
SỞ TƯ PHÁP TỈNH TUYÊN QUANG 

 

 

TÌM HIỂU   

MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ HÀNH VI  

VI PHẠM TRONG PHÒNG, CHỐNG BỆNH TRUYỀN NHIỄM 

 

I. Hành vi làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người 

sẽ bị xử lý hình sự theo quy định tại Điều 240 Bộ luật Hình sự năm 2015 

(sửa đổi, bổ sung năm 2017), cụ thể như sau: 

1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, làm lây lan dịch 

bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 

200.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm: 

a) Đưa ra hoặc cho phép đưa ra khỏi vùng có dịch bệnh động vật, thực 

vật, sản phẩm động vật, thực vật hoặc vật phẩm khác có khả năng lây truyền 

dịch bệnh nguy hiểm cho người, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác; 

b) Đưa vào hoặc cho phép đưa vào lãnh thổ Việt Nam động vật, thực vật 

hoặc sản phẩm động vật, thực vật bị nhiễm bệnh hoặc mang mầm bệnh nguy 

hiểm có khả năng lây truyền cho người; 

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

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau thì bị phạt tù từ 05 năm 

đến 10 năm: 

a) Dẫn đến phải công bố dịch thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh hoặc Bộ trưởng Bộ Y tế; 

b) Làm chết người. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 10 

năm đến 12 năm: 

a) Dẫn đến phải công bố dịch thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính 

phủ; 

b) Làm chết 02 người trở lên. 

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 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. 

II. Hành vi vi phạm quy định về thông tin, giáo dục truyền thông 

trong phòng, chống bệnh truyền nhiễm sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính 

và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định tại Điều 5 Nghị 

định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi 
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phạm hành chính trong lĩnh vực y tế (sau đây viết tắt là Nghị định số 

117/2020/NĐ-CP), cụ thể như sau: 

1. 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 theo một trong các mức sau đây: 

a) Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với trường hợp cơ 

sở có sử dụng lao động dưới 100 người; 

b) Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với trường hợp cơ 

sở có sử dụng lao động từ 100 người đến dưới 300 người; 

c) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng đối với trường hợp cơ 

sở có sử dụng lao động từ 300 người đến dưới 500 người; 

d) Phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với trường hợp 

cơ sở có sử dụng lao động từ 500 người đến dưới 1.000 người; 

đ) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với trường hợp 

cơ sở có sử dụng lao động từ 1.000 người đến dưới 1.500 người; 

e) Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với trường hợp 

cơ sở có sử dụng lao động từ 1.500 người đến dưới 2.500 người; 

g) Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với trường hợp 

cơ sở có sử dụng lao động từ 2.500 người trở lên. 

2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi không 

thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định của pháp luật về thời điểm hoặc 

thời lượng phát sóng hoặc dung lượng hoặc vị trí đăng tải thông tin về phòng, 

chống bệnh truyền nhiễm. 

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; 

b) Thu tiền 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. 

4. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

a) 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 đưa tin không chính xác hoặc không kịp thời về tình 
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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; 

b) Buộc hoàn trả số tiền đã thu không đúng quy định của pháp luật đối với 

hành vi thu tiền 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. Trường hợp không hoàn trả được cho đối tượng thì nộp vào ngân sách 

nhà nước theo quy định của pháp luật. 

III. Hành vi vi phạm quy định về vệ sinh phòng bệnh truyền nhiễm sẽ bị 

xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả theo 

quy định tại Điều 6 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP, cụ thể như sau: 

1. 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. 

2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 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 làm phát sinh, lây lan bệnh truyền nhiễm. 

3. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các 

hành vi sau đây: 

a) Không đủ nước uống, nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt bảo 

đảm chất lượng trong cơ sở giáo dục theo quy định của pháp luật; 

b) Không có hoặc có công trình vệ sinh nhưng không bảo đảm yêu cầu vệ 

sinh trong cơ sở giáo dục theo quy định của pháp luật; 

c) Không đủ ánh sáng trong cơ sở giáo dục theo quy định của pháp luật; 

d) Không giáo dục cho người học về vệ sinh phòng bệnh truyền nhiễm 

bao gồm vệ sinh cá nhân, vệ sinh trong sinh hoạt, lao động và vệ sinh môi 

trường; 

đ) Không tuyên truyền về vệ sinh phòng bệnh hoặc không kiểm tra, giám 

sát vệ sinh môi trường; không triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống 

bệnh truyền nhiễm trong cơ sở giáo dục. 

4. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi 

không thực hiện biện pháp bảo đảm vệ sinh nơi sản xuất, kinh doanh, xử lý chất 

thải công nghiệp và biện pháp vệ sinh khác theo quy định của pháp luật làm phát 

sinh, lây lan bệnh truyền nhiễm. 

5. Biện pháp khắc phục hậu quả: 
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Buộc thực hiện biện pháp vệ sinh, khử trùng, tẩy uế 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 làm phát sinh, lây lan bệnh truyền nhiễm; 

không thực hiện biện pháp bảo đảm vệ sinh nơi sản xuất, kinh doanh, xử lý chất 

thải công nghiệp và biện pháp vệ sinh khác theo quy định của pháp luật làm phát 

sinh, lây lan bệnh truyền nhiễm. 

IV. Hành vi vi phạm quy định về giám sát bệnh truyền nhiễm sẽ bị xử 

phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 

117/2020/NĐ-CP, cụ thể như sau: 

1. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi 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 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; 

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; 

b) Không báo cáo hoặc báo cáo không đầy đủ về giám sát bệnh truyền 

nhiễm theo quy định của pháp luật; 

c) Che giấu, không khai báo hoặc khai báo không kịp thời hiện trạng bệnh 

truyền nhiễm của bản thân, trừ trường hợp 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. 

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; 

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. 

V. Hành vi vi phạm quy định về sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế sẽ bị xử 

phạt vi phạm hành chính và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả theo quy 

định tại Điều 9 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP, cụ thể như sau: 

1. Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng đối với một 

trong các hành vi sau đây: 
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a) Không thực hiện hoặc cản trở trẻ em, phụ nữ có thai sử dụng vắc xin, 

sinh phẩm y tế bắt buộc đối với bệnh truyền nhiễm thuộc chương trình tiêm 

chủng mở rộng; 

b) Không tư vấn cho người được tiêm chủng, cha, mẹ hoặc gia đình, 

người giám hộ của trẻ được tiêm chủng trước khi tiêm chủng; không tư vấn về 

lợi ích và rủi ro có thể gặp khi tiêm chủng; 

c) Không hướng dẫn người được tiêm chủng hoặc gia đình trẻ được tiêm 

chủng cách theo dõi, xử trí phản ứng sau tiêm chủng; 

d) Không báo cáo hoặc báo cáo không đầy đủ về hoạt động tiêm chủng 

theo quy định của pháp luật. 

2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong các 

hành vi sau đây: 

a) Không sử dụng hoặc cản trở việc sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế đối 

với các bệnh có vắc xin, sinh phẩm y tế phòng bệnh trong trường hợp có nguy 

cơ mắc bệnh truyền nhiễm tại vùng có dịch hoặc đến vùng có dịch theo yêu cầu, 

hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền; 

b) Không cấp và ghi sổ theo dõi tiêm chủng cá nhân hoặc sổ tiêm chủng 

điện tử cho người đến tiêm tại cơ sở tiêm chủng; 

c) Không thống kê danh sách đối tượng đã tiêm chủng tại cơ sở tiêm 

chủng; 

d) Không theo dõi người được tiêm chủng ít nhất 30 phút sau tiêm chủng 

và hướng dẫn gia đình hoặc đối tượng tiêm chủng tiếp tục theo dõi ít nhất 24 giờ 

sau tiêm chủng; 

đ) Không chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu có liên quan khi có yêu cầu nhằm 

phục vụ cho Hội đồng tư vấn chuyên môn cấp tỉnh xác định các trường hợp 

được bồi thường trong trường hợp xảy ra tai biến nặng ảnh hưởng nghiêm trọng 

đến sức khỏe hoặc gây thiệt hại đến tính mạng của người được tiêm chủng; 

e) Không lưu giữ, quản lý các tài liệu, hồ sơ về tiêm chủng và phản ứng 

sau tiêm chủng theo quy định của pháp luật. 

3. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các 

hành vi sau đây: 

a) Không khám sàng lọc hoặc khám sàng lọc không đầy đủ cho đối tượng 

được tiêm chủng; 

b) Không thực hiện đúng quy định của pháp luật về tiếp nhận, vận chuyển 

và bảo quản vắc xin; 

c) Không thực hiện đúng quy định của pháp luật và hướng dẫn chuyên 

môn về an toàn tiêm chủng, quản lý đối tượng tiêm chủng; 
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d) Không dừng ngay buổi tiêm chủng khi đang triển khai tiêm chủng mà 

xảy ra tai biến nặng sau tiêm chủng; 

đ) Không thống kê đầy đủ thông tin liên quan đến trường hợp tai biến 

nặng theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế và báo cáo cho Sở Y tế trong thời 

hạn 24 giờ kể từ thời điểm xảy ra tai biến; 

e) Không tổ chức tiêm chủng chống dịch khi cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền yêu cầu đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã đăng ký với Sở Y tế sở 

tại để thực hiện tiêm chủng vắc xin trong Chương trình tiêm chủng mở rộng; 

g) Tính vào giá dịch vụ tiêm chủng vắc xin trong Chương trình tiêm 

chủng mở rộng, tiêm chủng chống dịch đối với các khoản chi phí đã được ngân 

sách nhà nước bảo đảm; 

h) Bán vắc xin, sinh phẩm y tế thuộc chương trình tiêm chủng mở rộng. 

4. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các 

hành vi sau đây: 

a) Không tiêm chủng đúng chỉ định, không bảo đảm an toàn trong khi 

tiêm chủng; 

b) Không xử trí cấp cứu, chẩn đoán nguyên nhân tai biến nặng sau tiêm 

chủng; 

c) Không chuyển người bị tai biến nặng sau tiêm chủng đến cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh gần nhất trong trường hợp vượt quá khả năng; 

d) Không cấp cứu, điều trị người bị tai biến nặng sau tiêm chủng và báo 

cáo Sở Y tế trong thời hạn 24 giờ kể từ thời điểm tiếp nhận người bị tai biến 

nặng sau tiêm chủng; 

đ) Không bảo đảm một trong các điều kiện của cơ sở tiêm chủng cố định 

sau khi đã công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng. 

5. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong 

các hành vi sau đây: 

a) Sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế tại cơ sở không đủ điều kiện theo quy 

định của pháp luật; 

b) Tiêm chủng khi chưa thực hiện việc công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm 

chủng. 

6. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi sử 

dụng vắc xin không có giấy đăng ký lưu hành, vắc xin đã hết hạn sử dụng, vắc 

xin kém chất lượng. 

7. Hình thức xử phạt bổ sung: 
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a) Đình chỉ toàn bộ hoặc một phần hoạt động của cơ sở trong thời hạn từ 

01 tháng đến 03 tháng đối với hành vi: không khám sàng lọc hoặc khám sàng 

lọc không đầy đủ cho đối tượng được tiêm chủng; không thực hiện đúng quy 

định của pháp luật về tiếp nhận, vận chuyển và bảo quản vắc xin; không thực 

hiện đúng quy định của pháp luật và hướng dẫn chuyên môn về an toàn tiêm 

chủng, quản lý đối tượng tiêm chủng; không dừng ngay buổi tiêm chủng khi 

đang triển khai tiêm chủng mà xảy ra tai biến nặng sau tiêm chủng; không tiêm 

chủng đúng chỉ định, không bảo đảm an toàn trong khi tiêm chủng; không xử trí 

cấp cứu, chẩn đoán nguyên nhân tai biến nặng sau tiêm chủng; không chuyển 

người bị tai biến nặng sau tiêm chủng đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh gần nhất 

trong trường hợp vượt quá khả năng; không cấp cứu, điều trị người bị tai biến 

nặng sau tiêm chủng và báo cáo Sở Y tế trong thời hạn 24 giờ kể từ thời điểm 

tiếp nhận người bị tai biến nặng sau tiêm chủng; không bảo đảm một trong các 

điều kiện của cơ sở tiêm chủng cố định sau khi đã công bố cơ sở đủ điều kiện 

tiêm chủng; sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế tại cơ sở không đủ điều kiện theo 

quy định của pháp luật; tiêm chủng khi chưa thực hiện việc công bố cơ sở đủ 

điều kiện tiêm chủng; sử dụng vắc xin không có giấy đăng ký lưu hành, vắc xin 

đã hết hạn sử dụng, vắc xin kém chất lượng. 

b) Tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh trong 

thời hạn từ 01 tháng đến 03 tháng đối với hành vi: không khám sàng lọc hoặc 

khám sàng lọc không đầy đủ cho đối tượng được tiêm chủng; không thực hiện 

đúng quy định của pháp luật về tiếp nhận, vận chuyển và bảo quản vắc xin; 

không thực hiện đúng quy định của pháp luật và hướng dẫn chuyên môn về an 

toàn tiêm chủng, quản lý đối tượng tiêm chủng; không dừng ngay buổi tiêm 

chủng khi đang triển khai tiêm chủng mà xảy ra tai biến nặng sau tiêm chủng; 

không tiêm chủng đúng chỉ định, không bảo đảm an toàn trong khi tiêm chủng; 

không xử trí cấp cứu, chẩn đoán nguyên nhân tai biến nặng sau tiêm chủng; 

không chuyển người bị tai biến nặng sau tiêm chủng đến cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh gần nhất trong trường hợp vượt quá khả năng; không cấp cứu, điều trị 

người bị tai biến nặng sau tiêm chủng và báo cáo Sở Y tế trong thời hạn 24 giờ 

kể từ thời điểm tiếp nhận người bị tai biến nặng sau tiêm chủng. 

8. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

a) Buộc hoàn trả số tiền đã thu không đúng quy định của pháp luật đối với 

hành vi: tính vào giá dịch vụ tiêm chủng vắc xin trong Chương trình tiêm chủng 

mở rộng, tiêm chủng chống dịch đối với các khoản chi phí đã được ngân sách 

nhà nước bảo đảm; bán vắc xin, sinh phẩm y tế thuộc chương trình tiêm chủng 

mở rộng. Trường hợp không hoàn trả được cho đối tượng thì nộp vào ngân sách 

nhà nước theo quy định của pháp luật; 

b) Buộc tiêu hủy vắc xin đối với hành vi sử dụng vắc xin không có giấy 

đăng ký lưu hành, vắc xin đã hết hạn sử dụng, vắc xin kém chất lượng. 
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VI. Hành vi vi phạm quy định về phòng lây nhiễm bệnh truyền nhiễm 

tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính và áp 

dụng biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 

117/2020/NĐ-CP, 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 khai báo hoặc khai báo không trung thực diễn biến bệnh truyền 

nhiễm của bản thân với thầy thuốc, nhân viên y tế; 

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; 

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. 

2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các 

hành vi sau đây: 

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 

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. 

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 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. 

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 
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bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A, người mang mầm bệnh truyền nhiễm thuộc 

nhóm A. 

5. 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: 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, B và C, người mắc 

bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A, B và C, người bị nghi ngờ mắc bệnh truyền 

nhiễm thuộc nhóm A, B và C, người mang mầm bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm 

A, B và C. 

VII. Hành vi vi phạm quy định về cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế 

sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả 

theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP, cụ thể 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 

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 biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế 

cách ly y tế của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trừ trường hợp 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) 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: 
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Buộc thực hiện việc cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế đối với hành vi: 

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; 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. 

VIII. Hành vi vi phạm quy định về áp dụng biện pháp chống dịch sẽ 

bị xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả 

theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP, 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; 

b) Không báo cáo với Ủy ban nhân dân hoặc cơ quan y tế dự phòng trên 

địa bàn về trường hợp mắc bệnh dịch theo quy định của pháp luật. 

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các 

hành vi sau đây: 

a) Che dấu tình trạng bệnh của mình hoặc của người khác khi mắc bệnh 

truyền nhiễm đã được công bố là có dịch; 

b) Không thực hiện hoặc từ chối thực hiện biện pháp vệ sinh, diệt trùng, 

tẩy uế trong vùng có dịch; 

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

chống dịch; 

d) Thu tiền khám và điều trị đối với trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm 

thuộc nhóm A; 

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 là trung gian truyền bệnh 

thuộc nhóm A hoặc có nguy cơ làm lây lan bệnh dịch sang người tại vùng đã 

được ban bố tình trạng khẩn cấp về dịch. 

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; 
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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: 

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: 

a) Buộc thực hiện biện pháp vệ sinh, diệt trùng, tẩy uế đối với hành vi 

không thực hiện hoặc từ chối thực hiện biện pháp vệ sinh, diệt trùng, tẩy uế 

trong vùng có dịch; 

b) Buộc hoàn trả số tiền đã thu không đúng quy định của pháp luật đối với 

hành vi thu tiền khám và điều trị đối với trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm 

thuộc nhóm A. Trường hợp không hoàn trả được cho đối tượng thì nộp vào ngân 

sách nhà nước theo quy định của pháp luật; 

c) Buộc tiêu hủy động vật, thực phẩm, thực vật và các vật khác đối với 

hành vi không thực hiện quyết định buộc tiêu hủy động vật, thực vật và vật khác 

là trung gian truyền bệnh; 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. 

d) Buộc xử lý y tế phương tiện vận tải đối với hành vi 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. 
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IX. Hành vi vi phạm quy định về kiểm dịch y tế biên giới sẽ bị xử 

phạt vi phạm hành chính và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả theo 

quy định tại Điều 13 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP, cụ thể như sau: 

1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các 

hành vi sau đây: 

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 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. 

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng đối với một trong các 

hành vi sau đây: 

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 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. 

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. 

3. Phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các 

hành vi sau đây: 

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. 

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. 

5. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

a) Buộc thực hiện việc kiểm tra, xử lý y tế đối với hành vi 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 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. 

b) Buộc xử lý y tế đối với hành vi 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. 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 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; 

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 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. 

X. Hành vi vi phạm quy định khác về y tế dự phòng sẽ bị xử phạt vi 

phạm hành chính và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định 

tại Điều 14 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP, cụ thể như sau: 

1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi sử 

dụng người mắc bệnh truyền nhiễm trực tiếp làm những việc có nguy cơ gây lây 

lan bệnh truyền nhiễm cho người khác hoặc ra cộng đồng, trừ trường hợp tham 

gia trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế 
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biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng tiếp xúc trực tiếp với thực 

phẩm và kinh doanh dịch vụ ăn uống. 

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi 

không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu 

cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền, trừ các trường hợp quy định tại các 

Điều 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 và 13 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP (đã được nêu 

tại các Mục II, III, IV, V, VI, VII, VIII và IX Tài liệu này). 

3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi lợi 

dụng dịch bệnh để định giá mua, giá bán bất hợp lý đối với thuốc, trang thiết bị 

y tế, nguyên liệu làm thuốc, nguyên liệu sản xuất trang thiết bị y tế phục vụ 

phòng, chống dịch bệnh. 

4. Hình thức xử phạt bổ sung: 

a) Tước quyền sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược, 

chứng chỉ hành nghề dược, đình chỉ hoạt động đối với các cơ sở không thuộc 

diện cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược trong thời hạn từ 06 

tháng đến 12 tháng đối với hành vi lợi dụng dịch bệnh để định giá mua, giá bán 

bất hợp lý đối với thuốc, trang thiết bị y tế, nguyên liệu làm thuốc, nguyên liệu 

sản xuất trang thiết bị y tế phục vụ phòng, chống dịch bệnh; 

b) Tước quyền sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược, 

chứng chỉ hành nghề dược, đình chỉ hoạt động đối với các cơ sở không thuộc 

diện cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược trong thời hạn từ 12 

tháng đến 24 tháng đối với hành vi lợi dụng dịch bệnh để định giá mua, giá bán 

bất hợp lý đối với thuốc, trang thiết bị y tế, nguyên liệu làm thuốc, nguyên liệu 

sản xuất trang thiết bị y tế phục vụ phòng, chống dịch bệnh trong trường hợp giá 

trị hàng hóa vi phạm trên 50.000.000 đồng hoặc trường hợp tái phạm. 

5. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

Buộc hoàn trả cho người mua hoặc người bán toàn bộ số tiền chênh lệch 

đối với hành vi lợi dụng dịch bệnh để định giá mua, giá bán bất hợp lý đối với 

thuốc, trang thiết bị y tế, nguyên liệu làm thuốc, nguyên liệu sản xuất trang thiết 

bị y tế phục vụ phòng, chống dịch bệnh. Trường hợp không hoàn trả được cho 

khách hàng thì nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật. 

XI. Hành vi vi phạm quy định khác về về mai táng, hỏa táng sẽ bị xử 

phạt vi phạm hành chính và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả theo 

quy định tại Điều 16 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP, cụ thể như sau: 

1. Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng đối với 

hành vi không có hồ sơ sổ sách ghi chép các thông tin liên quan đến việc thực 

hiện tang lễ tại nhà tang lễ, nhà hỏa táng. 
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2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi không 

bảo đảm điều kiện vệ sinh theo quy định của pháp luật đối với nhà tang lễ, nhà 

hỏa táng. 

3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các 

hành vi sau đây: 

a) Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ quy định của pháp luật 

về vệ sinh trong quàn ướp, khâm liệm, vận chuyển, bảo quản thi hài, hài cốt của 

người chết do mắc các bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A và một số bệnh truyền 

nhiễm thuộc nhóm B trong danh mục các bệnh truyền nhiễm bắt buộc phải cách 

ly; 

b) Không xử lý thi hài của người chết do mắc bệnh truyền nhiễm thuộc 

nhóm A và một số bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm B trong danh mục các bệnh 

truyền nhiễm bắt buộc phải cách ly; 

c) Không thực hiện đúng quy định của pháp luật về mai táng theo hình 

thức mộ tập thể. 

4. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi 

không thực hiện đúng quy định về xử lý thi hài, hài cốt và môi trường xung 

quanh khi di chuyển thi hài, hài cốt trong trường hợp giải tỏa nghĩa trang mà 

chưa đủ thời gian cải táng. 

5. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi sử 

dụng công nghệ để hỏa táng không bảo đảm yêu cầu xử lý các chất thải theo quy 

định của pháp luật. 

6. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

Buộc thực hiện biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường đối 

với hành vi: không bảo đảm điều kiện vệ sinh theo quy định của pháp luật đối 

với nhà tang lễ, nhà hỏa táng; không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ quy 

định của pháp luật về vệ sinh trong quàn ướp, khâm liệm, vận chuyển, bảo quản 

thi hài, hài cốt của người chết do mắc các bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A và 

một số bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm B trong danh mục các bệnh truyền nhiễm 

bắt buộc phải cách ly; không xử lý thi hài của người chết do mắc bệnh truyền 

nhiễm thuộc nhóm A và một số bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm B trong danh 

mục các bệnh truyền nhiễm bắt buộc phải cách ly; không thực hiện đúng quy 

định của pháp luật về mai táng theo hình thức mộ tập thể; không thực hiện đúng 

quy định về xử lý thi hài, hài cốt và môi trường xung quanh khi di chuyển thi 

hài, hài cốt trong trường hợp giải tỏa nghĩa trang mà chưa đủ thời gian cải táng; 

sử dụng công nghệ để hỏa táng không bảo đảm yêu cầu xử lý các chất thải theo 

quy định của pháp luật. 
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XII. Hành vi vi phạm quy định khác về môi trường y tế sẽ bị xử phạt vi 

phạm hành chính theo quy định tại Điều 18 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP, cụ 

thể như sau: 

Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi không có 

hoặc không bảo đảm vệ sinh theo quy định đối với khu rửa tay, nhà tiêu hợp vệ 

sinh trong cơ quan, cơ sở y tế và cơ sở công cộng khác./. 

 

Nơi nhận: 
- Các Ban Đảng TU, VP TU; 

- Các Ban của HĐND tỉnh, 
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- UBMTTQ&TCCTXH tỉnh;                  truyền) 

- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;               

- Hội LG tỉnh; Đoàn LS tỉnh; 

- Các tổ chức đại diện của DN, HTX; 

- Báo cáo viên PL cấp tỉnh; 

- UBND huyện, thành phố; 

- Phòng TP huyện, thành phố; 

- Website TPBGDPL tỉnh;    (đăng tải) 

- Website STP; 

- Lưu: XDKTTHPL&PBGDPL. 
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