
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 đây, 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 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.”

1. Điểm d khoản 1 Điều 8 Luật An ninh 

mạng năm 2018, nghiêm cấm hành vi: 

Thông tin sai sự thật gây hoang mang trong 

Nhân dân, gây thiệt hại cho hoạt động kinh tế - 

xã hội, gây khó khăn cho hoạt động của cơ 

quan Nhà nước hoặc người thi hành công vụ, 

xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cơ 

quan, tổ chức, cá nhân khác.

2. Về xử phạt vi phạm hành chính:

Theo Điều 101 Nghị định số 15/2020/NĐ-

CP ngày 03/2/2020 của Chính phủ quy định 

xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu 

chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công 

nghệ thông tin và giao dịch điện tử: Người nào 

lợi dụng mạng xã hội để thực hiện hành vi 

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; cung cấp, chia sẻ thông tin bịa 

đặt, gây hoang mang trong Nhân dân sẽ bị 

phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 

đồng (điểm a, d khoản 1); đối với hành vi tiết lộ 

thông tin thuộc danh mục bí mật nhà nước, bí 

mật đời tư của cá nhân và bí mật khác mà 

chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự 

sẽ bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 

30.000.000 đồng (khoản 2); đồng thời, người 

II. HÀNH VI THÔNG TIN SAI SỰ THẬT 
VỀ DỊCH BỆNH
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có hành vi vi phạm buộc gỡ bỏ thông tin sai sự 

thật hoặc gây nhầm lẫn hoặc thông tin vi phạm 

pháp luật (khoản 3).

3. Về xử lý hình sự:

 Người có hành vi thông tin sai sự thật về 

dịch bệnh thì tùy tính chất và mức độ nguy 

hiểm sẽ bị xử lý hình sự theo quy định tại Điều 

288 Bộ luật Hình sự, cụ thể:

“Điều 288. Tội đưa hoặc sử dụng trái phép 

thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông

1. Người nào thực hiện một trong các hành 

vi sau đây, thu lợi bất chính từ 50.000.000 

đồng đến dưới 200.000.000 đồng hoặc gây 

thiệt hại từ 100.000.000 đồng đến dưới 

500.000.000 đồng hoặc gây dư luận xấu làm 

giảm uy tín của cơ quan, tổ chức, cá nhân, thì 

bị phạt t iền 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:

a) Đưa lên mạng máy tính, mạng viễn thông 

những thông tin trái với quy định của pháp luật, 

nếu không thuộc một trong các trường hợp 

quy định tại các Điều 117, 155, 156 và 326 của 

Bộ luật này;

b) Mua bán, trao đổi, tặng cho, sửa chữa, 

thay đổi hoặc công khai hóa thông tin riêng 

hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân trên 

mạng máy tính, mạng viễn thông mà không 

được phép của chủ sở hữu thông tin đó;

c) Hành vi khác sử dụng trái phép thông tin 
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- Cố ý làm lây lan tác nhân gây bệnh 

truyền nhiễm.

- Người mắc bệnh truyền nhiễm, người bị 

nghi ngờ mắc bệnh truyền nhiễm và người 

mang mầm bệnh truyền nhiễm làm các công 

việc dễ lây truyền tác nhân gây bệnh truyền 

nhiễm theo quy định của pháp luật.

- Che giấu, không khai báo hoặc khai báo 

không kịp thời các trường hợp mắc bệnh 

truyền nhiễm theo quy định của pháp luật.

- Cố ý khai báo, thông tin sai sự thật về bệnh 

truyền nhiễm.

- Phân biệt đối xử và đưa hình ảnh, thông 

tin tiêu cực về người mắc bệnh truyền nhiễm.

- Không triển khai hoặc triển khai không kịp 

thời các biện pháp phòng, chống bệnh truyền 

nhiễm theo quy định của Luật này.

- Không chấp hành các biện pháp phòng, 

chống bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền.

2. Về xử phạt vi phạm hành chính

Hành vi vi phạm về giám sát bệnh truyền 

nhiễm như che giấu hiện trạng bệnh truyền 

nhiễm, không khai báo kịp thời... khiến làm tăng 

nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh cho cộng đồng sẽ 

bị xử phạt theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 

176/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính 

phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong 

lĩnh vực y tế, như sau:

- Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đồng 

đến 500.000 đồng đối với hành vi không khai 

báo khi phát hiện người mắc bệnh truyền 

nhiễm thuộc nhóm  A.

- Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 

đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

+ Che giấu hiện trạng bệnh truyền nhiễm 

thuộc nhóm A của bản thân hoặc của người 

khác mắc bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm  A;

+ Không thực hiện việc xét nghiệm phát hiện 

bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A theo yêu cầu 

của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

3. Về xử lý hình sự

Người làm lây lan dịch bệnh cho người 

khác ở mức độ phải chịu trách nhiệm hình sự 

thì người thực hiện hành vi đó tùy theo tính 

chất và mức độ nguy hiểm sẽ bị xử lý theo quy 

định tại Điều 240 Bộ luật Hình sự, cụ thể: 

“Điều 240. Tội làm lây lan dịch bệnh 

truyền nhiễm nguy hiểm cho người

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 

bị 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 
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Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid - 19 

(bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A theo quy 

định tại Quyết định số 219/QĐ-BYT ngày 

29/01/2020 của Bộ Y tế) đang diễn biến hết 

sức phức tạp. Bên cạnh nhiều người có ý thức 

chủ động trong công tác phòng, chống dịch 

bệnh vẫn còn không ít người có hành vi, như: 

Trốn tránh cách ly, không khai báo y tế thậm 

chí làm lây lan bệnh truyền nhiễm cho người 

khác, bịa đặt thông tin sai sự thật về dịch bệnh 

gây hoang mang trong Nhân dân, đầu cơ, làm 

giả hàng hoá… Đây là những hành vi vi phạm 

pháp luật rất nguy hiểm cho cộng đồng, do đó, 

người có hành vi này sẽ bị xử phạt nghiêm 

khắc. Sau đây là một số quy định xử lý hành vi 

vi phạm pháp luật về phòng, chống dịch bệnh.

1. Điều 8 Luật Phòng, chống bệnh truyền 

nhiễm năm 2007 nghiêm cấm các hành vi 

sau đây:
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I. HÀNH VI LÀM LÂY LAN BỆNH TRUYỀN NHIỄM



“Điều 46. Hành vi đầu cơ hàng hóa

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 

đồng đối với hành vi lợi dụng tình hình khan hiếm 

hàng hóa hoặc tạo ra sự khan hiếm hàng hóa giả 

tạo trên thị trường để mua vét, mua gom hàng 

hóa có giá trị từ 50.000.000 đồng đến dưới 

100.000.000 đồng nhằm bán lại thu lợi bất chính 

thuộc một trong các trường hợp sau đây mà 

không bị truy cứu trách nhiệm hình sự:

a) Hàng hóa thuộc danh mục bình ổn giá 

hoặc danh mục nhà nước định giá theo quy 

định của pháp luật về giá;

b) Khi thị trường có biến động về cung cầu, giá 

cả hàng hóa do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, 

chiến tranh hoặc diễn biến bất thường khác.

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 

20.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm quy định 

tại khoản 1 Điều này có giá trị từ 100.000.000 

đồng đến dưới 200.000.000 đồng.

3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 

50.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm quy định 

tại khoản 1 Điều này có giá trị từ 200.000.000 

đồng đến dưới 500.000.000 đồng.

4. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 

80.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm quy định 

tại khoản 1 Điều này có giá trị từ 500.000.000 

đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng.

5. Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 

100.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm quy 

định tại khoản 1 Điều này có giá trị từ 

1.000.000.000 đồng trở lên.

6. Hình thức xử phạt bổ sung:

a) Tịch thu tang vật đối với hành vi vi phạm 

quy định tại Điều này;

b) Tước quyền sử dụng giấy chứng nhận 

đủ điều kiện kinh doanh, giấy phép kinh 

doanh, chứng chỉ hành nghề từ 06 tháng 

hoặc đến 12 tháng đối với hành vi vi phạm quy 

định tại Điều này trong trường hợp vi phạm 

nhiều lần hoặc tái phạm;

c) Đình chỉ hoạt động kinh doanh hàng hóa 

vi phạm từ 06 tháng đến 12 tháng đối với hành 

vi vi phạm quy định tại Điều này trong trường 

hợp vi phạm nhiều lần hoặc tái phạm.

7. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do 

thực hiện hành vi vi phạm quy định tại Điều này.”

2. Về xử lý hình sự:

Tùy theo tính chất và mức độ nguy hiểm, 

hành vi đầu cơ hàng hoá sẽ bị xử lý theo quy 

định tại Điều 196 Bộ luật Hình sự, cụ thể: 

“Điều 196. Tội đầu cơ

1. Người nào 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 thuộc 

một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt 

tiền từ 30.000.000 đồng đến 300.000.000 

đồng hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

a) Hàng hóa trị giá từ 500.000.000 đồng 

đến dưới 1.500.000.000 đồng;

b) Thu lợi bất chính từ 100.000.000 đồng 

đến dưới 500.000.000 đồng.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp 

sau đây, thì bị phạt tiền từ 300.000.000 đồng 

đến 1.500.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 03 

năm đến 07 năm:

a) Có tổ chức;

b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

c) Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;

d) Hàng hóa trị giá từ 1.500.000.000 đồng 

đến dưới 3.000.000.000 đồng;

đ) Thu lợi bất chính từ 500.000.000 đồng 

đến dưới 1.000.000.000 đồng;

e) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, 

an toàn xã hội.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp 

sau đây, thì bị phạt tiền từ 1.500.000.000 đồng 

đến 5.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 07 

năm đến 15 năm:

a) Hàng hóa trị giá 3.000.000.000 đồng trở lên;

b) Thu lợi bất chính 1.000.000.000 đồng trở lên;

c) Tái phạm nguy hiểm.

4. 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.

5. Pháp nhân thương mại phạm tội quy định 

tại Điều này, thì bị xử phạt như sau:

a) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại 

khoản 1 Điều này, thì bị phạt tiền từ 300.000.000 

đồng đến 1.000.000.000 đồng;

b) Phạm tội thuộc một trong các trường hợp 

quy định tại các điểm a, d, đ và e khoản 2 Điều 

này, thì bị phạt tiền từ 1.000.000.000 đồng đến 

4.000.000.000 đồng;

c) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại 

khoản 3 Điều này, thì bị phạt tiền từ 4.000.000.000 

đồng đến 9.000.000.000 đồng;

d) Pháp nhân thương mại còn có thể bị phạt 

tiền từ 100.000.000 đồng đến 300.000.000 

đồng, cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong 

một số lĩnh vực nhất định hoặc cấm huy động 

vốn từ 01 năm đến 03 năm.”

CHỊU TRÁCH NHIỆM XUẤT BẢN:

HỒ THỊ KIM NGÂN

Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Bắc Kạn

* Giấy phép xuất bản số: 14/GPXB-STTTT do 
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn ngày 
31/3/2020.

* In 10.000 bản khổ 20,5 x 60cm tại Công ty 
TNHH In Việt Hưng.

* In xong nộp lưu chiểu tháng 4 năm 2020.
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trên mạng máy tính, mạng viễn thông.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp 

sau đây, thì bị phạt tiền từ 200.000.000 đồng 

đến 1.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 02 

năm đến 07 năm:

a) Có tổ chức;

b) Lợi dụng quyền quản trị mạng máy tính, 

mạng viễn thông;

c) Thu lợi bất chính 200.000.000 đồng trở lên;

d) Gây thiệt hại 500.000.000 đồng trở lên;

đ) Xâm phạm bí mật cá nhân dẫn đến người 

bị xâm phạm tự sát;

e) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, 

an toàn xã hội hoặc quan hệ đối ngoại của 

Việt Nam;

g) Dẫn đến biểu tình.

3. 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.”

1. Về xử phạt vi phạm hành chính:

Hành vi đầu cơ hàng hoá sẽ bị xử phạt theo 

quy định tại Điều 46 Nghị định số 185/2013/NĐ-

CP ngày 15/11/2013 của Chính phủ quy định xử 

phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương 

mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và 

bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, như sau:

MỘT SỐ QUY ĐỊNH 

XỬ LÝ HÀNH VI VI PHẠM PHÁP LUẬT 
VỀ PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH

UBND TỈNH BẮC KẠN
SỞ TƯ PHÁP
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III. HÀNH VI ĐẦU CƠ HÀNG HÓA


