ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
Số:

/UBND-NC2

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Vĩnh Phúc, ngày

tháng

năm 2020

V/v xử lý một số hành vi
vi phạm liên quan đến phòng,
chống dịch Covid-19

Kính gửi: - Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Các cơ quan TW đóng trên địa bàn tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- UBND các xã, phường, thị trấn.
Việc các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương phát hiện kịp thời
và xử lý nghiêm khắc đối với các hành vi vi phạm pháp luật liên quan công tác
phòng, chống dịch bệnh đóng vai trò đặc biệt quan trọng, góp phần ngăn chặn sự
gia tăng phức tạp của dịch Covid-19 trong giai đoạn hiện nay.
Để việc thực hiện nhiệm vụ nêu trên đảm bảo nghiêm túc, đạt hiệu quả,
UBND tỉnh Vĩnh Phúc dẫn chiếu một số quy định của pháp luật để các cơ quan
chức năng và UBND các cấp theo thẩm quyền nghiên cứu áp dụng xử lý đối với
những hành vi vi phạm (phổ biến) có liên quan trong phòng, chống dịch Covid19 như sau:
1. Người không đeo khẩu trang nơi công cộng bị phạt tiền tối đa đến
300.000 đồng (theo Khoản 1, Điều 11 Nghị định số 176/2013/NĐ-CP ngày
14/11/2013 của Chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế).
2. Người vứt khẩu trang đã sử dụng không đúng nơi quy định tại nơi công
cộng bị phạt tiền tối đa đến 5.000.000 đồng; nếu vứt ra vỉa hè, đường phố bị
phạt tiền tối đa đến 7.000.000 đồng (theo Điểm c, d Khoản 1, Điều 20 Nghị định
số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi
phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường).
3. Người che giấu tình trạng bệnh của mình hoặc của người khác khi mắc
Covid-19 bị phạt tiền tối đa đến 2.000.000 đồng (theo Điểm a, Khoản 2, Điều 11
Nghị định số 176/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ về xử phạt hành
chính trong lĩnh vực y tế).
4. 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 thì bị phạt tiền tối đa đến 10.000.000 đồng đối với cá nhân,
20.000.000 đồng đối với tổ chức (theo Điểm a, Khoản 4, Điều 11 Nghị định
176/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ về xử phạt hành chính trong
lĩnh vực y tế).
5. 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 để
phòng, chống dịch Covid-19 thì bị phạt tiền tối đa đến 10.000.000 đồng (theo
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Điểm c, Khoản 4, Điều 11 Nghị định số 176/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính
phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế).
6. Người không thực hiện quyết định kiểm tra, giám sát, xử lý y tế trước
khi ra vào vùng có dịch bị phạt tiền tối đa đến 20.000.000 đồng (theo Điểm a,
Khoản 5, Điều 11, Nghị định số 176/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính
phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế).
7. Đối với hành vi không niêm yết giá hàng hóa, dịch vụ tại địa điểm bán
hoặc niêm yết giá không rõ ràng gây nhầm lẫn cho khách hàng bị phạt tiền từ
500.000đ đến 1.000.000 đồng; Vi phạm nhiều lần, tái phạm sẽ bị phạt từ 1.000.000
đồng đến 3.000.000 đồng (theo Khoản 5, Điều 1 Nghị định 49/2016/NĐ-CP sửa đổi
Nghị định 109/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý
giá, phí, lệ phí, hóa đơn).
8. Đối với hành vi bán cao hơn giá niêm yết hàng hóa, dịch vụ do tổ chức, cá
nhân định giá không thuộc Danh mục bình ổn giá, hàng hóa, dịch vụ thuộc Danh
mục hạn chế kinh doanh hoặc kinh doanh có điều kiện bị phạt tiền từ 5.000.000
đồng đến 10.000.000 đồng. Ngoài ra hành vi này còn bị áp dụng biện pháp khắc
phục hậu quả là buộc trả lại cho khách hàng số tiền đã thu cao hơn giá niêm yết,
trường hợp không xác định được khách hàng để trả lại thì nộp vào ngân sách nhà
nước (theo Khoản 3, Điều 12, Nghị định 109/2013/NĐ-CP).
9. Đối với hành vi lợi dụng dịch bệnh để định giá mua, giá bán hàng hóa,
dịch vụ bất hợp lý bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng và phải
thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả buộc nộp vào ngân sách nhà nước số tiền
thu lợi do định giá mua, giá bán hàng hóa, dịch vụ bất hợp lý (theo Điều 17, Nghị
định 109/2013/NĐ-CP).

10. Người nào 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 để phòng,
chống dịch Covid-19 có thể bị xử phạt hành chính tối đa đến 10.000.000 đồng
hoặc bị xử lý theo Điều 240 Bộ luật Hình sự trong trường hợp gây truyền bệnh
cho người khác (theo Điểm b, Khoản 2, Điều 10 Nghị Định số số 176/NĐ-CP
ngày 14/11/2013 của Chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế và
Điểm 1.1, Mục 1 Công văn 45/TANDTC-PC ngày 30/3/2020 của Hội đồng
thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao).
11. Người nào 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 mà gây thiệt hại
từ 100.000.000 đồng trở lên do phát sinh chi phí phòng, chống dịch Covid-19 thì bị
xử lý theo Điều 295 Bộ luật Hình sự (Điểm 1.2, Mục 1 Công văn 45/TANDTC-PC
ngày 30/3/2020 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao).
12. Người nào khai báo y tế, khai báo không đầy đủ hoặc khai báo gian
dối gây lan truyền dịch Covid-19 cho người khác bị xử lý theo Điều 240 Bộ luật
Hình sự (Điểm 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).
13. Người nào 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 Covid-19 có thể
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bị phạt tiền tối đa đến 15.000.000 đồng (theo Điểm a, Khoản 3 Điều 64 Nghị
định 174/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu
chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số tuyến điện) hoặc bị xử lý theo
Điều 288 Bộ luật Hình sự (Điểm 1.4, Mục 1 Công văn 45/TANDTC-PC ngày
30/3/2020 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao).
14. Người có hành vi dùng vũ lực, đe doạ dùng vũ lực hoặc thủ đoạn khác
cản trở người thi hành công vụ trong phòng, chống dịch Covid-19 thì bị xử lý
theo Điều 330 Bộ luật Hình sự (Điểm 1.9, Mục 1 Công văn 45/TANDTC-PC
ngày 30-3-2020 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao).
15. 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 Covid-19, gây thiệt hại từ 100.000.000 đồng trở lên do phát
sinh chi phí phòng, chống dịch bệnh thì bị xử lý theo Điều 295 Bộ luật Hình sự
(Điểm 1.3, Mục 1 Công văn 45/TANDTC-PC ngày 30/3/2020 của Hội đồng
thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao).
16. 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 (Điểm 1.8, Mục 1 Công văn 45/TANDTCPC ngày 30/3/2020 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao).
Trên đây là một số quy định của pháp luật để áp dụng xử lý đối với hành
vi vi phạm tương ứng, có liên quan trong phòng, chống dịch Covid-19. Yêu cầu
các cơ quan chức năng, chính quyền các cấp nghiên cứu, áp dụng để xử lý đảm
bảo kịp thời, nghiêm khắc, đúng quy định. Quá trình thực hiện, nếu phát sinh
khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị chủ động liên hệ với Sở Tư pháp để
phối hợp giải quyết kịp thời.
Sở Tư pháp có trách nhiệm theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực này,
báo cáo UBND tỉnh về kết quả thực hiện theo đúng quy định ./.
Nơi nhận:

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

- Như k/g;
- TT Tỉnh ủy; TT HĐND tỉnh (b/c);
- Các ban Đảng trực thuộc Tỉnh ủy;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Báo Vĩnh Phúc, Đài PTTH tỉnh,
Cổng TTGTĐT tỉnh (để TT);
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- CVNCTH;
- Lưu: VT.

Vũ Chí Giang
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