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VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ THÔNG 
TIN, GIÁO DỤC TRUYỀN THÔNG 
TRONG PHÒNG, CHỐNG BỆNH 

TRUYỀN NHIỄM:

Khoản 1 Điều 5 quy định: Phạt tiền đối với hành vi
không tổ chức việc thông tin, giáo dục, truyền thông
về phòng, chống bệnh truyền nhiễm cho người lao
động theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền: Phạt
tiền từ 1.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với
cá nhân (từ 2.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng
đối với tổ chức).

Điểm a, Khoản 3, Điều 5 quy định: Phạt tiền từ
10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành
vi sau đây: 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.

Điểm a, Khoản 4, Điều 5 quy định: biện pháp khắc phục
hậu quả: 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 theo quy định của pháp luật đối với
hành vi quy định tại điểm a khoản 3 Điều này.

VI PHẠM CÁC QUY ĐỊNH VỀ 
VỆ SINH PHÒNG, CHỐNG 
BỆNH TRUYỀN NHIỄM:

Khoản 1 Điều 6 quy định: 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.

VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ 
GIÁM SÁT BỆNH 
TRUYỀN NHIỄM:

Khoản 3 Điều 7 quy định:

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 nhómA;

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

c) Cố ý làm lây lan tác nhân gây bệnh truyền nhiễm thuộc nhómA.

(Trích 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)



LƯU Ý:
Khoản 4 Điều 1: Quy định một số hành vi vi phạm phải chuyển
hồ sơ vụ vi phạm cho cơ quan tiến hành tố tụng hình sự có thẩm
quyền để truy cứu trách nhiệm hình sự trước, nếu không đủ điều
kiện truy cứu trách nhiệm hình sự thì mới xử phạt vi phạm hành
chính khi phát hiện hành vi tại điểm c khoản 3 Điều 7 hoặc
trường hợp tái phạm đối với các hành vi vi phạm quy định tại
các điểm a, b khoản, 3 Điều 7.
Theo Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm (2007), bệnh truyền
nhiễm nhóm A là các bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm, có
khả năng lây truyền rất nhanh, phát tán rộng và có tỷ lệ tử vong cao
hoặc chưa rõ tác nhân gây bệnh. Ngày 29/1/2020, lãnh đạo Bộ Y tế
đã ký và ban hành Quyết định số 219/QĐ-BYT về việc Bổ sung
bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus
Corona (nCoV) gây ra vào Danh mục những bệnh truyền nhiễm
nhómA)./.

Điểm a, b, c Khoản 2 Điều 12 quy định:
Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối
với một trong các hành vi sau đây:
- Che dấu tình trạng bệnh của mình hoặc của người khác khi
mắc bệnh truyền nhiễm đã được công bố là có dịch;
- Không thực hiện hoặc từ chối thực hiện biện pháp vệ sinh,
diệt trùng, tẩy uế trong vùng có dịch;
- Không tham gia chống dịch theo quyết định huy động
của Ban Chỉ đạo chống dịch.

Thực hiện bởi: Phòng Tư pháp Quận 8 (Cơ quan thường 
trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật)

VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ 
CÁCH LY Y TẾ, CƯỠNG 

CHẾ CÁCH LY Y TẾ:

Khoản 2 Điều 11 quy định:

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 nhómA;

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 nhómAđối tượng kiểm dịch y tế biên
giới mắc bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A hoặc khi cơ quan nhà
nước có thẩmquyền 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.

Khoản 3 Điều 11 quy định:

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.

05
VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ ÁP 

DỤNG BIỆN PHÁP 
CHỐNG DỊCH:

Khoản 1 Điều 12 quy định:
Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối
với một trong các hành vi sau đây:
- Không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với
người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc
bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế;
- Không 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.

Điểm a, c Khoản 3 Điều 12 quy định:
Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối
với một trong các hành vi sau đây:
- Không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp tạm đình
chỉ hoạt động của cơ sở dịch vụ ăn uống công cộng có
nguy cơ làm lây truyền bệnh dịch tại vùng có dịch;
- Không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế
tập trung đông người hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh
doanh, dịch vụ tại nơi công cộng.

Điểm a, b, c Khoản 5 Điều 12:
Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối
với một trong các hành vi sau đây:
- Không thực hiện yêu cầu kiểm tra và xử lý y tế đối với
phương tiện vận tải trước khi ra khỏi vùng có dịch trong
tình trạng khẩn cấp về dịch;
- Không thực hiện quyết định cấm tập trung đông người
tại vùng đã được ban bố tình trạng khẩn cấp về dịch;
- Đưa người, phương tiện không có nhiệm vụ vào ổ dịch tại
vùng đã được ban bố tình trạng khẩn cấp về dịch.

Điểm a Khoản 4 Điều 12 quy định:
Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối
với hành vi sau đây: Không thực hiện quyết định kiểm
tra, giám sát, xử lý y tế trước khi ra vào vùng có dịch
thuộc nhómA.


