
UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /SGDĐT-VP 
V/v tuyên truyền, phổ biến các luật, 

nghị quyết được thông qua tại kỳ họp bất 

thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV và 

triển khai một số nhiệm vụ công tác PBGDPL 

Hà Nội, ngày       tháng 3 năm 2022 

       nh   i: 

- Trư n  ph n  G  o dục và Đào tạo quận  hu ện  thị   ; 

- Hiệu trư n  trường THPT công lập  tư thục; 

- G  m đốc trung tâm GDNN-GDTX quận, huyện, thị xã; 

- Hiệu trư n  trường mầm non, phổ thông trực thuộc S . 

Thực hiện Côn  văn số 313/CV-HĐ n à  15/02/2022 của Hộ  đồng phối 

hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) Thành phố về việc hướng dẫn 

tuyên truyền, phổ biến các luật, nghị quyết mớ  được Quốc hộ  thôn  qua. Để 

đảm bảo quyền được thông tin về pháp luật cho công chức, viên chức, giáo viên, 

nhân viên, học sinh, S  Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các phòng Giáo dục và 

Đào tạo quận huyện, thị     c c cơ s  giáo dục trên địa bàn Thành phố triển khai 

thực hiện một số công việc như sau: 

1. Tăn  cường tuyên truyền, phổ biến các luật, nghị quyết mới được thông 

qua tại kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV. Trọng tâm tuyên 

truyền: Luật s a đổi, bổ sung một số đ ều của Luật Đầu tư côn   Luật đầu tư theo 

phươn  thức đố  t c côn  tư  Luật Đầu tư  Luật Nhà  , Luật Đấu thầu, Luật Đ ện 

lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt, Luật Thi hành án dân sự; Nghị 

quyết về chính sách tài khóa, tiền tệ để hỗ trợ Chươn  trình phục hồi và phát triển 

kinh tế - xã hội; Nghị quyết kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XI.  

2. Tập trung tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trẻ em, hôn nhân và gia 

đình theo tinh thần tại các Quyết định: số 830/QĐ-TT  n à  01/6/2021 của Thủ 

tướn  Ch nh phủ phê du ệt Chươn  trình Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tươn  t c lành 

mạnh  s n  tạo trên mô  trườn  mạn    a  đoạn 2021 - 2025; số 2238/QĐ-TTg 

ngày 30/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển gia 

đình V ệt Nam đến năm 2030; số 45/QĐ-TTg ngày 13/01/2022 của Thủ tướng 

Chính phủ phê du ệt Chươn  trình về ph n   chốn  bạo lực   a đình tron  tình 

hình mớ  đến năm 2025; số 96/QĐ-TTg ngày 19/01/2022 của Thủ tướng Chính 

phủ phê du ệt Chươn  trình    o dục đạo đức  lố  sốn  tron    a đình đến năm 

2030 nhằm nân  cao nhận thức  n ăn chặn  ph n  n ừa c c hành v  v  phạm 

ph p luật đố  vớ  trẻ em; ph t hu  va  tr  của tổ chức  c  nhân tron  theo dõ   

ph t h ện c c vụ v ệc v  phạm. 

3. Tu ên tru ền sâu rộn  ph p luật có l ên quan đến ph p luật về ph n   

chốn  dịch bệnh COVID-19, qu  định pháp luật l ên quan đến chế độ chính sách 

cho n ườ  lao độn   n ười gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, văn bản chỉ 
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đạo của c c cấp về ph n  chốn  dịch bệnh COVID-19  tình hình dịch bệnh của 

Thành phố như: Luật Ph n   chốn  bệnh tru ền nh ễm; Luật  h m chữa bệnh; 

Luật Bảo h ểm   tế; Bộ luật Lao động; Luật Bảo hiểm xã hội; Luật Việc làm; 

Nghị quyết của Chính phủ; Nghị quyết của Hộ  đồng nhân dân thành phố Hà 

Nội; Quyết định của UBND thành phố Hà Nộ  qu  định về việc hỗ trợ cho 

n ười gặp khó khăn do đại dịch COVID- 19; qu  định quy trình, thủ tục hỗ trợ 

cho n ười gặp khó khăn do đại dịch COVID- 19... các qu  định pháp luật liên 

quan chế tài x  phạt các hành vi, nhóm hành vi vi phạm pháp luật l ên quan đến 

phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tron  đ ều kiện áp dụng biện pháp phòng, 

chống dịch bệnh COVID-19 (có phụ lục 1 kèm theo). Tuyên truyền về ý thức, 

trách nhiệm của cán bộ, công chức, giáo viên, nhân viên, học sinh thực hiện 

nghiêm thôn  đ ệp 5  “Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - 

Khai báo y tế” của Bộ Y tế; qu n tr ệt thực h ện h ệu quả n u ên tắc “5K + vắc 

xin, thuốc điều trị + công nghệ + ý thức của người dân” tron  ph n  chốn  dịch 

bệnh COVID-19. 

4. T ếp tục tu ên tru ền  phổ b ến ph p luật về phòng chống tệ nạn xã hội, 

phòng chống ma túy, phòng chống xâm hại trẻ em, bạo lực học đường, phòng 

cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, an toàn thực phẩm, bảo vệ mô  trường; Quy 

tắc ứng x  tron  c c cơ s  giáo dục, Quy tắc ứng x  nơ  côn  cộng, Quy tắc ứng 

x  trên mô  trường mạng. Tu ên tru ền và tổ chức thực h ện n h êm ph p luật 

về t ếp cận thôn  t n  an n nh mạn   ph n  chốn  tham nhũn   ph n  chốn  t c 

hạ  của rượu  b a  thuốc l ; ph p luật về an toàn   ao thôn   đặc b ệt là N hị định 

100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ qu  định x  phạt hành chính 

tron  lĩnh vực giao thôn  đường bộ và đường sắt… 

5. Đẩy mạnh tuyên truyền qu  định về cải cách hành chính, chú trọng quy 

trình, thủ tục giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến, qua 

mạng internet, qua dịch vụ bưu ch nh. 

6. Trên cơ s  các văn bản, tài liệu tuyên truyền pháp luật, phòng Giáo dục 

và Đào tạo  c c cơ s  giáo dục chỉ đạo cán bộ, giáo viên phụ trách công tác pháp 

chế nghiên cứu, lựa chọn nội dung trọng tâm, trọn  đ ểm, phù hợp, ngắn gọn 

biên soạn tài liệu để tuyên truyền đến công chức, viên chức, giáo viên, nhân 

viên, học sinh; chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến với nhiều hình thức thiết thực, 

linh hoạt, phù hợp với tình hình nhiệm vụ của cơ quan  đơn vị, sát với từn  đối 

tượng; chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội, thường xuyên cập 

nhật thông tin tuyên truyền, PBGDPL  văn bản luật trên Trang thôn  t n đ ện t  

của đơn vị. Lựa chọn tin, bài tiêu biểu, có sức lan tỏa g i về S  (qua Văn ph n  

S  theo địa chỉ ema l: con than @hano edu.vn) để đăn  trên Cổng thông tin 

đ ện t  của Ngành. 

7. C c đơn vị khai thác thông tin các luật, nghị quyết được thông qua tại 

kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV; một số văn bản, tài liệu 

tuyên truyền, PBGDPL được đăn  tải trên Cổn  thôn  t n đ ện t  của S  tại 

chuyên mục PBGDPL và văn bản đ nh kèm đường link tại phụ lục (có phụ lục 2 

kèm theo). 
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Trên đâ  là một số nộ  dun  cơ bản về công tác thực hiện tuyên truyền, 

phổ biến pháp luật; các luật, nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ nhất, 

Quốc hội khóa XV. Yêu cầu các phòng Giáo dục và Đào tạo, các cơ s  giáo dục 

triển khai thực hiện và báo kết quả về S  Giáo dục và Đào tạo, tích hợp cùng với 

báo cáo công tác tuyên truyền  PBGDPL định kỳ./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Đ/c G  m đốc S ; 

- C c đ/c Phó G  m đốc S ; 

- Các phòng thuộc S ; 

- Cổng thông t n đ ện t  Ngành; 

- Lưu: VT  VP. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

                            

 

 

 

 

Nguyễn Quang Tuấn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục 1 

MỘT SỐ HÀNH VI VI PHẠM PHÁP LUẬT (HÀNH CHÍNH, HÌNH SỰ ) TRONG PHÒNG, CHỐNG  

DỊCH COVID-19 VÀ CHẾ TÀI XỬ LÝ THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 117/2020/NĐ-CP;  

NGHỊ ĐỊNH SỐ 124/2021/NĐ-CP; BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 2015 (SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NĂM 2017) 

(Kèm theo Công văn số          /SGDĐT-VP ngày        /02/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội) 

 

Theo Quyết định số 219/QĐ-BYT ngày 29/01/2020 của Bộ trưởng Bộ y tế đã bổ sung bệnh viêm đường hô hấp cấp do 

chủng mới của virut Corona (nCov) gây ra vào danh mục các bệnh truyền nhiễm theo nhóm A theo quy định tại Luật Phòng, 

chống bệnh truyền nhiễm năm 2007. 

A.ÁP DỤNG XỬ LÝ HÀNH CHÍNH (Theo 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 (viết tắt là Nghị định số 117/2020/NĐ-CP; Nghị định số 124/2021/NĐ-CP ngày 

28/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 4/9/2018 của Chính phủ quy định 

xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm và 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 (viết tắt là Nghị định số 124/2021/NĐ-CP) có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022) 

* Lưu ý: Mức phạt tiền dưới đây là mức phạt tiền đối với cá nhân. Đối với cùng một hành vi vi phạm hành chính thì mức 

phạt tiền đối với tổ chức bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân. 

TT Hành vi vi phạm Mức phạt, biện pháp khắc phục hậu quả Căn cứ pháp lý 
Ghi 

chú 

I. Vi phạm quy định về thông tin, giáo dục truyền thông trong phòng, chống bệnh truyền nhiễm 

1 

Không tổ chức việc thông tin, giáo dục, truyền thông 

về phòng, chống bệnh truyền nhiễm cho n ười lao 

động theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.  

 Mức phạt: Phạt tiền từ 1.000.000 đồn  đến 

25.000.000 đồng (theo số lượng s  dụng 

lao động tạ  cơ s ) 

Khoản 1 Đ ều 5 

Nghị định số 

117/2020/NĐ-CP 

 

2 

Không thực hiện hoặc thực hiện khôn  đún  qu  

định của pháp luật về thờ  đ ểm hoặc thờ  lượng 

phát sóng hoặc dun  lượng hoặc vị tr  đăn  tải 

thông tin về phòng, chống bệnh truyền nhiễm. 

Mức phạt: Phạt tiền từ 3.000.000 đồn  đến 

5.000.000 đồng. 

 

Khoản 2 Đ ều 5 

Nghị định số 

117/2020/NĐ-CP 

 

3 
Thu tiền việc thông tin, giáo dục, truyền thông về 

phòng, chống bệnh truyền nhiễm trên phươn  t ện 

 - Mức phạt:   Phạt tiền từ 10.000.000 đồng 

đến 15.000.000 đồng. 

Đ ểm b Khoản 3, 

đ ểm b khoản 4 
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TT Hành vi vi phạm Mức phạt, biện pháp khắc phục hậu quả Căn cứ pháp lý 
Ghi 

chú 

thôn  t n đại chúng, trừ trường hợp có hợp đồng 

riêng vớ  chươn  trình  dự án hoặc do tổ chức, cá 

nhân tron  nước  nước ngoài tài trợ. 

- Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc hoàn 

trả số tiền đ  thu khôn  đún  qu  định của 

pháp luật. Trường hợp không hoàn trả 

được cho đố  tượng thì nộp vào ngân sách 

nhà nước theo qu  định của pháp luật. 

Đ ều 5 Nghị định số 

117/2020/NĐ-CP 

II. Vi phạm quy định về vệ sinh phòng bệnh truyền nhiễm 

4 

Không thực hiện biện pháp bảo đảm vệ s nh nơ  

   nơ  côn  cộn   phươn  t ện   ao thôn   nơ  

chứa chất thải sinh hoạt để phòng ngừa bệnh 

truyền nhiễm. 

Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đồng 

đến 500.000 đồng. 

Khoản 1 Đ ều 6 

Nghị định số 

117/2020/NĐ-CP 

 

5 

Không thực hiện biện pháp bảo đảm vệ s nh nơ  

   nơ  côn  cộn   phươn  t ện   ao thôn   nơ  

chứa chất thải sinh hoạt làm phát sinh, lây lan 

bệnh truyền nhiễm. 

- Mức phạt: Phạt tiền từ 1.000.000 đồng 

đến 3.000.000 đồng. 

- Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc thực 

hiện biện pháp vệ sinh, kh  trùng, tẩy uế. 

Khoản 2, khoản 5 

Đ ều 6 Nghị định số 

117/2020/NĐ-CP 

 

6 

6.1 Không giáo dục cho n ười học về vệ sinh 

phòng bệnh truyền nhiễm bao gồm vệ sinh cá 

nhân, vệ sinh trong sinh hoạt  lao động và vệ sinh 

mô  trường; 

6.2 Không tuyên truyền về vệ sinh phòng bệnh hoặc 

không kiểm tra, giám sát vệ s nh mô  trường; không 

triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống 

bệnh truyền nhiễm tron  cơ s  giáo dục. 

- Mức phạt: Phạt tiền từ 3.000.000 đồng 

đến 5.000.000 đồn  đối với mỗi hành vi. 

 

Đ ểm d  đ  hoản 3 

Đ ều 6 Nghị định số 

117/2020/NĐ-CP 

 

7 
Không thực hiện biện pháp bảo đảm vệ s nh nơ  

sản xuất, kinh doanh, x  lý chất thải công nghiệp 

và biện pháp vệ s nh kh c theo qu  định của pháp 

- Mức phạt:  Phạt tiền từ 10.000.000 đồng 

đến 20.000.000 đồng. 

- Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc thực 

Khoản 4, khoản 5 

Đ ều 6 Nghị định số 

117/2020/NĐ-CP 
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TT Hành vi vi phạm Mức phạt, biện pháp khắc phục hậu quả Căn cứ pháp lý 
Ghi 

chú 

luật làm phát sinh, lây lan bệnh truyền nhiễm. hiện biện pháp vệ sinh, kh  trùng, tẩy uế.  

III. Vi phạm quy định về giám sát bệnh truyền nhiễm 

8 

8.1 Không thực hiện xét nghiệm theo yêu cầu của 

cơ quan   tế có thẩm quyền trong quá trình thực 

hiện giám sát bệnh truyền nhiễm;  

8.2 Không báo cáo hoặc b o c o khôn  đầ  đủ về 

giám sát bệnh truyền nhiễm theo qu  định của 

pháp luật. 

- Mức phạt: Phạt tiền từ 1.000.000 đồng 

đến 3.000.000 đồn  đối với mỗi hành vi 

 

Đ ểm a, b Khoản 2 

Đ ều 7 

Nghị định số 

117/2020/NĐ-CP 

 

9 

9.1 Che giấu, không khai báo hoặc khai báo 

không kịp thời hiện trạng bệnh truyền nhiễm 

thuộc nhóm A của bản thân hoặc của n ười khác 

mắc bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A; 

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

truyền nhiễm thuộc nhóm A; 

9.3 Cố ý làm lây lan tác nhân gây bệnh truyền 

nhiễm thuộc nhóm A. 

- Mức phạt: Phạt tiền từ 10.000.000 đồng 

đến 20.000.000 đồn  đối với mỗi hành vi 

Khoản 3 Đ ều 7 

Nghị định số 

117/2020/NĐ-CP 

 

IV. Vi phạm quy định về bảo đảm an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm 

10 

Bảo quản  lưu giữ, s  dụng, nghiên cứu  trao đổi 

và tiêu hủy mẫu bệnh phẩm bệnh truyền nhiễm 

thuộc nhóm A kh  khôn  đủ đ ều kiện. 

 

- Mức phạt: Phạt tiền từ 20.000.000 đồng 

đến 30.000.000 đồng 

- Hình thức x  phạt bổ sun : Đình chỉ hoạt 

động của cơ s  xét nghiệm an toàn sinh 

học trong thời hạn từ 01 th n  đến 03 

tháng 

Đ ểm b Khoản 4;  

đ ểm a khoản 6 Đ ều 

8 Nghị định số 

117/2020/NĐ-CP 

 

V. Vi phạm quy định về sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế 

11 11.1 Không thực hiện hoặc cản tr  trẻ em, phụ nữ 

có thai s  dụng vắc xin, sinh phẩm y tế bắt buộc 

Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 300.000 đồng 

đến 500.000 đồn  đối với mỗi hành vi 

Khoản 1 Đ ều 9 

Nghị định số 
 



4 

 

 

 

TT Hành vi vi phạm Mức phạt, biện pháp khắc phục hậu quả Căn cứ pháp lý 
Ghi 

chú 

đối với bệnh truyền nhiễm thuộc chươn  trình 

tiêm chủng m  rộng; 

11.2  hôn  tư vấn cho n ườ  được tiêm chủng, 

cha, mẹ hoặc   a đình  n ười giám hộ của trẻ 

được tiêm chủn  trước khi tiêm chủn ; khôn  tư 

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

11.3  hôn  hướng dẫn n ườ  được tiêm chủng 

hoặc   a đình trẻ được tiêm chủng cách theo dõi, 

x  trí phản ứng sau tiêm chủng; 

11.4 Không báo cáo hoặc báo cáo khôn  đầ  đủ 

về hoạt động tiêm chủn  theo qu  định của pháp 

luật. 

117/2020/NĐ-CP 

12 

12.1 Không s  dụng hoặc cản tr  việc s  dụng 

vắc xin, sinh phẩm y tế đối với các bệnh có vắc 

xin, sinh phẩm y tế phòng bệnh tron  trường hợp 

có n u  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; 

12.2 Không cấp và ghi sổ theo dõi tiêm chủng cá 

nhân hoặc sổ tiêm chủn  đ ện t  cho n ườ  đến 

tiêm tạ  cơ s  tiêm chủng; 

12.3 Không thốn  kê danh s ch đố  tượn  đ  t êm 

chủng tạ  cơ s  tiêm chủng; 

12.4  hôn  theo dõ  n ườ  được tiêm chủng ít 

nhất 30 phút sau tiêm chủn  và hướng dẫn gia 

- Mức phạt: Phạt tiền từ 1.000.000 đồng 

đến 3.000.000 đồn  đối với mỗi hành vi 

Khoản 2 Đ ều 9 

Nghị định số 

117/2020/NĐ-CP 

 



5 

 

 

 

TT Hành vi vi phạm Mức phạt, biện pháp khắc phục hậu quả Căn cứ pháp lý 
Ghi 

chú 

đình hoặc đố  tượng tiêm chủng tiếp tục theo dõi 

ít nhất 24 giờ sau tiêm chủng; 

12.5 Không chuẩn bị đầ  đủ hồ sơ  tà  l ệu có liên 

quan khi có yêu cầu nhằm phục vụ cho Hộ  đồng 

tư vấn chuyên môn cấp tỉnh   c định c c trường 

hợp được bồ  thườn  tron  trường hợp xảy ra tai 

biến nặng ảnh hư ng nghiêm trọn  đến sức khỏe 

hoặc gây thiệt hạ  đến tính mạng của n ườ  được 

tiêm chủng; 

12.6  hôn  lưu   ữ, quản lý các tài liệu, hồ sơ về 

tiêm chủng và phản ứng sau tiêm chủng theo quy 

định của pháp luật. 

13 

13.1 Không khám sàng lọc hoặc khám sàng lọc 

khôn  đầ  đủ cho đố  tượn  được tiêm chủng; 

13.2 Không thực hiện đún  qu  định của pháp 

luật về tiếp nhận, vận chuyển và bảo quản vắc 

xin; 

13.3 Không thực hiện đún  qu  định của pháp 

luật và hướng dẫn chuyên môn về an toàn tiêm 

chủng, quản lý đố  tượng tiêm chủng; 

13.4 Không dừng ngay buổi tiêm chủn  kh  đan  

triển khai tiêm chủng mà xảy ra tai biến nặng sau 

tiêm chủng. 

- Mức phạt: Phạt tiền từ 3.000.000 đồng 

đến 5.000.000 đồn  đối với mỗi hành vi  

- Hình thức x  phạt bổ sung:  

+ Đình chỉ toàn bộ hoặc một phần hoạt 

động của cơ s  trong thời hạn từ 01 tháng 

đến 03 th n  đối với hành vi vi phạm đ  

nêu. 

+ Tước quyền s  dụng chứng chỉ hành 

nghề khám bệnh, chữa bệnh trong thời hạn 

từ 01 th n  đến 03 th n  đối với hành vi vi 

phạm đ  nêu 

Đ ểm a, b, c, d 

Khoản 3; đ ểm a, b 

khoản 7 Đ ều 9 

Nghị định số 

117/2020/NĐ-CP 

 

14 14.1 Không thốn  kê đầ  đủ thông tin liên quan 

đến trường hợp tai biến nặn  theo qu  định của 
- Mức phạt: Phạt tiền từ 3.000.000 đồng 

Đ ểm đ  e  hoản 3 

Đ ều 9 Nghị định số 
 



6 

 

 

 

TT Hành vi vi phạm Mức phạt, biện pháp khắc phục hậu quả Căn cứ pháp lý 
Ghi 

chú 

Bộ trư ng Bộ Y tế và báo cáo cho S  Y tế trong 

thời hạn 24 giờ kể từ thờ  đ ểm xảy ra tai biến; 

14.2 Không tổ chức tiêm chủng chống dịch kh  cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu đối vớ  cơ 

s  khám bệnh, chữa bệnh đ  đăn  ký với S  Y tế 

s  tạ  để thực hiện tiêm chủng vắc xin trong 

Chươn  trình t êm chủng m  rộng. 

đến 5.000.000 đồn  đối với mỗi hành vi  

 

117/2020/NĐ-CP 

15 

15.1 Tính vào giá dịch vụ tiêm chủng vắc xin 

tron  Chươn  trình t êm chủng m  rộng, tiêm 

chủng chống dịch đối với các khoản ch  ph  đ  

được n ân s ch nhà nước bảo đảm; 

15.2 Bán vắc xin, sinh phẩm y tế thuộc chươn  

trình tiêm chủng m  rộng. 

 

- Mức phạt: Phạt tiền từ 3.000.000 đồng 

đến 5.000.000 đồn  đối với mỗi hành vi  

- Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc hoàn 

trả số tiền đ  thu khôn  đún  qu  định của 

pháp luật đối vớ  hành v  trên. Trường hợp 

không hoàn trả được cho đố  tượng thì nộp 

vào ngân s ch nhà nước theo qu  định của 

pháp luật. 

Đ ểm g, h Khoản 3;  

đ ểm a Khoản 8 

Đ ều 9 Nghị định số 

117/2020/NĐ-CP 

 

16 

16.1 Không tiêm chủn  đún  chỉ định, không bảo 

đảm an toàn trong khi tiêm chủng; 

16.2 Không x  trí cấp cứu, chẩn đo n n u ên 

nhân tai biến nặng sau tiêm chủng; 

16.3 Không chuyển n ười bị tai biến nặng sau 

tiêm chủn  đến cơ s  khám bệnh, chữa bệnh gần 

nhất tron  trường hợp vượt quá khả năn ; 

16.4 Không cấp cứu  đ ều trị n ười bị tai biến 

nặng sau tiêm chủng và báo cáo S  Y tế trong 

thời hạn 24 giờ kể từ thờ  đ ểm tiếp nhận n ười bị 

- Mức phạt: Phạt tiền từ 5.000.000 đồng 

đến 10.000.000 đồn  đối với mỗi hành vi 

- Hình thức x  phạt bổ sung:  

+ Đình chỉ toàn bộ hoặc một phần hoạt 

động của cơ s  trong thời hạn từ 01 tháng 

đến 03 tháng; 

+ Tước quyền s  dụng chứng chỉ hành 

nghề khám bệnh, chữa bệnh trong thời hạn 

từ 01 th n  đến 03 th n  đối với hành vi vi 

Đ ểm a, b, c, d 

Khoản 4; đ ểm a, b 

khoản 7 Đ ều 9 

Nghị định số 

117/2020/NĐ-CP 

 



7 

 

 

 

TT Hành vi vi phạm Mức phạt, biện pháp khắc phục hậu quả Căn cứ pháp lý 
Ghi 

chú 

tai biến nặng sau tiêm chủng. phạm  

17 

Không bảo đảm một tron  c c đ ều kiện của cơ 

s  tiêm chủng cố định sau kh  đ  côn  bố cơ s  

đủ đ ều kiện tiêm chủng. 

 

- Mức phạt: Phạt tiền từ 5.000.000 đồng 

đến 10.000.000 đồng; 

- Hình thức x  phạt bổ sun : Đình chỉ toàn 

bộ hoặc một phần hoạt động của cơ s  

trong thời hạn từ 01 th n  đến 03 tháng; 

Đ ểm đ  hoản 4; 

đ ểm a khoản 7  

Đ ều 9 Nghị định số 

117/2020/NĐ-CP 

 

18 

18.1 S  dụng vắc xin, sinh phẩm y tế tạ  cơ s  

khôn  đủ đ ều kiện theo qu  định của pháp luật; 

18.2 Tiêm chủn  kh  chưa thực hiện việc công bố 

cơ s  đủ đ ều kiện tiêm chủng. 

- Mức phạt: Phạt tiền từ 10.000.000 đồng 

đến 20.000.000 đồn  đối với mỗi hành vi  

- Hình thức x  phạt bổ sun : Đình chỉ toàn 

bộ hoặc một phần hoạt động của cơ s  

trong thời hạn từ 01 th n  đến 03 tháng. 

Khoản 5; đ ểm a 

khoản 7  Đ ều 9 

Nghị định số 

117/2020/NĐ-CP 

 

19 

 S  dụng vắc xin không có giấ  đăn  ký lưu 

hành, vắc   n đ  hết hạn s  dụng, vắc xin kém 

chất lượng. 

 

- Mức phạt: Phạt tiền từ 30.000.000 đồng 

đến 40.000.000 đồng 

- Hình thức x  phạt bổ sun : Đình chỉ toàn 

bộ hoặc một phần hoạt động của cơ s  

trong thời hạn từ 01 th n  đến 03 tháng. 

- Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc tiêu 

hủy vắc xin 

Khoản 6; đ ểm a 

khoản 7; đ ểm b 

khoản 8  Đ ều 9 

Nghị định số 

117/2020/NĐ-CP 

 

VI. Vi phạm quy định về phòng lây nhiễm bệnh truyền nhiễm tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

20 

20.1 Không khai báo hoặc khai báo không trung 

thực diễn biến bệnh truyền nhiễm của bản thân 

với thầy thuốc, nhân viên y tế; 

20.2  hôn  đăn  ký theo dõ  sức khỏe với trạm y 

tế     phường, thị trấn nơ  cư trú của n ười mắc 

bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A sau khi ra viện 

- Mức phạt: Phạt tiền từ 1.000.000 đồng 

đến 3.000.000 đồn  đối với mỗi hành vi  

Khoản 1 Đ ều 10 

Nghị định số 

117/2020/NĐ-CP 

 



8 

 

 

 

TT Hành vi vi phạm Mức phạt, biện pháp khắc phục hậu quả Căn cứ pháp lý 
Ghi 

chú 

hoặc kết thúc việc đ ều trị tạ  cơ s  khám bệnh, 

chữa bệnh; 

20.3  hôn  tư vấn về các biện pháp phòng, 

chống bệnh truyền nhiễm cho n ười bệnh và 

n ườ  nhà n ười bệnh đến cơ s  khám bệnh, chữa 

bệnh. 

21 

21.1  hôn  thôn  b o thôn  t n l ên quan đến 

n ười mắc bệnh truyền nhiễm được khám bệnh, 

chữa bệnh tạ  cơ s  của mình cho cơ quan   tế dự 

phòng cùng cấp; 

21.2 Không theo dõi sức khỏe của thầy thuốc, 

nhân viên y tế của cơ s  khám bệnh, chữa bệnh 

trực tiếp tham gia khám bệnh  chăm sóc  đ ều trị 

n ười mắc bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A; 

21.3 Không thực hiện các biện pháp phòng, 

chống lây nhiễm đối vớ  n ười mắc bệnh truyền 

nhiễm; 

- Mức phạt: Phạt tiền từ 3.000.000 đồng 

đến 5.000.000 đồn  đối với mỗi hành vi 

 

Đ ểm a, b, c Khoản 

2 

Đ ều 10 Nghị định 

số 117/2020/NĐ-CP 

 

22 

 hôn  thôn  b o cho cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền về y tế khi phát hiện mô  trường có tác 

nhân gây bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A, 

n ười mắc bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A, 

n ười bị nghi ngờ mắc bệnh truyền nhiễm thuộc 

nhóm A  n ười mang mầm bệnh truyền nhiễm 

thuộc nhóm A. 

- Mức phạt: Phạt tiền từ 5.000.000 đồng 

đến 7.000.000 đồng  

Khoản 3 Đ ều 10 

Nghị định số 

117/2020/NĐ-CP 

 

23 Không vệ sinh, kh  trùng, tẩy uế và các biện - Mức phạt: Phạt tiền từ 7.000.000 đồng Khoản 4, khoản 5  



9 

 

 

 

TT Hành vi vi phạm Mức phạt, biện pháp khắc phục hậu quả Căn cứ pháp lý 
Ghi 

chú 

pháp phòng, chống bệnh truyền nhiễm khác khi 

phát hiện môi trường có tác nhân gây bệnh truyền 

nhiễm thuộc nhóm A  n ười mắc bệnh truyền 

nhiễm thuộc nhóm A  n ười bị nghi ngờ mắc 

bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A  n ười mang 

mầm bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A. 

đến 10.000.000 đồng  

- Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc thực 

hiện biện pháp vệ sinh, kh  trùng, tẩy uế 

và biện pháp phòng, chống bệnh truyền 

nhiễm khác. 

Đ ều 10 Nghị định 

số 117/2020/NĐ-CP 

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

24 

Không lập danh sách và theo dõi sức khỏe của 

nhữn  n ười tiếp xúc vớ  n ười bị áp dụng biện 

pháp cách ly y tế  cưỡng chế cách ly y tế theo quy 

định của pháp luật. 

- Mức phạt: Phạt tiền từ 5.000.000 đồng 

đến 10.000.000 đồng 

 

Đ ểm c khoản 1 

Đ ều 11 Nghị định 

số 117/2020/NĐ-CP 

 

25 

25.1 Không tổ chức cách ly y tế đối vớ  n ười 

mắc bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A; 

25.2 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 vớ  n ười mắc 

bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A đố  tượng kiểm 

dịch y tế biên giới mắc bệnh truyền nhiễm thuộc 

nhóm A hoặc kh  cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền yêu cầu. 

- Mức phạt: Phạt tiền từ 15.000.000 đồng 

đến 20.000.000 đồn  đối với mỗi hành vi 

- Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc thực 

hiện việc cách ly y tế  cưỡng chế cách ly y 

tế đối với hành vi vi phạm. 

 

 

Đ ểm a, b khoản 2, 

khoản 3 Đ ều 11 

Nghị định số 

117/2020/NĐ-CP 

 

26 

 Cách ly y tế  cưỡng chế cách ly y tế tạ  địa đ ểm 

khôn  đủ đ ều kiện thực hiện cách ly y tế  cưỡng 

chế cách ly y tế theo qu  định của pháp luật. 

- Mức phạt: Phạt tiền từ 15.000.000 đồng 

đến 20.000.000 đồng  

 

Đ ểm c khoản 2 

Đ ều 11 Nghị định 

số 117/2020/NĐ-CP 

 

VIII. Vi phạm quy định về áp dụng biện pháp chống dịch 

27 27.1 Không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân - Mức phạt: Phạt tiền từ 1.000.000 đồng Khoản 1 Đ ều 12  



10 

 

 

 

TT Hành vi vi phạm Mức phạt, biện pháp khắc phục hậu quả Căn cứ pháp lý 
Ghi 

chú 

đối vớ  n ười tham gia chống dịch và n ười có 

n u  cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ 

quan y tế, bao gồm: đeo khẩu trang, sát khuẩn, 

giữ khoảng cách, khai báo y tế và các biện pháp 

khác 

27.2 Không báo cáo với Ủy ban nhân dân hoặc cơ 

quan y tế dự ph n  trên địa bàn về trường hợp 

mắc bệnh dịch theo qu  định của pháp luật. 

đến 3.000.000 đồn  đối với mỗi hành vi  

 

Nghị định số 

117/2020/NĐ-CP; 

đ ểm a khoản 5 Đ ều 

2 Nghị định số 

124/2021/NĐ-CP 

ngày 28/12/2021 

28 

28.1 Che giấu tình trạng bệnh của mình hoặc của 

n ười khác khi mắc bệnh truyền nhiễm đ  được 

công bố là có dịch; 

28.2 Không tham gia chống dịch theo quyết định 

hu  động của n ười có thẩm quyền, trừ trường 

hợp n ười hành nghề không chấp hành quyết 

định hu  động của cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền khi có thiên tai, thảm họa, dịch bệnh nguy 

hiểm hoặc không chấp hành quyết định hu  động 

của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong 

trường hợp xảy ra thiên tai, thảm họa, dịch bệnh 

nguy hiểm. 

- Mức phạt: Phạt tiền từ 5.000.000 đồng 

đến 10.000.000 đồn  đối với mỗi hành vi. 

 

Đ ểm a, c Khoản 2 

Đ ều 12; đ ểm m 

khoản 5 Đ ều 38; 

đ ểm b khoản 4 

Đ ều 39 Nghị định 

số 117/2020/NĐ-

CP; 

đ ểm b khoản 5; 

đ ểm c khoản 8 Đ ều 

2 Nghị định số 

124/2021/NĐ-CP 

ngày 28/12/2021 

 

29 

Không thực hiện hoặc từ chối thực hiện biện pháp 

vệ sinh, diệt trùng, tẩy uế trong vùng có dịch. 

 

- Mức phạt: Phạt tiền từ 5.000.000 đồng 

đến 10.000.000 đồng  

- Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc thực 

hiện biện pháp vệ sinh, diệt trùng, tẩy uế. 

Đ ểm b Khoản 2; 

đ ểm a khoản 6 Đ ều 

12 Nghị định số 

117/2020/NĐ-CP 

 



11 

 

 

 

TT Hành vi vi phạm Mức phạt, biện pháp khắc phục hậu quả Căn cứ pháp lý 
Ghi 

chú 

30 

Thu tiền kh m và đ ều trị đối vớ  trường hợp mắc 

bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A. 

- Mức phạt: Phạt tiền từ 5.000.000 đồng 

đến 10.000.000 đồng. 

- Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc hoàn 

trả số tiền đ  thu khôn  đún  qu  định của 

pháp luật đối với hành vi vi phạm. Trường 

hợp không hoàn trả được cho đố  tượng thì 

nộp vào n ân s ch nhà nước theo qu  định 

của pháp luật. 

Đ ểm d Khoản 2; 

đ ểm b khoản 6 

Đ ều 12 Nghị định 

số 117/2020/NĐ-CP 

 

31 

31.1 Không thực hiện quyết định áp dụng biện 

pháp tạm đình chỉ hoạt động của cơ s  dịch vụ ăn 

uống công cộng có n u  cơ làm lâ  tru ền bệnh 

dịch tại vùng có dịch; 

31.2 Không thực hiện quyết định áp dụng biện 

pháp hạn chế tập trun  đôn  n ười hoặc tạm đình 

chỉ hoạt động kinh doanh, dịch vụ tạ  nơ  côn  

cộng. 

- Mức phạt: Phạt tiền từ 10.000.000 đồng 

đến 20.000.000 đồn  đối với mỗi hành vi 

 

Đ ểm a, c Khoản 3 

Đ ều 12  Nghị định 

số 117/2020/NĐ-CP 

 

32 
Không thực hiện quyết định kiểm tra, giám sát, 

x  lý y tế khi ra vào vùng có dịch thuộc nhóm A. 

- Mức phạt: Phạt tiền từ 20.000.000 đồng 

đến 30.000.000 đồng 

 

Đ ểm a khoản 4 

Đ ều 12 Nghị định 

số 117/2020/NĐ-

CP; đ ểm c khoản 5 

Đ ều 2 Nghị định số 

124/2021/NĐ-CP 

ngày 28/12/2021 

 

33 
 Không thực hiện yêu cầu kiểm tra và x  lý y tế 

đối vớ  phươn  t ện vận tả  trước khi ra khỏi vùng 

- Mức phạt: Phạt tiền từ 30.000.000 đồng 

đến 40.000.000 đồn  đối với mỗi hành vi 

Đ ểm a Khoản 5; 

đ ểm d Khoản 6 

Đ ều 12 Nghị định 

 



12 

 

 

 

TT Hành vi vi phạm Mức phạt, biện pháp khắc phục hậu quả Căn cứ pháp lý 
Ghi 

chú 

có dịch trong tình trạng khẩn cấp về dịch. - Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc x  lý 

y tế phươn  t ện vận tả  đối với hành vi vi 

phạm 

số 117/2020/NĐ-CP 

34 

34.1 Không thực hiện quyết định cấm tập trung 

đôn  n ười tạ  vùn  đ  được ban bố tình trạng 

khẩn cấp về dịch theo các nghị quyết, quyết định, 

chỉ thị và văn bản khác của cơ quan có thẩm 

quyền;" 

34.2 Đưa n ườ   phươn  t ện không có nhiệm vụ 

vào ổ dịch tạ  vùn  đ  được ban bố tình trạng 

khẩn cấp về dịch. 

- Mức phạt: Phạt tiền từ 30.000.000 đồng 

đến 40.000.000 đồn  đối với mỗi hành vi 

 

Đ ểm b, c Khoản 5 

Đ ều 12 Nghị định 

số 117/2020/NĐ-

CP; đ ểm d khoản 5 

Đ ều 2 Nghị định số 

124/2021/NĐ-CP 

ngày 28/12/2021 

 

IX. Vi phạm quy định về kiểm dịch biên giới 

35 

Không liên lạc ngay với tổ chức kiểm dịch y tế 

biên giới tại c a khẩu tron  trường hợp hành 

khách hoặc ph  hành đoàn trên chu ến bay hoặc 

có triệu chứng hoặc có dấu hiệu mắc bệnh truyền 

nhiễm trước khi tàu bay cất, hạ cánh, tàu thuyền 

cập cảng. 

- Mức phạt: Phạt tiền từ 3.000.000 đồng 

đến 5.000.000 đồng  

Khoản 1 Đ ều 13 

Nghị định số 

117/2020/NĐ-CP 

 

36 
Không khai báo y tế hoặc khai báo không trung 

thực về kiểm dịch y tế biên giớ  theo qu  định 

của pháp luật. 

- Mức phạt: Phạt tiền từ 5.000.000 đồng 

đến 7.000.000 đồng  

 

 

Đ ểm b, c, d Khoản 

2 

Đ ều 13 Nghị định 

số 117/2020/NĐ-CP 

 

37 

Vận chuyển thi hài, hài cốt, tro cốt, chế phẩm 

sinh học, vi trùng, mô, bộ phận cơ thể n ười, máu 

và các thành phần của máu qua c a khẩu mà chưa 

- Mức phạt: Phạt tiền từ 7.000.000 đồng 

đến 10.000.000 đồn  đối với mỗi hành vi. 

Đ ểm a Khoản 3; 

đ ểm b Khoản 5 

Đ ều 13 Nghị định 

 



13 

 

 

 

TT Hành vi vi phạm Mức phạt, biện pháp khắc phục hậu quả Căn cứ pháp lý 
Ghi 

chú 

được tổ chức kiểm dịch y tế kiểm tra. 

 

- Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc x  lý 

y tế. Trường hợp khôn  đ p ứng yêu cầu 

về phòng, chống bệnh truyền nhiễm thì 

buộc đưa ra khỏi lãnh thổ nước Cộng hòa 

xã hội chủ n hĩa V ệt Nam hoặc buộc tái 

xuất. 

số 117/2020/NĐ-CP 

38 

 Nhập khẩu mẫu máu, huyết thanh, huyết tươn   

nước tiểu, phân, dịch tiết cơ thể n ười, các mẫu 

khác từ n ười có chứa hoặc có khả năn  chứa tác 

nhân gây bệnh truyền nhiễm cho n ười, các 

chủng vi sinh vật, mẫu có chứa vi sinh vật có khả 

năn   â  bệnh cho n ười nhằm mục đ ch dự 

phòng, nghiên cứu, chẩn đo n  chữa bệnh mà 

chưa có   ấy phép nhập khẩu. 

- Mức phạt: Phạt tiền từ 7.000.000 đồng 

đến 10.000.000 đồn  đối với mỗi hành vi. 

- Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc đưa 

ra khỏi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ 

n hĩa V ệt Nam hoặc buộc tái xuất đối với 

hành vi vi phạm 

 

Đ ểm b Khoản 3; 

đ ểm c Khoản 5 

Đ ều 13 Nghị định 

số 117/2020/NĐ-CP 

 

39 

 Không chấp hành cách ly y tế  cưỡng chế cách ly 

y tế, x  lý y tế đối vớ  n ườ   phươn  t ện vận tải, 

hàn  hóa và c c đố  tượng phải kiểm dịch khác 

mang tác nhân gây bệnh truyền nhiễm thuộc 

nhóm A. 

 

- Mức phạt: Phạt tiền từ 15.000.000 đồng 

đến 20.000.000 đồn  đối với hành vi  

- Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc thực 

hiện việc cách ly y tế  cưỡng chế cách ly y 

tế, x  lý y tế đối vớ  n ườ   phươn  t ện 

vận tải, hàng hóa mang tác nhân gây bệnh 

truyền nhiễm thuộc nhóm A  

Khoản 4; đ ểm d 

Khoản 5 Đ ều 13 

Nghị định số 

117/2020/NĐ-CP 

 

       

40 

 S  dụn  n ười mắc bệnh truyền nhiễm trực tiếp 

làm những việc có n u  cơ  â  lâ  lan bệnh 

truyền nhiễm cho n ười khác hoặc ra cộn  đồng, 

trừ trường hợp tham gia trực tiếp sản xuất, kinh 

doanh thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ 

 - Mức phạt: Phạt tiền từ 3.000.000 đồng 

đến 5.000.000 đồn  đối với hành vi  

Khoản 1 Đ ều 14 

Nghị định số 

117/2020/NĐ-CP 
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TT Hành vi vi phạm Mức phạt, biện pháp khắc phục hậu quả Căn cứ pháp lý 
Ghi 

chú 

chế 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. 

      41 

Không chấp hành các biện pháp phòng, chống 

dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền, trừ c c trường hợp 

qu  định tạ  c c đ ều 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 và 13 

Nghị định 117/2020/NĐ-CP. 

- Mức phạt: Phạt tiền từ 5.000.000 đồng 

đến 10.000.000 đồng  

Khoản 2 Đ ều 14 

Nghị định số 

117/2020/NĐ-CP 

 

42 

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. 

 

- Mức phạt: Phạt tiền từ 20.000.000 đồng 

đến 30.000.000 đồng 

- Hình thức x  phạt bổ sung:  

+ Tước quyền s  dụng giấy chứng nhận đủ 

đ ều kiện k nh doanh dược, chứng chỉ hành 

nghề dược  đình chỉ hoạt độn  đối với các 

cơ s  không thuộc diện cấp giấy chứng 

nhận đủ đ ều kiện k nh doanh dược trong 

thời hạn từ 06 th n  đến 12 tháng. 

+ Tước quyền s  dụng giấy chứng nhận đủ 

đ ều kiện k nh doanh dược, chứng chỉ hành 

nghề dược  đình chỉ hoạt độn  đối với các 

cơ s  không thuộc diện cấp giấy chứng 

nhận đủ đ ều kiện k nh doanh dược trong 

thời hạn từ 12 th n  đến 24 tháng trong 

trường hợp giá trị hàng hóa vi phạm trên 

50.000.000 đồng hoặc trường hợp tái 

Khoản 3; đ ểm a, b 

Khoản 4; Khoản 5 

Đ ều 14 

Nghị định số 

117/2020/NĐ-CP 
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TT Hành vi vi phạm Mức phạt, biện pháp khắc phục hậu quả Căn cứ pháp lý 
Ghi 

chú 

phạm. 

- Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc hoàn 

trả cho n ười mua hoặc n ười bán toàn bộ 

số tiền chênh lệch. Trường hợp không hoàn 

trả được cho khách hàng thì nộp vào ngân 

s ch nhà nước theo qu  định của pháp luật. 

X. Vi phạm quy định về mai táng, hỏa táng 

43 

43.1  hôn  thực h ện hoặc thực h ện khôn  đầ  

đủ qu  định của ph p luật về vệ s nh tron  quàn 

ướp  khâm l ệm  vận chu ển  bảo quản th  hà   hà  

cốt của n ườ  chết do mắc c c bệnh tru ền nh ễm 

thuộc nhóm A  

43.2  hôn     lý th  hà  của n ườ  chết do mắc 

bệnh tru ền nh ễm thuộc nhóm A. 

- Mức phạt: Phạt tiền từ 5.000.000 đồng 

đến 10.000.000 đồng 

- B ện ph p khắc phục hậu quả:  Buộc thực 

h ện b ện ph p 

 khắc phục tình trạn  ô nh ễm mô  trườn  

Đ ểm a, b Khoản 3; 

khoản 6 Đ ều 16 

Nghị định số 

117/2020/NĐ-CP 

 

 

B. ÁP DỤNG XỬ LÝ HÌNH SỰ (Theo Công văn số 45/TANDTC-PC ngày 30/3/2020 của Hội đồng thẩm phán Tòa án 

nhân dân tối cao về việc xét xử tội phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (viết tắt là Công văn số 45/TANDTC-

PC; Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) 

STT 
Hành vi vi phạm Căn cứ pháp lý 

Trích quy định Bộ luật Hình sự năm 2015 

(sửa đổi, bổ sung năm 2017) 

1 N ườ  đ  được thôn  b o mắc 

bệnh; n ườ  n h  n ờ mắc bệnh 

hoặc tr  về từ vùn  có dịch bệnh 

Covid-19 đ  được thôn  b o c ch 

l  thực h ện một tron  c c hành v  

sau đâ   â  lâ  tru ền dịch bệnh 

Đ ểm 1.1 Mục 1 

Côn  văn số 

45/TANDTC-

PC; Đ ều 240 Bộ 

luật Hình sự năm 

2015 (s a đổi, bổ 

Điều 240. Tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy 

hiểm cho người 

1. N ườ  nào thực h ện một tron  c c hành v  sau đâ   làm lâ  

lan dịch bệnh tru ền nh ễm n u  h ểm cho n ườ   thì bị phạt 

t ền từ 50.000.000 đồn  đến 200.000.000 đồn  hoặc phạt tù từ 



16 

 

 

 

STT 
Hành vi vi phạm Căn cứ pháp lý 

Trích quy định Bộ luật Hình sự năm 2015 

(sửa đổi, bổ sung năm 2017) 

Covid-19 cho n ườ  kh c thì bị co  

là trườn  hợp thực h ện “hành v  

kh c làm lâ  lan dịch bệnh n u  

h ểm cho n ườ ” qu  định tạ  đ ểm 

c khoản 1 Đ ều 240 và bị    lý về 

tộ  làm lâ  lan dịch bệnh tru ền 

nh ễm cho n ườ : 

- Trốn khỏ  nơ  c ch l ; 

-  hôn  tuân thủ qu  định về c ch 

ly; 

- Từ chố   trốn tr nh v ệc  p dụn  

b ện ph p c ch l   cưỡn  chế c ch 

ly; 

-  hôn  kha  b o   tế  kha  b o 

khôn  đầ  đủ hoặc kha  b o   an 

dố . 

 

sun  năm 2017)  01 năm đến 05 năm: 

a) Đưa ra hoặc cho phép đưa ra khỏ  vùn  có dịch bệnh độn  

vật  thực vật  sản phẩm độn  vật  thực vật hoặc vật phẩm kh c 

có khả năn  lâ  tru ền dịch bệnh n u  h ểm cho n ườ   trừ 

trườn  hợp ph p luật có qu  định kh c; 

b) Đưa vào hoặc cho phép đưa vào l nh thổ V ệt Nam độn  

vật  thực vật hoặc sản phẩm độn  vật  thực vật bị nh ễm bệnh 

hoặc man  mầm bệnh n u  h ểm có khả năn  lâ  tru ền cho 

n ườ ; 

c) Hành v  kh c làm lâ  lan dịch bệnh n u  h ểm cho n ườ . 

2. Phạm tộ  thuộc một tron  c c trườn  hợp sau đâ   thì bị 

phạt tù từ 05 năm đến 10 năm: 

a) Dẫn đến phả  côn  bố dịch thuộc thẩm qu ền của Chủ tịch 

Ủ  ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Bộ trư n  Bộ Y tế; 

b) Làm chết n ườ . 

3. Phạm tộ  thuộc một tron  c c trường hợp sau đâ   thì bị 

phạt tù từ 10 năm đến 12 năm: 

a) Dẫn đến phả  côn  bố dịch thuộc thẩm qu ền của Thủ 

tướn  Ch nh phủ; 

b) Làm chết 02 n ườ  tr  lên. 

4. N ườ  phạm tộ  c n có thể bị phạt t ền từ 20.000.000 đồn  

đến 100.000.000 đồn   cấm đảm nh ệm chức vụ  cấm hành 

n hề hoặc làm côn  v ệc nhất định từ 01 năm đến 05 năm. 
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2 N ườ  chưa bị   c định mắc bệnh 

Covid-19 nhưn  sốn  tron  khu 

vực đ  có qu ết định c ch l   

qu ết định phon  tỏa thực h ện 

một tron  c c hành v  sau đâ   â  

th ệt hạ  từ 100.000.000 đồn  tr  

lên do phát sinh chi phí phòng, 

chốn  dịch bệnh thì bị    lý về tộ  

v  phạm qu  định về an toàn   nơ  

đôn  n ườ  theo qu  định tạ  Đ ều 

295: 

- Trốn khỏ  khu vực bị c ch ly, 

khu vực bị phon  tỏa; 

-  hôn  tuân thủ qu  định c ch l ; 

- Từ chố   trốn tr nh v ệc  p dụn  

b ện ph p c ch l   cưỡn  chế c ch 

ly; 

-  hôn  kha  b o   tế  kha  b o 

khôn  đầ  đủ hoặc kha  b o   an 

dố . 

Đ ểm 1.2 Mục 1 

Côn  văn số 

45/TANDTC-

PC; Đ ều 295 Bộ 

luật Hình sự năm 

2015 (s a đổi, bổ 

sun  năm 2017) 

Điều 295. Tội vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ 

sinh lao động, về an toàn ở nơi đông người  

1. N ườ  nào v  phạm qu  định về an toàn lao độn   vệ s nh 

lao độn   về an toàn   nơ  đôn  n ườ   â  th ệt hạ  cho n ườ  

kh c thuộc một tron  c c trườn  hợp sau đâ   thì bị phạt t ền 

từ 20.000.000 đồn  đến 100.000.000 đồn   phạt cả  tạo không 

  am   ữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm: 

a) Làm chết n ườ ; 

b) Gâ  thươn  t ch hoặc  â  tổn hạ  cho sức khỏe của 01 

n ườ  mà tỷ lệ tổn thươn  cơ thể 61% tr  lên; 

c) Gâ  thươn  t ch hoặc  â  tổn hạ  cho sức khỏe của 02 

n ườ  tr  lên mà tổng tỷ lệ tổn thươn  cơ thể của nhữn  n ườ  

nà  từ 61% đến 121%; 

d) Gâ  th ệt hạ  về tà  sản từ 100.000.000 đồn  đến dướ  

500.000.000 đồn . 

2. Phạm tộ  thuộc một tron  c c trườn  hợp sau đâ   thì bị 

phạt tù từ 03 năm đến 07 năm: 

a) Làm chết 02 n ườ ; 

b) Gây thươn  t ch hoặc  â  tổn hạ  cho sức khỏe của 02 

n ườ  tr  lên mà tổn  tỷ lệ tổn thươn  cơ thể của nhữn  n ườ  

nà  từ 122% đến 200%; 

c) Gâ  th ệt hạ  về tà  sản từ 500.000.000 đồn  đến dướ  

1.500.000.000 đồn ; 

3 Chủ cơ s  k nh doanh  n ười quản 

lý cơ s  kinh doanh dịch vụ (như 

qu n ba  vũ trường, karaoke, dịch 

vụ mát- a  cơ s  thẩm mỹ...) thực 

Đ ểm 1.3 Mục 1 

Côn  văn số 

45/TANDTC-

PC; Đ ều 295 Bộ 

luật Hình sự năm 
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hiện hoạt độn  k nh doanh kh  đ  

có quyết định tạm đình chỉ hoạt 

độn  k nh doanh để phòng chống 

dịch bệnh Covid-19 của cơ quan  

n ười có thẩm quyền, gây thiệt hại 

từ 100.000.000 đồng tr  lên do 

phát sinh chi phí phòng, chống 

dịch bệnh thì bị x  lý về tội vi 

phạm qu  định về an toàn   nơ  

đôn  n ườ  theo qu  định tại Đ ều 

295. 

2015 (s a đổi, bổ 

sun  năm 2017) 

d) Là n ườ  có tr ch nh ệm về an toàn lao độn   vệ s nh lao 

độn   về an toàn   nơ  đôn  n ườ . 

3. Phạm tộ  thuộc một tron  c c trườn  hợp sau đâ   thì bị 

phạt tù từ 06 năm đến 12 năm: 

a) Làm chết 03 n ườ  tr  lên; 

b) Gâ  thươn  t ch hoặc  â  tổn hạ  cho sức khỏe của 03 

n ườ  tr  lên mà tổn  tỷ lệ tổn thươn  cơ thể của nhữn  n ườ  

nà  201% tr  lên; 

c) Gâ  th ệt hạ  về tà  sản 1.500.000.000 đồn  tr  lên. 

4. V  phạm qu  định về an toàn lao độn   vệ s nh lao độn   về 

an toàn   nơ  đôn  n ườ  tron  trườn  hợp có khả năn  thực tế 

dẫn đến hậu quả qu  định tạ  một tron  c c đ ểm a  b và c 

khoản 3 Đ ều nà  nếu khôn  được n ăn chặn kịp thờ   thì bị 

phạt cả  tạo khôn    am   ữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 

th n  đến 02 năm. 

5. N ườ  phạm tộ  c n có thể bị phạt t ền từ 10.000.000 đồn  

đến 50.000.000 đồn   cấm đảm nh ệm chức vụ  cấm hành 

n hề hoặc làm côn  v ệc nhất định từ 01 năm đến 05 năm. 

4 N ườ  có hành v  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   â  dư luận 

xấu thì bị x  lý về tộ  đưa hoặc s  

Đ ểm 1.4 Mục 1 

Côn  văn số 

45/TANDTC-

PC; Đ ều 288 Bộ 

luật Hình sự năm 

2015 (s a đổi, bổ 

Điều 288. Tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng 

máy tính, mạng viễn thông 

1. N ười nào thực h ện một tron  c c hành v  sau đâ   thu lợ  

bất ch nh từ 50.000.000 đồn  đến dướ  200.000.000 đồn  hoặc 

 â  th ệt hạ  từ 100.000.000 đồn  đến dướ  500.000.000 đồn  

hoặc  â  dư luận  ấu làm   ảm u  t n của Cơ quan  tổ chức  c  
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dụng trái phép thông tin mạng máy 

tính, mạng viễn thông theo quy 

định tại Đ ều 288. 

sun  năm 2017) nhân  thì bị phạt t ền từ 30.000.000 đồn  đến 200.000.000 

đồn   phạt cả  tạo khôn    am   ữ đến 03 năm hoặc bị phạt tù 

từ 06 th n  đến 03 năm: 

a) Đưa lên mạn  m   t nh  mạn  v ễn thôn  nhữn  thôn  t n 

tr   vớ  qu  định của ph p luật  nếu khôn  thuộc một tron  c c 

trườn  hợp qu  định tạ  c c đ ều 117  155  156 và 326 của Bộ 

luật nà ; 

b) Mua b n  trao đổ   tặn  cho  s a chữa  tha  đổ  hoặc côn  

kha  hóa thôn  t n r ên  hợp ph p của cơ quan  tổ chức  c  

nhân trên mạn  m   t nh  mạn  v ễn thôn  mà khôn  được 

phép của chủ s  hữu thôn  t n đó; 

c) Hành v  kh c s  dụn  tr   phép thôn  t n trên mạn  m   

t nh  mạn  v ễn thôn . 

2. Phạm tộ  thuộc một tron  c c trườn  hợp sau đâ   thì bị 

phạt t ền từ 200.000.000 đồn  đến 1.000.000.000 đồn  hoặc 

phạt tù từ 02 năm đến 07 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Lợ  dụn  qu ền quản trị mạn  m   t nh  mạn  v ễn thôn ; 

c) Thu lợ  bất ch nh 200.000.000 đồn  tr  lên; 

d) Gâ  th ệt hạ  500.000.000 đồn  tr  lên; 

đ) Xâm phạm b  mật c  nhân dẫn đến n ườ  bị  âm phạm tự 

sát; 

e) Gâ  ảnh hư n   ấu đến an n nh  trật tự  an toàn    hộ  hoặc 
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quan hệ đố  n oạ  của V ệt Nam; 

g) Dẫn đến b ểu tình. 

3. N ườ  phạm tộ  c n có thể bị phạt t ền từ 20.000.000 đồn  

đến 200.000.000 đồn   cấm đảm nh ệm chức vụ  cấm hành 

n hề hoặc làm côn  v ệc nhất định từ 01 năm đến 05 năm. 

5 N ườ  có hành v  đưa tr   phép 

thông tin cá nhân, bí mật đờ  tư 

xúc phạm nghiêm trọng nhân 

phẩm, danh dự của nhân viên y tế, 

n ười tham gia phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19  n ười mắc bệnh, 

n ười nghi ngờ mắc bệnh Covid-

19 thì bị x  lý về tội làm nhục 

n ườ  kh c theo qu  định tại Đ ều 

155. 

Đ ểm 1.5 Mục 1 

Côn  văn số 

45/TANDTC-

PC; Đ ều 155 Bộ 

luật Hình sự năm 

2015 (s a đổi, bổ 

sun  năm 2017) 

Điều 155. Tội làm nhục người khác 

1. N ườ  nào  úc phạm n h êm trọn  nhân phẩm  danh dự của 

n ườ  kh c  thì bị phạt cảnh c o  phạt t ền từ 10.000.000 đồn  

đến 30.000.000 đồn  hoặc phạt cả  tạo khôn    am   ữ đến 03 

năm. 

2. Phạm tộ  thuộc một tron  c c trườn  hợp sau đâ   thì bị 

phạt tù từ 03 th n  đến 02 năm: 

a) Phạm tộ  02 lần tr  lên; 

b) Đố  vớ  02 n ườ  tr  lên; 

c) Lợ  dụn  chức vụ  qu ền hạn; 

d) Đố  vớ  n ườ  đan  th  hành côn  vụ; 

đ) Đố  vớ  n ườ  dạ  dỗ  nuô  dưỡn   chăm sóc  chữa bệnh 

cho mình; 

e) S  dụn  mạn  m   t nh hoặc mạn  v ễn thôn   phươn  t ện 

đ ện t  để phạm tộ ; 

 ) Gâ  rố  loạn tâm thần và hành v  của nạn nhân mà tỷ lệ tổn 

thươn  cơ thể từ 31% đến 60%. 
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3. Phạm tộ  thuộc một tron  c c trườn  hợp sau đâ   thì bị 

phạt tù từ 02 năm đến 05 năm: 

a) Gâ  rố  loạn tâm thần và hành v  của nạn nhân mà tỷ lệ tổn 

thươn  cơ thể 61% tr  lên; 

b) Làm nạn nhân tự s t. 

4. N ườ  phạm tộ  c n có thể bị cấm đảm nh ệm chức vụ  cấm 

hành n hề hoặc làm côn  v ệc nhất định từ 01 năm đến 05 năm. 

6 N ười có hành vi lợi dụng dịch 

bệnh Covid-19 đưa ra thôn  t n 

khôn  đún  sự thật về công dụng 

của thuốc, vật tư   tế về phòng, 

chống dịch bệnh nhằm chiếm đoạt 

tài sản của n ười khác thì bị x  lý 

về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản 

theo qu  định tại Đ ều 174. 

Đ ểm 1.6 Mục 1 

Côn  văn số 

45/TANDTC-

PC; Đ ều 174 Bộ 

luật Hình sự năm 

2015 (s a đổi, bổ 

sun  năm 2017) 

 Điều 174. Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản 

1. N ườ  nào bằn  thủ đoạn   an dố  ch ếm đoạt tà  sản của 

n ườ  kh c trị     từ 2.000.000 đồn  đến dướ  50.000.000 

đồn  hoặc dướ  2.000.000 đồn  nhưn  thuộc một tron  c c 

trườn  hợp sau đâ   thì bị phạt cả  tạo khôn    am   ữ đến 03 

năm hoặc phạt tù từ 06 th n  đến 03 năm: 

a) Đ  bị    phạt v  phạm hành ch nh về hành v  ch ếm đoạt tà  

sản mà c n v  phạm; 

b) Đ  bị kết  n về tộ  nà  hoặc về một tron  c c tộ  qu  định 

tạ  c c đ ều 168  169  170  171  172  173  175 và 290 của Bộ 

luật nà   chưa được  óa  n t ch mà c n v  phạm; 

c) Gâ  ảnh hư n   ấu đến an n nh  trật tự  an toàn    hộ ; 

d) Tà  sản là phươn  t ện k ếm sốn  ch nh của n ườ  bị hạ  và 

  a đình họ. 

2. Phạm tộ  thuộc một tron  c c trườn  hợp sau đâ   thì bị 
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phạt tù từ 02 năm đến 07 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Có t nh chất chu ên n h ệp; 

c) Ch ếm đoạt tà  sản trị     từ 50.000.000 đồn  đến dướ  

200.000.000 đồn ; 

d) T   phạm n u  h ểm; 

đ) Lợ  dụn  chức vụ  qu ền hạn hoặc lợ  dụn  danh n hĩa cơ 

quan  tổ chức; 

e) Dùn  thủ đoạn  ảo qu ệt; 

g) (được bãi bỏ) 

3. Phạm tộ  thuộc một tron  c c trườn  hợp sau đâ   thì bị 

phạt tù từ 07 năm đến 15 năm: 

a) Ch ếm đoạt tà  sản trị     từ 200.000.000 đồn  đến dướ  

500.000.000 đồn ; 

b) (được bãi bỏ) 

c) Lợ  dụn  th ên ta   dịch bệnh. 

4. Phạm tộ  thuộc một tron  c c trườn  hợp sau đâ   thì bị 

phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chun  thân: 

a) Ch ếm đoạt tà  sản trị     500.000.000 đồn  tr  lên; 

b) (được bãi bỏ) 

c) Lợ  dụn  hoàn cảnh ch ến tranh  tình trạn  khẩn cấp. 
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5. N ườ  phạm tộ  c n có thể bị phạt t ền từ 10.000.000 đồn  

đến 100.000.000 đồn   cấm đảm nh ệm chức vụ  cấm hành 

n hề hoặc làm côn  v ệc nhất định từ 01 năm đến 05 năm 

hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tà  sản. 

7 N ườ  có hành v  đ   đan  hoặc 

nhằm đưa tr   phép thuốc, vật tư   

tế dùng vào việc phòng, chống 

dịch bệnh Covid-19 ra khỏi biên 

giới nước Cộng hòa xã hội chủ 

n hĩa V ệt Nam nhằm thu lợi bất 

chính thì bị x  lý về tội buôn lậu 

theo qu  định tại Đ ều 188. 

Đ ểm 1.7 Mục 1 

Côn  văn số 

45/TANDTC-

PC; Đ ều 188 Bộ 

luật Hình sự năm 

2015 (s a đổi, bổ 

sun  năm 2017) 

Điều 188. Tội buôn lậu 
1. N ườ  nào buôn b n qua b ên   ớ  hoặc từ khu ph  thuế 

quan vào nộ  địa hoặc n ược lạ  tr   ph p luật hàn  hóa  t ền 

V ệt Nam  n oạ  tệ  k m kh  quý  đ  quý trị     từ 100.000.000 

đồn  đến dướ  300.000.000 đồn  hoặc dướ  100.000.000 đồn  

nhưn  thuộc một tron  c c trườn  hợp sau đâ   thì bị phạt t ền 

từ 50.000.000 đồn  đến 300.000.000 đồn  hoặc phạt tù từ 06 

th n  đến 03 năm: 

a) Đ  bị    phạt v  phạm hành ch nh về hành v  qu  định tạ  

Đ ều nà  hoặc tạ  một tron  c c đ ều 189  190  191  192  193  

194, 195, 196 và 200 của Bộ luật nà  hoặc đ  bị kết  n về một 

tron  c c tộ  nà   chưa được  óa  n t ch mà c n v  phạm; 

b) Vật phạm ph p là d  vật  cổ vật. 

2. Phạm tộ  thuộc một tron  c c trườn  hợp sau đâ   thì bị 

phạt t ền từ 300.000.000 đồn  đến 1.500.000.000 đồn  hoặc 

phạt tù từ 03 năm đến 07 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Có t nh chất chu ên n h ệp; 

c) Vật phạm ph p trị     từ 300.000.000 đồn  đến dướ  

500.000.000 đồn ; 
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d) Thu lợ  bất ch nh từ 100.000.000 đồn  đến dướ  

500.000.000 đồn ; 

đ) Vật phạm ph p là bảo vật quốc   a; 

e) Lợ  dụn  chức vụ  qu ền hạn; 

 ) Lợ  dụn  danh n hĩa cơ quan  tổ chức; 

h) Phạm tộ  02 lần tr  lên; 

 ) T   phạm n u  h ểm. 

3. Phạm tộ  thuộc một tron  c c trườn  hợp sau đâ   thì bị 

phạt t ền từ 1.500.000.000 đồn  đến 5.000.000.000 đồn  hoặc 

phạt tù từ 07 năm đến 15 năm: 

a) Vật phạm ph p trị     từ 500.000.000 đồn  đến dướ  

1.000.000.000 đồn ; 

b) Thu lợ  bất ch nh từ 500.000.000 đồn  đến dướ  

1.000.000.000 đồn . 

4. Phạm tộ  thuộc một tron  c c trườn  hợp sau đâ   thì bị 

phạt tù từ 12 năm đến 20 năm: 

a) Vật phạm ph p trị     1.000.000.000 đồn  tr  lên; 

b) Thu lợ  bất ch nh 1.000.000.000 đồn  tr  lên; 

c) Lợ  dụn  ch ến tranh  th ên ta   dịch bệnh hoặc hoàn cảnh 

đặc b ệt khó khăn kh c. 

5. N ườ  phạm tộ  c n có thể bị phạt t ền từ 20.000.000 đồn  

đến 100.000.000 đồn   cấm đảm nh ệm chức vụ  cấm hành 
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n hề hoặc làm côn  v ệc nhất định từ 01 năm đến 05 năm 

hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tà  sản. 

6. Ph p nhân thươn  mạ  phạm tộ  qu  định tạ  Đ ều nà   thì 

bị phạt như sau: 

a) Thực h ện hành v  qu  định tạ  khoản 1 Đ ều nà  vớ  hàn  

hóa  t ền V ệt Nam  n oạ  tệ  k m kh  quý  đ  quý trị     từ 

200.000.000 đồn  đến dướ  300.000.000 đồn ; hàn  hóa trị 

    dướ  200.000.000 đồn  nhưn  là d  vật  cổ vật; hàn  hóa  

t ền V ệt Nam  n oạ  tệ  k m kh  quý  đ  quý trị     từ 

100.000.000 đồn  đến dướ  200.000.000 đồn  nhưn  đ  bị    

phạt v  phạm hành ch nh về hành v  qu  định tạ  Đ ều nà  

hoặc tạ  một tron  c c đ ều 189  190  191  192  193  194  195  

196 và 200 của Bộ luật nà  hoặc đ  bị kết  n về một tron  c c 

tộ  nà   chưa được  óa  n t ch mà c n v  phạm  thì bị phạt t ền 

từ 300.000.000 đồn  đến 1.000.000.000 đồn ; 

b) Phạm tộ  thuộc một tron  c c trườn  hợp qu  định tạ  c c 

đ ểm a  b  c  d  đ  h và   khoản 2 Đ ều nà   thì bị phạt t ền từ 

1.000.000.000 đồn  đến 3.000.000.000 đồn ; 

c) Phạm tộ  thuộc trườn  hợp qu  định tạ  khoản 3 Đ ều nà   

thì bị phạt t ền từ 3.000.000.000 đồn  đến 7.000.000.000 

đồn ; 

d) Phạm tộ  thuộc trườn  hợp qu  định tạ  khoản 4 Đ ều nà   

thì bị phạt t ền từ 7.000.000.000 đồn  đến 15.000.000.000 

đồn  hoặc đình chỉ hoạt độn  có thờ  hạn từ 06 th n  đến 03 

năm; 
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đ) Phạm tộ  thuộc trườn  hợp qu  định tạ  Đ ều 79 của Bộ luật 

nà   thì bị đình chỉ hoạt độn  vĩnh v ễn; 

e) Ph p nhân thươn  mạ  c n có thể bị phạt t ền từ 50.000.000 

đồn  đến 300.000.000 đồn   cấm k nh doanh  cấm hoạt độn  

tron  một số lĩnh vực nhất định hoặc cấm hu  độn  vốn từ 01 

năm đến 03 năm. 

8 N ười 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 hàn  hóa đ  

được cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền công bố là mặt hàng bình 

ổn giá hoặc hàn  hóa được Nhà 

nước định giá nhằm bán lạ  để thu 

lợi bất chính thì bị x  lý về tộ  đầu 

cơ theo qu  định tại Đ ều 196. 

Đ ểm 1.8 Mục 1 

Côn  văn số 

45/TANDTC-

PC; Đ ều 196 Bộ 

luật Hình sự năm 

2015 (s a đổi, bổ 

sun  năm 2017) 

Điều 196. Tội đầu cơ 

1. N ườ  nào lợ  dụn  tình hình khan h ếm hoặc tạo ra sự khan 

h ếm   ả tạo tron  tình hình th ên ta   dịch bệnh  ch ến tranh 

hoặc tình hình khó khăn về k nh tế mua vét hàn  hóa thuộc 

danh mục mặt hàn  bình ổn     hoặc thuộc danh mục hàn  

hóa được Nhà nước định     nhằm b n lạ  để thu lợ  bất ch nh 

thuộc một tron  c c trườn  hợp sau đâ   thì bị phạt t ền từ 

30.000.000 đồn  đến 300.000.000 đồn  hoặc phạt tù từ 06 

th n  đến 03 năm: 

a) Hàng hóa trị     từ 500.000.000 đồn  đến dướ  

1.500.000.000 đồn ; 

b) Thu lợ  bất ch nh từ 100.000.000 đồn  đến dướ  

500.000.000 đồn . 

2. Phạm tộ  thuộc một tron  c c trườn  hợp sau đâ   thì bị 

phạt t ền từ 300.000.000 đồn  đến 1.500.000.000 đồn  hoặc 

phạt tù từ 03 năm đến 07 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Lợ  dụn  chức vụ  qu ền hạn; 
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c) Lợ  dụn  danh n hĩa cơ quan  tổ chức; 

d) Hàn  hóa trị     từ 1.500.000.000 đồn  đến dướ  

3.000.000.000 đồn ; 

đ) Thu lợ  bất ch nh từ 500.000.000 đồn  đến dướ  

1.000.000.000 đồn ; 

e) Gâ  ảnh hư n   ấu đến an n nh  trật tự  an toàn    hộ . 

3. Phạm tộ  thuộc một tron  c c trườn  hợp sau đâ   thì bị 

phạt t ền từ 1.500.000.000 đồn  đến 5.000.000.000 đồn  hoặc 

phạt tù từ 07 năm đến 15 năm: 

a) Hàn  hóa trị     3.000.000.000 đồn  tr  lên; 

b) Thu lợ  bất ch nh 1.000.000.000 đồn  tr  lên; 

c) T   phạm n u  h ểm. 

4. N ườ  phạm tộ  c n có thể bị phạt t ền từ 20.000.000 đồn  

đến 200.000.000 đồn   cấm đảm nh ệm chức vụ  cấm hành 

n hề hoặc làm côn  v ệc nhất định từ 01 năm đến 05 năm. 

5. Ph p nhân thươn  mạ  phạm tộ  qu  định tạ  Đ ều nà   thì 

bị    phạt như sau: 

a) Phạm tộ  thuộc trườn  hợp qu  định tạ  khoản 1 Đ ều nà   

thì bị phạt t ền từ 300.000.000 đồn  đến 1.000.000.000 đồn ; 

b) Phạm tộ  thuộc một tron  c c trườn  hợp qu  định tạ  c c 

đ ểm a  d  đ và e khoản 2 Đ ều nà   thì bị phạt t ền từ 

1.000.000.000 đồn  đến 4.000.000.000 đồn ; 
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c) Phạm tộ  thuộc trườn  hợp qu  định tạ  khoản 3 Đ ều nà   

thì bị phạt t ền từ 4.000.000.000 đồn  đến 9.000.000.000 

đồn ; 

d) Ph p nhân thươn  mạ  c n có thể bị phạt t ền từ 

100.000.000 đồn  đến 300.000.000 đồn   cấm k nh doanh  

cấm hoạt độn  tron  một số lĩnh vực nhất định hoặc cấm hu  

độn  vốn từ 01 năm đến 03 năm. 

9 N ườ  có hành v  dùn  vũ lực  đe 

dọa dùn  vũ lực hoặc thủ đoạn 

khác cản tr  n ười thi hành công 

vụ trong phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19 thì bị x  lý về tội chống 

n ười thi hành công vụ theo quy 

định tại Đ ều 330. 

Đ ểm 1.9 Mục 1 

Côn  văn số 

45/TANDTC-

PC; Đ ều 330 Bộ 

luật Hình sự năm 

2015 (s a đổi, bổ 

sun  năm 2017) 

Điều 330. Tội chống người thi hành công vụ 

1. N ườ  nào dùn  vũ lực  đe dọa dùn  vũ lực hoặc dùn  thủ 

đoạn kh c cản tr  n ườ  th  hành côn  vụ thực h ện côn  vụ 

của họ hoặc ép buộc họ thực h ện hành v  tr   ph p luật  thì bị 

phạt cả  tạo khôn    am   ữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 

th n  đến 03 năm. 

2. Phạm tộ  thuộc một tron  c c trườn  hợp sau đâ   thì bị 

phạt tù từ 02 năm đến 07 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Phạm tộ  02 lần tr  lên; 

c) Xú    ục  lô  kéo  k ch độn  n ườ  kh c phạm tộ ; 

d) Gâ  th ệt hạ  về tà  sản 50.000.000 đồn  tr  lên; 

đ) T   phạm n u  h ểm. 

 

10 N ười có trách nhiệm trong Đ ểm 1.10 Mục 1 

Côn  văn số 
Điều 360. Tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng 
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phòng, chống dịch bệnh Covid-19 

nhưn  khôn  tr ển khai hoặc triển 

khai không kịp thờ   khôn  đầ  đủ 

các biện pháp phòng, chống dịch 

bệnh theo qu  định gây hậu quả 

nghiêm trọng thì bị x  lý về tội 

thiếu trách nhiệm gây hậu quả 

nghiêm trọn  theo qu  định 

tại Đ ều 360. 

45/TANDTC-

PC; Đ ều 360 Bộ 

luật Hình sự năm 

2015 (s a đổi, bổ 

sun  năm 2017) 

1. N ườ  nào có chức vụ  qu ền hạn vì th ếu tr ch nh ệm mà 

khôn  thực h ện hoặc thực h ện khôn  đún  nh ệm vụ được 

  ao thuộc một trong c c trườn  hợp sau đâ   nếu khôn  thuộc 

trườn  hợp qu  định tạ  c c đ ều 179  308 và 376 của Bộ luật 

nà   thì bị phạt cả  tạo khôn    am   ữ đến 03 năm hoặc phạt 

tù từ 06 th n  đến 05 năm: 

a) Làm chết n ườ ; 

b) Gâ  thươn  t ch hoặc  â  tổn hạ  cho sức khỏe của n ườ  

kh c mà tỷ lệ tổn thươn  cơ thể 61% tr  lên; 

c) Gâ  thươn  t ch hoặc  â  tổn hạ  cho sức khỏe của 02 

n ườ  tr  lên mà tổn  tỷ lệ tổn thươn  cơ thể của nhữn  n ườ  

này từ 61% đến 121%; 

d) Gâ  th ệt hạ  về tà  sản từ 100.000.000 đồn  đến dướ  

500.000.000 đồn . 

2. Phạm tộ  thuộc một tron  c c trườn  hợp sau đâ   thì bị 

phạt tù từ 03 năm đến 07 năm: 

a) Làm chết 02 n ườ ; 

b) Gâ  thươn  t ch hoặc  â  tổn hạ  cho sức khỏe của 02 

n ườ  tr  lên mà tổn  tỷ lệ tổn thươn  cơ thể của nhữn  n ườ  

nà  từ 122% đến 200%; 

c) Gâ  th ệt hạ  về tà  sản từ 500.000.000 đồn  đến dướ  

1.500.000.000 đồn . 

3. Phạm tộ  thuộc một tron  c c trườn  hợp sau đâ   thì bị 
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phạt tù từ 07 năm đến 12 năm: 

a) Làm chết 03 n ườ  tr  lên; 

b) Gâ  thươn  t ch hoặc  â  tổn hạ  cho sức khỏe của 03 

n ườ  tr  lên mà tổn  tỷ lệ tổn thươn  cơ thể của nhữn  n ườ  

nà  201% tr  lên; 

c) Gâ  th ệt hạ  về tà  sản 1.500.000.000 đồn  tr  lên. 

4. N ườ  phạm tộ  c n bị cấm đảm nh ệm chức vụ  cấm hành 

n hề hoặc làm côn  v ệc nhất định từ 01 năm đến 05 năm. 

 



Phụ lục 2 

LUẬT, NGHỊ QUYẾT ĐƯỢC THÔNG QUA 

TẠI KỲ HỌP BẤT THƯỜNG LẦN THỨ NHẤT, QUỐC HỘI KHÓA XV 

(Kèm theo Công văn số          /SGDĐT-VP ngày        /     /2022 

của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội) 

 

Số/Ký hiệu 
Ngày  

ban hành 
Trích yếu 

CÁC LUẬT, NGHỊ QUYẾT ĐƯỢC THÔNG QUA 

TẠI KỲ HỌP BẤT THƯỜNG LẦN THỨ NHẤT, QUỐC HỘI KHÓA XV 

03/2022/QH15 11/01/2022 Luật s a đổi, bổ sung một số đ ều của Luật Đầu tư 

công, Luật đầu tư theo phươn  thức đố  t c côn  tư  

Luật Đầu tư  Luật Nhà  , Luật Đấu thầu, Luật Đ ện 

lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt, 

Luật Thi hành án dân sự 

46/2022/QH15 11/01/2022 Kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV 

45/2022/QH15 11/01/2022 Về th  đ ểm một số cơ chế  ch nh s ch đặc thù phát 

triển thành phố Cần Thơ 

44/2022/QH15 11/01/2022 Về chủ trươn  đầu tư Dự án xây dựng công trình 

đường bộ cao tốc Bắc - Nam ph a Đôn    a  đoạn 

2021 - 2025 

43/2022/QH15 11/01/2022 Về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chươn  trình 

phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội 

MỘT SỐ VĂN BẢN, TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN, 

PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT 

830/QĐ-TTg 01/06/2021 Phê du ệt Chươn  trình “Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em 

tươn  t c lành mạnh  s n  tạo trên mô  trườn  mạn  

  a  đoạn 2021 - 2025” 

2238/QĐ-TTg 30/12/2021 Phê du ệt Ch ến lược ph t tr ển   a đình V ệt Nam 

đến năm 2030 

45/QĐ-TTg 13/01/2022 Phê du ệt Chươn  trình về ph n   chốn  bạo lực   a 

đình tron  tình hình mớ  đến năm 2025 

96/QĐ-TTg 19/01/2022 Phê du ệt Chươn  trình    o dục đạo đức  lố  sốn  

tron    a đình đến năm 2030 

102/2016/QH13 05/04/2016 Luật Trẻ em 

56/2017/NĐ-CP 09/05/2017 Qu  định ch  t ết một số đ ều của Luật trẻ em 

06/2019/TT-

BGDĐT 

12/04/2019 Qu  định Qu  tắc ứn     tron  cơ s     o dục mầm 

non  cơ s     o dục phổ thôn   cơ s     o dục thườn  

xuyên 
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https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=205188&classid=1&orggroupid=1
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=205188&classid=1&orggroupid=1
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=205188&classid=1&orggroupid=1
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=205188&classid=1&orggroupid=1
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=205183&classid=1&orggroupid=1
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=205183&classid=1&orggroupid=1
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=205183&classid=1&orggroupid=1
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=203332
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=203332
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=203332
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=203332
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=204882&classid=0
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=204882&classid=0
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=204882&classid=0
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=205087
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=205087
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=205087
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=205167
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=205167
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=205167
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=184566&classid=1&orggroupid=1
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=184566&classid=1&orggroupid=1
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=189758&classid=1&orggroupid=2
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=189758&classid=1&orggroupid=2
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=196910&classid=1
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=196910&classid=1
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=196910&classid=1
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=196910&classid=1
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=196910&classid=1
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Số/Ký hiệu 
Ngày  

ban hành 
Trích yếu 

72/2020/QH14 17/11/2020 Luật Bảo vệ mô  trườn  

08/2022/NĐ-CP 10/01/2022 Qu  định ch  t ết một số đ ều của Luật Bảo vệ mô  

trườn  

01/2022/TT-

BTNMT 

07/01/2022 Qu  định chi tiết thi hành Luật Bảo vệ mô  trường về 

ứng phó với biến đổi khí hậu 

01/2022/TT-

BTNMT 

10/01/2022 Qu  định chi tiết thi hành một số đ ều của Luật Bảo 

vệ mô  trường 

N uồn: https://hano .edu.vn Tài liệu tuyên truyền bảo vệ mô  trường 

03/2007/QH12 05/12/2007 Luật Ph n   chốn  bệnh tru ền nh ễm 

40/2009/QH12 04/12/2009 Luật  h m bệnh  chữa bệnh 

25/2008/QH12 28/11/2008 Luật Bảo h ểm   tế 

62/2009/NĐ-CP 27/07/2009 Qu  định ch  t ết và hướn  dẫn th  hành một số đ ều 

của Luật bảo h ểm   tế 

46/2014/QH13 13/06/2014 Luật s a đổ   bổ sun  một số đ ều của luật bảo h ểm 

  tế 

105/2014/NĐ-CP 15/11/2014 Qu  định ch  t ết và hướn  dẫn th  hành một số đ ều 

của Luật Bảo h ểm   tế 

146/2018/NĐ-CP 17/10/2018 Qu  định ch  t ết và hướn  dẫn b ện ph p th  hành 

một số đ ều của Luật bảo h ểm   tế 

58/2014/QH13 20/11/2014 Luật Bảo h ểm    hộ  

115/2015/NĐ-CP 11/11/2015 Qu  định ch  t ết một số đ ều của Luật Bảo h ểm    

hộ  về bảo h ểm    hộ  bắt buộc 

134/2015/NĐ-CP 29/12/2015 Qu  định ch  t ết một số đ ều của Luật Bảo h ểm    

hộ  về bảo h ểm    hộ  tự n u ện 

59/2015/TT-

BLĐTBXH 

29/12/2015 Quy định ch  t ết và hướn  dẫn th  hành một số đ ều 

của Luật bảo h ểm    hộ  về bảo h ểm    hộ  bắt 

buộc 

45/2019/QH14 20/11/2019 Bộ Luật Lao độn  

145/2020/NĐ-CP 14/12/2020 Qu  định ch  t ết và hướn  dẫn th  hành một số đ ều 

của Bộ luật Lao độn  về đ ều k ện lao độn  và quan 

hệ lao độn  

27/2001/QH10 29/06/2001 Luật Ph n  ch   và Chữa ch   

https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=202613&classid=1&orggroupid=1
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=202613&classid=1&orggroupid=1
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=205092&classid=1
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=205092&classid=1
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=205092&classid=1
https://hanoi.edu.vn/pho-bien-giao-duc-phap-luat/thong-tu-so-012022tt-btnmt-cua-bo-tai-nguyen-va-moi-truong-quy-dinh-chi-tiet-th-c1117-12683.aspx
https://hanoi.edu.vn/pho-bien-giao-duc-phap-luat/thong-tu-so-012022tt-btnmt-cua-bo-tai-nguyen-va-moi-truong-quy-dinh-chi-tiet-th-c1117-12683.aspx
https://hanoi.edu.vn/pho-bien-giao-duc-phap-luat/thong-tu-so-012022tt-btnmt-cua-bo-tai-nguyen-va-moi-truong-quy-dinh-chi-tiet-th-c1117-12683.aspx
https://hanoi.edu.vn/pho-bien-giao-duc-phap-luat/thong-tu-so-012022tt-btnmt-cua-bo-tai-nguyen-va-moi-truong-quy-dinh-chi-tiet-th-c1117-12683.aspx
https://hanoi.edu.vn/pho-bien-giao-duc-phap-luat/thong-tu-so-022022tt-btnmt-cua-bo-tai-nguyen-va-moi-truong-quy-dinh-chi-tiet-th-c1117-12682.aspx
https://hanoi.edu.vn/pho-bien-giao-duc-phap-luat/thong-tu-so-022022tt-btnmt-cua-bo-tai-nguyen-va-moi-truong-quy-dinh-chi-tiet-th-c1117-12682.aspx
https://hanoi.edu.vn/pho-bien-giao-duc-phap-luat/thong-tu-so-022022tt-btnmt-cua-bo-tai-nguyen-va-moi-truong-quy-dinh-chi-tiet-th-c1117-12682.aspx
https://hanoi.edu.vn/pho-bien-giao-duc-phap-luat/thong-tu-so-022022tt-btnmt-cua-bo-tai-nguyen-va-moi-truong-quy-dinh-chi-tiet-th-c1117-12682.aspx
https://hanoi.edu.vn/pho-bien-giao-duc-phap-luat/tai-lieu-tuyen-truyen-luat-bao-ve-moi-truong-c1117-12684.aspx
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=51257&classid=1&orggroupid=1
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=51257&classid=1&orggroupid=1
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=92348&classid=1
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=92348&classid=1
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=81142&classid=1
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=81142&classid=1
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=89474&classid=1
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=89474&classid=1
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=89474&classid=1
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=175349&classid=1
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=175349&classid=1
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=175349&classid=1
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=177638&classid=1
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=177638&classid=1
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=177638&classid=1
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=195119&classid=1
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=195119&classid=1
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=195119&classid=1
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=178127
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=178127
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=182152
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=182152
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=182152
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=182925
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=182925
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=182925
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=183536
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=183536
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=183536
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=183536
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=183536
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=198540
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=198540
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=201967
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=201967
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=201967
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=201967
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=80179
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=80179
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Số/Ký hiệu 
Ngày  

ban hành 
Trích yếu 

40/2013/QH13 22/11/2013 Luật s a đổ   bổ sun  một số đ ều của Luật ph n  

ch   và chữa ch   

492/QĐ-UBND 07/02/2022 Công bố thủ tục hành chính, danh mục thủ tục hành 

ch nh được chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năn  

quản lý nhà nước của S  Giáo dục và Đào tạo Hà Nội 

04/2021/NĐ-CP 22/01/2021 Qu  định    phạt v  phạm hành ch nh tron  lĩnh vực 

   o dục 

N uồn: 

http://sotuphap.hanoi.gov.vn/ 

Đườn  l nk v deo cl p chươn  trình tọa đàm  hỏ  đ p 

l ên quan đến qu  định mớ  của Luật s a đổ   bổ sun  

một số đ ều Luật    lý v  phạm hành ch nh (có hiệu 

lực từ ngày 01/01/2022) 

N uồn: 

https://pbgdpl.hanoi.gov.vn/tai-

lieu-phat-thanh 

 

 

- Tà  l ệu ph t thanh tìm h ểu một số nộ  dun  cơ 
bản của luật trẻ em; 

- Tà  l ệu ph t thanh tìm h ểu ph p luật về ph n   
chốn  bệnh tru ền nh ễm; 

- Tài liệu phát thanh tìm hiểu pháp luật phòng, 

chốn  tham nhũn ; 

- Hướng dẫn ứng x  tron  mô  trường mạng; 

- Tài liệu tìm hiểu một số hành vi vi phạm pháp luật 

(hành chính, hình sự ) trong phòng, chống dịch 

covid-19 và chế tài x  lý; 

- Tài liệu phát thanh tìm hiểu một số nộ  dun  cơ 

bản luật bảo hiểm y tế; 

- Tìm hiểu một số nộ  dun  cơ bản của luật tiếp cận 

thông tin; 

- Tài liệu phát thanh luật phòng chống ma túy; 

- Tài liệu tìm hiểu Quy tắc ứng x  của cán bộ, công 

chức, viên chức, n ười lao động trong các cơ quan 

thuộc thành phố Hà Nội và Quy tắc ứng x  nơ  

công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội; 

- Tìm hiểu Quy định x  phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt 

theo Nghị định số 100/2019/NĐ-CP và Nghị định 

số 123/2021/NĐ-CP của Chính phủ… 

 

https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=171412
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=171412
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=171412
https://hanoi.edu.vn/van-ban/cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-duoc-chuan-hoa-thuoc-pha-c578-12681.aspx
https://hanoi.edu.vn/van-ban/cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-duoc-chuan-hoa-thuoc-pha-c578-12681.aspx
https://hanoi.edu.vn/van-ban/cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-duoc-chuan-hoa-thuoc-pha-c578-12681.aspx
https://hanoi.edu.vn/van-ban/cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-duoc-chuan-hoa-thuoc-pha-c578-12681.aspx
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=202535&classid=1&orggroupid=2
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=202535&classid=1&orggroupid=2
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=202535&classid=1&orggroupid=2
http://sotuphap.hanoi.gov.vn/Portalview/trangchitiet.aspx?portalid=1&idmenu=196&idtin=1426%20%20
http://sotuphap.hanoi.gov.vn/Portalview/trangchitiet.aspx?portalid=1&idmenu=196&idtin=1426%20%20
http://sotuphap.hanoi.gov.vn/Portalview/trangchitiet.aspx?portalid=1&idmenu=196&idtin=1426%20%20
http://sotuphap.hanoi.gov.vn/Portalview/trangchitiet.aspx?portalid=1&idmenu=196&idtin=1426%20%20
https://pbgdpl.hanoi.gov.vn/tai-lieu-phat-thanh
https://pbgdpl.hanoi.gov.vn/tai-lieu-phat-thanh
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