạm trưởng 
Trạm Y tế xã A lập danh sách các trường hợp phải áp 
dụng biện pháp cách ly y tế tại nhà và báo cáo Trưởng 
Ban Chỉ đạo chống dịch của xã để xem xét, phê duyệt.

- Trong thời gian 01 giờ, kể từ khi nhận được đề 
nghị của Trạm trưởng Trạm y tế xã, Trưởng Ban Chỉ 
đạo chống dịch xã phải quyết định việc phê duyệt hoặc 
từ chối phê duyệt danh sách các trường hợp phải áp 
dụng biện pháp cách ly y tế. Trường hợp từ chối phê 
duyệt phải nêu rõ lý do.

- Trong thời gian 03 giờ, kể từ khi danh sách các 
trường hợp phải áp dụng biện pháp cách ly y tế được phê 
duyệt, Trạm trưởng Trạm Y tế xã có trách nhiệm:

+ Thông báo việc áp dụng biện pháp cách ly cho 
người bị áp dụng biện pháp cách ly y tế và thân nhân 
của họ, đồng thời thông báo cho Công an xã và tổ 
trưởng tổ dân phố, trưởng cụm dân cư, trưởng thôn, già 
làng, trưởng bản, trưởng làng, trưởng ấp, trưởng phum, 
trưởng sóc để phối hợp giám sát việc thực hiện biện 
pháp cách ly y tế;

+ Tổ chức thực hiện các biện pháp giám sát, theo 
dõi sức khỏe của người bị áp dụng biện pháp cách ly y tế;

+ Báo cáo và đề xuất với Ban Chỉ đạo chống dịch 
xã về các biện pháp nhằm hạn chế đến mức tối đa nguy 
cơ lây nhiễm từ người bị cách ly y tế ra cộng đồng.
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- Trường hợp người đang bị áp dụng biện pháp 
cách ly y tế có dấu hiệu tiến triển thành mắc bệnh truyền 
nhiễm, Trạm trưởng Trạm Y tế xã có trách nhiệm báo 
cáo Trưởng Ban chỉ đạo chống dịch xã để xem xét, 
quyết định việc áp dụng biện pháp cách ly y tế tại cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh.

Tình huống 33. Trong quá trình khám bệnh, 
Bệnh viện A phát hiện Nguyễn Quốc Bảo có nhiều 
dấu hiệu mắc bệnh Covid-19 và thuộc trường hợp 
phải áp dụng biện pháp cách ly y tế tại cơ sở y tế. 
Trong trường hợp này, Bệnh viện A cần thực hiện 
trình tự, thủ tục áp dụng biện pháp cách ly y tế đối với 
anh Bảo như thế nào?

Trả lời:

Theo Quyết định số 219/QĐ-BYT ngày 29/01/2020 
của Bộ Y tế về việc bổ sung bệnh viêm đường hô hấp cấp 
do chủng mới của vi rút Corona (nCov) gây ra vào danh 
mục các bệnh truyền nhiễm nhóm A theo quy định tại 
Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007. 

Căn cứ Điều 4 Nghị định số 101/2010/NĐ-
CP ngày 30/9/2010 của Chính phủ quy định chi tiết 
thi hành một số điều của Luật phòng, chống bệnh 
truyền nhiễm về áp dụng biện pháp cách ly y tế, 
cưỡng chế cách ly y tế và chống dịch đặc thù trong 
thời gian có dịch, Bệnh viện A phải thực hiện trình 
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tự, thủ tục áp dụng biện pháp cách ly y tế tại cơ sở 
y tế như sau:

- Trong thời gian 01 giờ, kể từ khi phát hiện 
bệnh nhân Nguyễn Quốc Bảo, Trưởng khoa, phòng 
nơi anh Bảo đang khám bệnh, chữa bệnh có trách 
nhiệm lập danh sách trường hợp phải áp dụng biện 
pháp cách ly y tế và báo cáo Giám đốc Bệnh viện A 
để xem xét, phê duyệt. 

- Trong thời gian 01 giờ, kể từ khi nhận được đề 
nghị này, Giám đốc Bệnh viện A phải phê duyệt việc áp 
dụng biện pháp cách ly y tế đối với anh Bảo.

- Trong thời gian 01 giờ, kể từ khi việc cách ly 
y tế đối với anh Bảo được phê duyệt, trưởng khoa, 
phòng nơi Bảo đang khám bệnh, chữa bệnh có trách 
nhiệm: 

(i) Thông báo việc áp dụng biện pháp cách ly y tế 
cho bệnh nhân Bảo và thân nhân của họ; 

(ii) Chuyển anh Bảo đến địa điểm thực hiện cách 
ly y tế và phân công nhân viên trực tiếp chãm sóc, điều 
trị cho bệnh nhân.

- Trường hợp sau khi áp dụng biện pháp cách ly 
y tế mà xác định anh Bảo không mắc bệnh Covid-19, 
Giám đốc Bệnh viện A phải thông báo hủy bỏ việc áp 
dụng biện pháp cách ly y tế đối với Bảo.
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- Sau khi hết thời gian cách ly, nếu Bảo chưa khỏi 
bệnh thì Giám đốc Bệnh viện A quyết định việc gia hạn 
thời gian cách ly.

V. TÌNH HUỐNG VI PHẠM KHÁC

Tình huống 34. Trong thời gian dịch Covid-19 
đang xảy ra, có một số cá nhân lợi dụng sự khan hiếm 
về hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu con người 
trong thời kỳ cách ly xã hội phòng, chống dịch bệnh 
để mua vét các mặt hàng này và nâng giá bán gấp 
nhiều lần nhằm thu lợi bất chính. Hành vi vi phạm 
này của cá nhân sẽ bị xử lý như thế nào?

Trả lời: 

Về xử phạt vi phạm hành chính: 

Đối với hành vi nêu trên, Điều 31 Nghị định số 
98/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ quy 
định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động 
thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm 
và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng quy định như sau:

“1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 
đồng đối với hành vi lợi dụng tình hình khan hiếm hàng 
hóa hoặc tạo ra sự khan hiếm hàng hóa giả tạo trên 
thị trường để mua vét, mua gom hàng hóa có giá trị 
từ 50.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng nhằm 
bán lại thu lợi bất chính thuộc một trong các trường 
hợp sau đây mà không bị truy cứu trách nhiệm hình sự:
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a) Hàng hóa thuộc danh mục bình ổn giá hoặc 
danh mục nhà nước định giá theo quy định của pháp 
luật về giá;

b) Khi thị trường có biến động về cung cầu, giá 
cả hàng hóa do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, chiến 
tranh hoặc diễn biến bất thường khác.

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 
đồng đối với hành vi vi phạm nêu trên trong trường 
hợp hàng hóa có giá trị từ 100.000.000 đồng đến dưới 
200.000.000 đồng.

3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 50.000.000 
đồng đối với hành vi vi phạm nêu trên trong trường 
hợp hàng hóa có giá trị từ 200.000.000 đồng đến dưới 
500.000.000 đồng.

4. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 80.000.000 
đồng đối với hành vi vi phạm nêu trên trong trường 
hợp hàng hóa có giá trị từ 500.000.000 đồng đến dưới 
1.000.000.000 đồng.

5. Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 
đồng đối với hành vi vi phạm nêu trên trong trường 
hợp hàng hóa có giá trị từ 1.000.000.000 đồng trở lên.

6. Bên cạnh đó, người có hành vi vi phạm còn bị 
áp dụng hình thức xử phạt bổ sung sau:

a) Tịch thu tang vật đối với hành vi vi phạm.

b) Tước quyền sử dụng giấy chứng nhận đủ điều 
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kiện kinh doanh, giấy phép kinh doanh, chứng chỉ hành 
nghề từ 06 tháng đến 12 tháng đối với hành vi vi phạm 
quy định tại Điều này trong trường hợp vi phạm nhiều 
lần hoặc tái phạm.

c) Đình chỉ hoạt động kinh doanh hàng hóa vi 
phạm từ 06 tháng đến 12 tháng đối với hành vi vi phạm 
quy định tại Điều này trong trường hợp vi phạm nhiều 
lần hoặc tái phạm.

7. Biện pháp khắc phục hậu quả: Người có hành 
vi vi phạm còn bị buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có 
được do thực hiện hành vi vi phạm.”

Ngoài ra, trong trường hợp vi phạm nêu trên, 
tùy theo tính chất và mức độ vi phạm có thể bị xử lý 
hình sự như sau:

Căn cứ 1.8 mục 1 Công văn số 45/TANDTC-
PC ngày 30/3/2020 của Hội đồng thẩm phán Tòa án 
nhân dân tối cao về xét xử tội phạm liên quan đến 
phòng, chống Covid-19 quy định “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 hoá đã được cơ quan Nhà nước có thẩm 
quyền công bố là mặt hàng bình ổn giá hoặc hàng 
hoá được Nhà nước định giá nhằm bán lại để thu 
lời bất chính thì bị xử lý về tội đầu cơ theo quy định 
tại Điều 196 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ 
sung năm 2017).”
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 Cụ thể, Điều 196 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa 
đổi, bổ sung năm 2017) quy định như sau:

- Người nào lợi dụng tình hình khan hiếm hoặc 
tạo ra sự khan hiếm giả tạo trong tình hình thiên tai, 
dịch bệnh, chiến tranh hoặc tình hình khó khăn về 
kinh tế mua vét hàng hóa thuộc danh mục mặt hàng 
bình ổn giá hoặc thuộc danh mục hàng hóa được Nhà 
nước định giá nhằm bán lại để thu lợi bất chính thuộc 
một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 
30.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 
06 tháng đến 03 năm: hàng hóa trị giá từ 500.000.000 
đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng; Thu lợi bất chính 
từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng.

- Người phạm tội thuộc một trong các trường 
hợp sau bị phạt tiền từ 300.000.000 đồng đến 1,5 tỷ 
đồng hoặc phạt tù từ 03 đến 07 năm: Có tổ chức; lợi 
dụng chức vụ, quyền hạn; lợi dụng danh nghĩa cơ 
quan, tổ chức; hàng hóa trị giá từ 1,5 tỷ đồng đến 3 
tỷ đồng; thu lợi bất chính từ 500 triệu đồng đến dưới 
một tỷ đồng; gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, 
an toàn xã hội.

- Người phạm tội thuộc một trong các trường 
hợp sau bị phạt tiền từ 1,5 tỷ đồng đến 5 tỷ đồng 
hoặc phạt tù từ 07 đến 15 năm: Hàng hóa trị giá 3 tỷ 
đồng trở lên; thu lợi bất chính một tỷ đồng trở lên; 
tái phạm nguy hiểm. 
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- Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 
20.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, cấm đảm 
nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc 
nhất định từ 01 năm đến 05 năm. 

Tình huống 35. Hiện nay, do ảnh hưởng của 
dịch bệnh Covid-19, rất nhiều loại thuốc không rõ 
nhãn mác, thành phần nguyên liệu được rao bán 
trên thị trường. Vậy theo quy định của pháp luật, 
nhãn thuốc, nguyên liệu làm thuốc lưu hành trên thị 
trường cần tuân thủ những quy định nào? 

Trả lời:

Căn cứ theo quy định tại khoản 1, Điều 61 Luật 
Dược năm 2016, nhãn thuốc, nguyên liệu làm thuốc lưu 
hành trên thị trường phải thể hiện các nội dung sau đây:

- Tên thuốc, nguyên liệu làm thuốc;

- Dạng bào chế, trừ nguyên liệu làm thuốc;

- Thành phần, hàm lượng, nồng độ hoặc khối 
lượng dược chất, dược liệu của thuốc, nguyên liệu làm 
thuốc; nhãn của thuốc cổ truyền thuộc Danh Mục bí 
mật của Nhà nước và của thuốc gia truyền được phép 
không thể hiện một số thành phần dược liệu, hàm lượng, 
khối lượng dược liệu và phải có dòng chữ “Công thức 
sản xuất thuốc là bí mật nhà nước” hoặc “Công thức 
sản xuất thuốc là bí mật gia truyền”;
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- Quy cách đóng gói;

- Tên, địa chỉ của cơ sở sản xuất;

- Tên, địa chỉ của cơ sở nhập khẩu đối với thuốc, 
nguyên liệu làm thuốc nhập khẩu;

- Số giấy đăng ký lưu hành hoặc số giấy phép 
nhập khẩu, số lô sản xuất, ngày sản xuất;

- Hạn dùng của thuốc, nguyên liệu làm thuốc;

- Điều kiện bảo quản và thông tin cần thiết khác 
theo quy định.

Và theo quy định tại khoản 2 Điều 61, tờ hướng 
dẫn sử dụng thuốc là một phần không thể tách rời của 
nhãn thuốc và có đầy đủ thông tin nêu trên (trừ các 
thông tin: Tên, địa chỉ của cơ sở nhập khẩu đối với 
thuốc, nguyên liệu làm thuốc nhập khẩu; Số giấy đăng 
ký lưu hành hoặc số giấy phép nhập khẩu, số lô sản 
xuất, ngày sản xuất) và được thể hiện bằng tiếng Việt, 
trừ trường hợp thông tin không thể dịch ra tiếng Việt 
hoặc dịch ra tiếng Việt không có nghĩa.

Về thẩm quyền, khoản 3 Điều 61 nêu rõ: Bộ 
trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết việc ghi nhãn thuốc, 
nguyên liệu làm thuốc, tờ hướng dẫn sử dụng thuốc; 
quyết định việc thay đổi hạn dùng của thuốc đã ghi 
trên nhãn thuốc trong trường hợp vì lý do quốc phòng, 
an ninh, phòng, chống dịch bệnh, khắc phục hậu 
quả thiên tai, thảm họa.
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Tình huống 36. Anh Ngân được biết, Thủ tướng 
Chính phủ vừa ra Quyết định thành lập Quỹ vắc – 
xin phòng, chống Covid-19. Anh Ngân muốn biết 
Quỹ này thành lập với mục đích gì? Địa vị pháp lý 
của Quỹ được quy định như thế nào?

Trả lời:
Theo Điều 1 Quyết định số 779/QĐ-TTg ngày 

26/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ, việc thành lập Quỹ 
vắc-xin phòng Covid-19 Việt Nam để tiếp nhận, quản 
lý, sử dụng các nguồn tài trợ, hỗ trợ, đóng tự nguyện 
bằng tiền, vắc-xin của các tổ chức, cá nhân trong nước 
và ngoài nước và các nguồn vốn hợp pháp khác cho 
hoạt động mua, nhập khẩu vắc-xin, nghiên cứu, sản 
xuất vắc-xin trong nước và sử dụng vắc-xin phòng 
Covid-19 cho người dân.

Quỹ do Bộ Tài chính quản lý. Tên giao dịch tiếng 
Anh của Quỹ: Vietnam Fund for Vacination Prevention 
of Coronavirus Disease 2019 (viết tắt là VFVC).

Địa vị pháp lý của Quỹ được quy định tại Điều 2 
Quyết định số 779/QĐ-TTg như sau:

- Quỹ là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách 
nhà nước, hoạt động theo quyết định của Thủ tướng 
Chính phủ.

- Quỹ có tư cách pháp nhân; được mở tài khoản tại 
Kho bạc Nhà nước và ngân hàng thương mại theo quy 
định của pháp luật.
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Tình huống 37. Vừa qua, có rất nhiều doanh 
nghiệp đứng ra ủng hộ, tài trợ cho công tác phòng, 
chống dịch Covid-19. Xin hỏi, các doanh nghiệp này 
có được trừ các khoản chi ủng hộ, tài trợ cho công tác 
phòng, chống dịch vào chi phí được trừ khi xác định thu 
nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp không?

Trả lời:

Ngày 31/3/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 
số 44/2021/NĐ-CP hướng dẫn thực hiện về chi phí 
được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập 
doanh nghiệp đối với khoản chi ủng hộ, tài trợ của 
doanh nghiệp, tổ chức cho các hoạt động phòng, 
chống dịch Covid-19. Theo quy định tại Điều 2 
Nghị định này, doanh nghiệp được tính vào chi phí 
được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập 
doanh nghiệp đối với khoản chi ủng hộ, tài trợ bằng 
tiền, hiện vật cho các hoạt động phòng, chống dịch 
Covid-19 tại Việt Nam thông qua các đơn vị nhận 
ủng hộ, tài trợ sau đây:

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp; 

- Cơ sở y tế;

- Đơn vị lực lượng vũ trang; 

- Đơn vị, tổ chức được cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền giao nhiệm vụ làm cơ sở cách ly tập trung;

- Cơ sở giáo dục; 
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- Cơ quan báo chí; 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc 
Chính phủ; 

- Tổ chức đảng, đoàn thanh niên, công đoàn các cấp 
ở trung ương và địa phương; 

- Cơ quan, đơn vị chính quyền địa phương các 
cấp có chức năng huy động tài trợ; 

- Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 các cấp;

- Cổng thông tin điện tử nhân đạo quốc gia;

- Quỹ từ thiện, nhân đạo và tổ chức có chức năng 
huy động tài trợ được thành lập, hoạt động theo quy định 
của pháp luật.

Hồ sơ xác định khoản chi ủng hộ, tài trợ gồm có: 
Biên bản xác nhận ủng hộ, tài trợ theo mẫu ban hành 
kèm theo Nghị định này hoặc văn bản, tài liệu (hình 
thức giấy hoặc điện tử) xác nhận khoản chi ủng hộ, 
tài trợ có chữ ký, đóng dấu của người đại diện doanh 
nghiệp là bên ủng hộ, tài trợ và đại diện của đơn vị 
nhận ủng hộ, tài trợ; kèm theo hóa đơn, chứng từ hợp 
pháp theo quy định của pháp luật của khoản ủng hộ, tài 
trợ bằng tiền hoặc hiện vật.
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PHỤ LỤC

(Nguồn: Cổng thông tin điện tử Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh An Giang)
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(Nguồn: Báo Hà Nội mới)
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TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007.
- Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú 

của người nước ngoài tại Việt Nam năm 2014.
- Luật Dược 2016.
- Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.
- Luật An ninh mạng 2018.
- Nghị định 101/2010/NĐ-CP ngày 30/9/2010 

của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều 
của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về áp dụng 
biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế và chống 
dịch đặc thù trong thời gian có dịch.

- Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013  
của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính 
trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, 
chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, 
chống bạo lực gia đình.

- Nghị định số 89/2018/NĐ-CP ngày 25/6/2018 
của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều 
của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về kiểm 
dịch y tế biên giới.

- Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 
của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính 
trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng 
giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
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- Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 
của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính 
trong lĩnh vực y tế.

- Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/2/2020 
của Chính phủ quy định xử phạt VPHC trong lĩnh vực 
bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ 
thông tin và giao dịch điện tử.

- Nghị định số 44/2021/NÐ-CP ngày 31/3/2021  
của Chính phủ hướng dẫn thực hiện về chi phí được trừ 
khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp 
đối với khoản chi ủng hộ, tài trợ của doanh nghiệp, tổ 
chức cho các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19.

- Quyết định số 219/QĐ-BYT ngày 29/01/2020 
của Bộ Y tế về việc bổ sung bệnh viêm đường hô hấp 
cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCov) gây ra vào 
danh mục các bệnh truyền nhiễm nhóm A theo quy định 
tại Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm năm 2007.

- Quyết định số 879/QĐ-BYT ngày 12/3/2020 của 
Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn cách ly y tế tại nhà, nơi 
lưu trú phòng chống dịch COVID-19.

- Quyết định 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 
của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện 
một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử 
dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

- Quyết định số 779/QÐ-TTg ngày 26/5/2021 
của Thủ tướng Chính phủ, việc thành lập Quỹ vắc-
xin phòng COVID-19 Việt Nam.
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- Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ 
tướng Chính phủ về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm 
phòng, chống dịch COVID-19.

- Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ 
tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng, 
chống dịch COVID-19.

- Chỉ thị 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ 
tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp phòng, 
chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.

- Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 08/02/2021 của 
Chính phủ về chi phí cách ly y tế, khám, chữa bệnh và một 
số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch COVID-19.

- Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 09/02/2021 của 
Chính phủ trong phòng, chống dịch COVID-19.

- Công văn số 45/TANDTC-PC ngày 30/3/2020 
của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về 
xét xử tội phạm liên quan đến phòng, chống COVID-19.

- Quyết định số 328/QĐ-UBND ngày 23/02/2021  
của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang phê duyệt phương 
án thu chi phí xét nghiệm COVID-19 đối với người nhập 
cảnh vào An Giang thực hiện cách ly y tế tập trung.

- Công văn số 172/UBND-KTTH ngày 05/3/2021  
của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc triển khai 
thực hiện Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 08/02/2021 và 
Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ.
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