
UBND HUYỆN CƯ JÚT                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  PHÒNG TƯ PHÁP                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  

  

   Số:        /TP – TH                                        Cư Jút, ngày  
V/v hướng dẫn chi tiết việc xử lý 

 vi phạm hành chính trong công tác    

 phòng, chống  dịch Covid-19 

 

 

   Kính gửi:   

     - Thủ trưởng các phòng ban, đơn vị; 

     - Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 

  

Thực hiện Công văn số 1955/UBND-VP ngày 13/7/2021 của UBND huyện 

Cư Jút về việc triển khai kết luận của Thường trực Tỉnh ủy về công tác phòng, 

chống dịch Covid-19; Công văn số 1936/UBND-VP ngày 11/7/2021 của UBND 

huyện Cư Jút về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-

19. 

Căn cứ Công văn số 1581/UBND-TP ngày 03/6/2021 của UBND huyện Cư 

Jút về việc xử lý vi phạm pháp luật trong phòng, chống dịch Covid-19 và tình hình 

thực tiễn tại địa phương quản lý. Phòng Tư pháp huyện hướng dẫn chi tiết một số 

điều, khoản trong các văn bản QPPL quy định xử lý một số hành vi vi phạm pháp 

luật thường gặp trong phòng, chống dịch Covid-19, cụ thể như sau: 

A.  CĂN CỨ PHÁP LÝ 

- Bộ luật Hình sự 2015; 

- Nghị định 109/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ Quy định xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn, (được sửa 

đổi, bổ sung bởi Nghị định 49/2016/NĐ-CP). 

- Nghị định 167/2013/NĐ-CP 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 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế. 

B. NHÓM CÁC HÀNH VI VI PHẠM PHÁP LUẬT CÓ THỂ XẢY RA 

TRONG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 

1. Hành vi không tổ chức việc thông tin, giáo dục, truyền thông về 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cho người lao động theo yêu cầu của cơ 

quan có thẩm quyền: 

- Mức phạt: 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). 
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- Quy định: Tại Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 

28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính (VPHC) trong lĩnh 

vực y tế.  

- Thẩm quyền xử phạt: Chủ tịch UBND cấp xã; Chủ tịch UBND cấp huyện. 

2. Hành vi đưa tin không chính xác về tình hình dịch bệnh Covid-19 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: 

- Hành vi đưa tin không chính xác về tình hình dịch bệnh Covid-19 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: 

+ Mức phạt: Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với cá 

nhân (từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với tổ chức). Ngoài ra, còn 

phải áp dụng 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". 

+ Quy định: tại Điểm a Khoản 3 và Điểm a Khoản 4 Điều 5 Nghị định 

117/2020/NĐ-CP. 

+ Thẩm quyền xử phạt: Chủ tịch UBND cấp huyện. 

3. Hành vi cung cấp nội dung thông tin sai sự thật, vu khống, xuyên 

tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức và danh dự, nhân phẩm của cá 

nhân liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19: 

+ Mức phạt: 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) và áp dụng biện 

pháp khắc phục hậu quả "Buộc gỡ bỏ thông tin sai sự thật hoặc gây nhầm lẫn hoặc 

thông tin vi phạm pháp luật". 

+ Quy định: tại Điểm a Khoản 1 và Khoản 3 Điều 101 Nghị định 

15/2020/NĐ-CP. 

+ Thẩm quyền xử phạt: Giám đốc Công an tỉnh. 

* Ghi chú: Xác định rõ thẩm quyền xử lý theo luật định. 

+ Ngoài ra, tùy vào tính chất, mức độ vi phạm của hành vi sẽ bị xử lý 

hình sự: Trường hợp 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 có thể bị 

xử lý theo Điều 288, Bộ luật Hình sự năm 2015.  

4. Hành vi vứt khẩu trang, các chất, vật dụng đã sử dụng không đúng 

nơi quy định có khả năng làm lây lan dịch bệnh Covid-19: 

- Mức phạt: Cánh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng. 

- Quy định: tại Khoản 1 Điều 6 Nghị định 117/2020/NĐ-CP. 
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- Thẩm quyền xử phạt: Chủ tịch UBND cấp xã;  

5. 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 dịch bệnh Covid-19: 

- Mức phạt: Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng. 

- Quy định: tại Điểm a Khoản 2 Điều 7 Nghị định 117/2020/NĐ-CP. 

- Thẩm quyền xử phạt: Chủ tịch UBND cấp xã.  

6. Hành vi che giấu, không khai báo hoặc khai báo không kịp thời hiện 

trạng của bản thân hoặc của người khác mắc dịch bệnh Covid-19: 

- Mức phạt: Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng. 

- Quy định: tại Điểm a Khoản 3 Điều 7 Nghị định 117/2020/NĐ-CP. 

- Thẩm quyền xử phạt: Chủ tịch UBND cấp huyện. 

Ngoài ra, tùy vào tính chất, mức độ vi phạm của hành vi sẽ bị xử lý hình 

sự: Quy định tạiĐiều 240 Bộ luật Hình sự năm 2015.  

7. 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 thầm quyền đối với người 

mắc bệnh Covid-19: 

- Mức phạt: Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng. Ngoài ra, 

còn phải áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả "Buộc thực hiện việc cách ly y tế, 

cưỡng chế cách ly y tế". 

- Quy định: tại Điểm b Khoản 2 và Khoản 3 Điều 11 Nghị định 

117/2020/NĐ-CP. 

- Thẩm quyền xử phạt: Chủ tịch UBND cấp huyện. 

Ngoài ra, tùy vào tính chất, mức độ vi phạm của hành vi sẽ bị xử lý hình 

sự: Quy định tạiĐiều 240 Bộ luật Hình sự năm 2015.  

8. Hành vi không thực hiện đeo khẩu trang nơi công cộng hoặc ra 

đường thuộc diện không cần thiết: 

- Mức phạt: Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng. 

- Quy định: tại Điểm a Khoản 1 Điều 12 Nghị định 117/2020/NĐ-CP. 

- Thẩm quyền xử phạt: Chủ tịch UBND cấp xã. 

9. 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 dịch 

bệnh Covid-19: 

- Mức phạt: 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 tố chức). 

- Quy định: tại Điểm a Khoản 3 Điều 12 Nghị định 117/2020/NĐ-CP. 
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- Thẩm quyền xử phạt: Chủ tịch UBND cấp huyện 

10. 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 để phòng, chống dịch bệnh Covid-19: 

- Mức phạt: 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 tố chức). 

- Quy định: tại Điểm c Khoản 3 Điều 12 Nghị định 117/2020/NĐ-CP. 

- Thẩm quyền xử phạt: Chủ tịch UBND cấp huyện; 

+ Ngoài ra, tùy vào tính chất, mức độ vi phạm của hành vi sẽ bị xử lý 

hình sự: Trường hợp chủ cơ sở kinh doanh, người quản lý cơ sở kinh doanh dịch 

vụ (như: quán bar, karaoke, dịch vụ mát xa, cơ sở thẩm mỹ, phòng tập 

gym/yoga/game, rạp chiếu phim...) 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, gây 

thiệt hại từ 100.000.000 đồng trở lên do phát sinh chi phí phòng chống dịch bệnh 

sẽ bị xử lý theo Điều 295 Bộ luật Hình sự 2015. 

11. Hành vi không thực hiện quyết định cấm tập trung đông người tại 

vùng đã được ban bố tình trạng khấn cấp dịch bệnh Covid-19: 

- Mức phạt: Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với cá 

nhân (từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với tổ chức). 

- Quy định: tại Điểm b Khoản 5 Điều 12 Nghị định 117/2020/NĐ-CP. 

- Thẩm quyền xử phạt: Chủ tịch UBND tỉnh. 

* Ghi chú:Xác định rõ thẩm quyền xử lý theo luật định. 

12. Hành vi không niêm yết giá hàng hóa, dịch vụ liên quan đến phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19 tại địa điểm phải niêm yết giá theo quy định của 

pháp luật hoặc niêm yết giá không đúng quy định, không rõ ràng gây nhầm 

lẫn cho khách hàng: 

- Mức phạt: Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng; trường hợp vi 

phạm nhiều lần hoặc tái phạm bị phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng. 

Mức phạt trên áp dụng đối với cá nhân (đối với tổ chức vi phạm bằng 02 lần mức 

phạt tiền đối với cá nhân). 

- Quy định: tại Khoản 1 và Điểm a Khoản 2 Điều 12 Nghị định 

109/2013/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 49/2016/NĐ-CP). 

- Thẩm quyền xử phạt: Chủ tịch UBND cấp xã. 

13. Hành vi bán cao hơn giá niêm yết hàng hóa, dịch vụ liên quan đến 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19 do tổ chức, cá nhân định giá không thuộc 

Danh mục bình ốn giá, hàng hóa, dịch vụ thuộc Danh mục hạn chế kinh do-

anh hoặc kinh doanh có điều kiện: 
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- Mức phạt: 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) và áp dụng biện 

pháp khắc phục hậu quả "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". 

- Quy định: tại Khoản 3 và 7 Điều 12 Nghị định 109/2013/NĐ-CP. 

- Thẩm quyền xử phạt: Chủ tịch UBND cấp huyện. 

14. Hành vi cản trở, chống lại người thi hành công vụ phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19: 

a) Hành vi cản trở; xúi giục, lôi kéo; kích động người khác không chấp 

hành yêu cầu thanh tra, kiểm tra, kiểm soát hoặc có lời nói, hành động đe dọa, 

lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người thi hành công vụ phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19: 

+ Mức phạt: Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với cá 

nhân (từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với tổ chức). 

+ Quy định: tại Khoản 2 Điều 20 Nghị định 167/2013/NĐ-CP. 

+ Thẩm quyền xử phạt: Chủ tịch UBND cấp xã; Trưởng công an cấp huyện. 

b) Hành vi dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực để chống người thi hành 

công vụ hoặc gây thiệt hại về tài sản, phương tiện của cơ quan nhà nước, của 

người thi hành công vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 mà chưa đến mức 

phải truy cứu trách nhiệm hình sự: 

+ Mức phạt: Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với cá 

nhân (từ 6.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đổi với tổ chức). 

+ Quy định tại Điểm a, b Khoản 3 Điều 20 Nghị định 167/2013/NĐ-CP. 

+ Thẩm quyền xứ phạt: Chủ tịch UBND cấp huyện; Trưởng công an cấp 

huyện. 

Ngoài ra, tùy vào tính chất, mức độ vi phạm của hành vi sẽ bị xử lý hình 

sự: 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 có thể bị xử lý theo Điều 

330 Bộ luật Hình sự 2015. 

C. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH 

Đề nghị Thủ trưởng các phòng ban, đơn vị; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn 

căn cứ tại quy định tại Mục II, Công văn số 1581/UBND-TP ngày 03/6/2021 của 

UBND huyện Cư Jút về việc xử lý vi phạm pháp luật trong phòng, chống dịch 

Covid-19  để đảm bảo hồ sơ xử lý VPHC theo quy định. 

Trên đây là hướng dẫn thực hiện xử lý đối với các hành vi vi phạm pháp luật 

trên địa bàn huyện Cư Jút trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, phòng Tư 
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pháp huyện kính đề nghị Thủ trưởng phòng, ban, ngành; Chủ tịch UBND các xã, 

thị trấn và các cơ quan, tổ chức có liên quan phối hợp triển khai thực hiện. 

Trong quá trình triển khai thực hiện Công văn này, nếu có khó khăn, vướng 

mắc đề nghị kịp thời phản ánh, thông tin về phòng Tư pháp huyện Cư Jút (Đ/c 

Tấn–Trưởng phòng, ĐT: 0902.149.720) để trao đổi, hướng dẫn và đề xuất UBND 

huyện, BCĐ công tác phòng, chống dịch Covid-19 huyện xem xét, giải quyết theo 

quy định./. 

 

Nơi nhận:                                                 TRƯỞNG PHÒNG 
- Như trên;         

- CT, các PCT UBND huyện (b/c); 

- Trưởng ban, PTB BCĐPCD COVID-19 huyện; 

- Phòng Y tế huyện; TT Y tế huyện – CQ TT BCĐ; 

- Thành viên BCĐ PCD Covid-19 huyện; 

- Các phòng ban, ngành, đơn vị liên quan; 

- TP, PTP Tư pháp huyện;  

- Lưu: VT, HSXLVPHC. 

                                                                                            Lê Trọng Tấn 
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