
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 11 

PHÒNG TƯ PHÁP 

 

 
 

TÌM HIỂU 
MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT 

VỀ XỬ LÝ VI PHẠM KHI THỰC HIỆN 

CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG 

DỊCH BỆNH COVID-19 

 

 
 

Nhằm tăng cường tuyên truyền, phổ biến 

các quy định pháp luật, nâng cao ý thức 

chấp hành pháp luật trong công tác 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

Phòng Tư pháp Quận 11 biên soạn tài 

liệu “Tìm hiểu một số quy định của pháp 

luật về xử lý vi phạm khi thực hiện các 

biện pháp phòng, chống dịch bệnh 

Covid19”. 

1. 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 

    

- Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 

đồng. 

- Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 12 Nghị định số 

117/2020/NĐ-CP. 

2. Che giấu tình trạng bệnh của mình hoặc 

của người khác khi mắc bệnh truyền nhiễm 

đã được công bố là có dịch 

- Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 

đồng. 

- Căn cứ điểm a khoản 2 Điều 12 Nghị định số 

117/2020/NĐ-CP. 

3. 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 

- Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 

đồng. 

+ Trung bình khung là 15.000.000 đồng đối với 

cá nhân, là 30.000.000 đồng đối với tổ chức. 

- Căn cứ điểm a khoản 3 Điều 12 Nghị định số 

117/2020/NĐ-CP. 

4. 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. 

+ Trung bình khung là 15.000.000 đồng đối với 

cá nhân, là 30.000.000 đồng đối với tổ chức. 

- Căn cứ điểm c khoản 3 Điều 12 Nghị định số 

117/2020/NĐ-CP. 

5. Không thực hiện quyết định kiểm tra, 

giám sát, xử lý y tế trước khi ra vào vùng có 

dịch 

- Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 

đồng 

- Căn cứ điểm a khoản 4 Điều 12 Nghị định số 

117/2020/NĐ-CP. 

 

6. 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 

- Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 

đồng. 

- Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 11 Nghị định số 

117/2020/NĐ-CP. 

7. 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 hoặc 

khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu 

cầu 



- Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 

đồng. 

- Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 11 Nghị định số 

117/2020/NĐ-CP. 

8. Hành vi vi phạm quy định về an toàn ở nơi 

đông người 

- 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 đối với 

người chưa bị xác định mắc Covid-19 nhưng 

sống trong khu vực đã có quyết định cách ly, 

quyết định phong tỏa mà trốn khỏi nơi cách ly, 

không tuân thủ quy định về cách ly; từ chối, 

trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly, 

cưỡng chế cách ly; không khai báo y tế, khai 

báo không đầy đủ hoặc khai báo gian dối. 

- 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 phí phòng, chống 

dịch bệnh  thì cũng bị xử lý đối với hành vi này. 

- 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. 

- Căn cứ Điều 295 Bộ luật Hình sự năm 2015 

(được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 97 Điều 1 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật 

Hình sự năm 2017). 

9. Hành vi làm lây lan dịch bệnh truyền 

nhiễm nguy hiểm cho người 

 

- Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 

đồng hoặc bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm đối 

với người mắc bệnh, nghi ngờ mắc bệnh trốn 

khỏi nơi cách ly, không tuân thủ quy định về 

cách ly; từ chối, trốn tránh việc áp dụng biện 

pháp cách ly, cưỡng chế cách ly; không khai 

báo y tế, khai báo không đầy đủ hoặc khai báo 

gian dối gây lây truyền dịch bệnh. 

- Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 

20.000.000 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. 

- Căn cứ Điều 240 Bộ luật Hình sự năm 2015. 

9. Hành vi đầu cơ 

- Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 300.000.000 

đồng hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm đối 

với hành vi 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. 

- 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 

- Căn cứ Điều 196 Bộ luật Hình sự năm 2015. 

10. Lợi dụng mạng xã hội để 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 

- Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 

đồng. 

- Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 101 Nghị định số 

15/2020/NĐ-CP. 

11. Hành vi đưa hoặc sử dụng trái phép 

thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông 

- 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 đối với 

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. 

- 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. 

- Căn cứ Điều 288 Bộ luật Hình sự năm 2015. 

 
 

Quận 11, tháng 12 năm 2020 
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