
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN MỘC CHÂU 

   

Số: 1295/UBND-TP 
V/v tổng hợp các quy định của pháp 

luật liên quan đến xử lý các hành vi 
hành chính vi phạm quy định về áp 

dụng biện pháp chống dịch 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Mộc Châu, ngày 07 tháng 5 năm 2021 

            

           Kính gửi:  

        - Công an huyện; 
        - Các phòng, ban, cơ quan, đơn vị trên địa bàn;   

 - UBND các xã, thị trấn. 
     

 Thực hiện Công văn số 1272/UBND-VP ngày 05/5/2021 của UBND 
huyện Mộc Châu về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. 

UBND huyện tổng hợp các quy định của pháp luật có liên quan để các cơ 
quan, đơn vị, địa phương nghiên cứu áp dụng: 

1. Cơ sở pháp lý để xử phạt vi phạm hành chính 

 * 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, cụ thể: 

 - Tại Điều 10 về xử phạt đối với các hành vi vi phạm quy định về phòng 
lây nhiễm bệnh truyền nhiễm tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, quy định: 

 “1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong các 
hành vi sau đây: 

 a) Không khai báo hoặc khai báo không trung thực diễn biến bệnh truyền 
nhiễm của bản thân với thầy thuốc, nhân viên y tế; 

 b) Không đăng ký theo dõi sức khỏe với trạm y tế xã, phường, thị trấn nơi 
cư trú của người mắc bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A sau khi ra viện hoặc kết 

thúc việc điều trị tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;” 
 - Tại Điều 11 về xử phạt đối với các hành vi vi phạm quy định về cách ly 

y tế, cưỡng chế cách ly y tế, quy định: 
 “1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong 
các hành vi sau đây: 

 b) Từ chối hoặc trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế 
cách ly y tế của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trừ trường hợp quy định tại 

điểm b khoản 2 Điều này; 
 2. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong 

các hành vi sau đây: 
 b) 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 với người mắc bệnh 
truyền nhiễm thuộc nhóm A đối tượng kiểm dịch y tế biên giới mắc bệnh truyền 

nhiễm thuộc nhóm A hoặc khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu;”  
 - Tại Điều 12 về xử phạt đối với các hành vi vi phạm quy định về áp dụng 

biện pháp chống dịch, quy định: 
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 “1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong các 
hành vi sau đây: 

 a) Không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống 
dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế; 
 b) Không báo cáo với Ủy ban nhân dân hoặc cơ quan y tế dự phòng trên 

địa bàn về trường hợp mắc bệnh dịch theo quy định của pháp luật.  
 2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các 

hành vi sau đây: 
 a) Che dấu tình trạng bệnh của mình hoặc của người khác khi mắc bện h 

truyền nhiễm đã được công bố là có dịch; 
 b) Không thực hiện hoặc từ chối thực hiện biện pháp vệ sinh, diệt trùng, 

tẩy uế trong vùng có dịch; 
 c) Không tham gia chống dịch theo quyết định huy động của Ban Chỉ đạo 

chống dịch; 
 d) Thu tiền khám và điều trị đối với trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm 

thuộc nhóm A; 
 đ) Không thực hiện quyết định buộc tiêu hủy động vật, thực vật và vật 

khác là trung gian truyền bệnh, trừ các trường hợp quy định tại điểm c khoản 4 
và điểm d khoản 5 Điều này. 
 3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong 

các hành vi sau đây: 
 a) Không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp tạm đình chỉ hoạt động 

của cơ sở dịch vụ ăn uống công cộng có nguy cơ làm lây truyền bệnh dịch tại 
vùng có dịch; 

 b) Không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp cấm kinh doanh, sử 
dụng loại thực phẩm là trung gian truyền bệnh; 

 c) 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.  

 4. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong 
các hành vi sau đây: 

 a) Không thực hiện quyết định kiểm tra, giám sát, xử lý y tế trước khi ra 
vào vùng có dịch thuộc nhóm A; 
 b) Đưa ra khỏi vùng có dịch thuộc nhóm A những vật phẩm, động vật, 

thực vật, thực phẩm và hàng hóa khác có khả năng lây truyền bệnh dịch; 
 c) Không thực hiện quyết định buộc tiêu hủy động vật, thực phẩm, thực 

vật và các vật khác là trung gian truyền bệnh thuộc nhóm A.  
 5. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một  trong 

các hành vi sau đây: 
 a) Không thực hiện yêu cầu kiểm tra và xử lý y tế đối với phương tiện vận 

tải trước khi ra khỏi vùng có dịch trong tình trạng khẩn cấp về dịch; 
 b) Không thực hiện quyết định cấm tập trung đông người tại vùng đã 

được ban bố tình trạng khẩn cấp về dịch; 
 c) Đưa người, phương tiện không có nhiệm vụ vào ổ dịch tại vùng đã 

được ban bố tình trạng khẩn cấp về dịch; 
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 d) Không thực hiện quyết định buộc tiêu hủy động vật, thực phẩm, thực 
vật và các vật khác có nguy cơ làm lây lan bệnh dịch sang người tại vùng đã 

được ban bố tình trạng khẩn cấp về dịch.” 

* Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy 
định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần 

số vô tuyến điện, cộng nghệ thông tin và giao dịch điện tử, cụ thể: 

Tại Điều 101 về xử phạt đối với các hành vi vi phạm các quy định về 

trách nhiệm sử dụng dịch vụ mạng xã hội, quy định: 
 “1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi lợi 

dụng mạng xã hội để thực hiện một trong các hành vi sau: 
 a) 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; 
 d) Cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong Nhân dân, 

kích động bạo lực, tội ác, tệ nạn xã hội, đánh bạc hoặc phục vụ đánh bạc;”  

2. Thầm quyền lập biên bản vi phạm hành chính 

- Tại Điều 113 Nghị định số117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính 
phủ quy định: 

 “Người có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực y 
tế bao gồm: 

 1. Người có thẩm quyền xử phạt được quy định tại Nghị định này theo 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. 

 2. Công chức, viên chức thuộc ngành y tế, bảo hiểm xã hội, công chức, viên 

chức, người thuộc lực lượng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và công chức, 
viên chức trong các cơ quan được quy định tại Điều 112 Nghị định này đang thi 

hành công vụ, nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.” 

 - Tại Điều 121 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính 

phủ quy định: 

 “Các chức danh nêu tại các Điều 114, 115, 116, 117, 118 và 119 Nghị 

định này, công chức, viên chức, người thuộc lực lượng Quân đội nhân dân, 
Công an nhân dân đang thi hành công vụ, nhiệm vụ, quyền hạn được giao trong 

lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao 
dịch điện tử có quyền lập biên bản vi phạm hành chính theo quy định.”  

 3. Thầm quyền xử phạt vi phạm hành chính 

- Tại các Điều 103, Điều 106 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 
28/9/2020 của Chính phủ quy định về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính 

của các chức danh, trong đó: Chủ tịch UBND cấp huyện được phạt tiền đến 
25.000.000đ; Chủ tịch UBND cấp xã được phạt tiền đến 5.000.000đ; Trưởng 

Công an cấp xã được phạt tiền đến 2.500.000đ; Trưởng Công an cấp huyện được 
phạt tiền đến 10.000.000đ 
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- Tại các Điều 115, Điều 116 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 
03/02/2020 của Chính phủ quy định về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính 

của các chức danh, trong đó: Chủ tịch UBND cấp huyện được phạt tiền đến 
100.000.000đ; Chủ tịch UBND cấp xã được phạt tiền đến 5.000.000đ; Trưởng 
Công an cấp xã được phạt tiền đến 2.500.000đ; Trưởng Công an cấp huyện được 

phạt tiền đến 40.000.000đ. 

4. Về trình tự, thủ tục xử phạt vi phạm hành chính 

Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn căn cứ Luật Xử lý vi phạm 
hành chính, các văn bản hướng dân thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính và 

Nghị định số117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020, Nghị định số 15/2020/NĐ-CP 
ngày 03/02/2020 của Chính phủ để xử lý, cụ thể như sau: 

- Lập biên bản vi phạm hành chính: Thẩm quyền lập căn cứ vào Điều 113 
Nghị định số117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 và Điều 121Nghị định số 

15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ. 

- Ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính: Căn cứ khoản 2 Điều 

52 Luật Xử lý vi phạm hành chính để xác định thẩm quyền xử phạt như sau: 
Thẩm quyền phạt tiền được xác định căn cứ vào mức tối đa của khung tiền phạt 

quy định đối với từng hành vi vi phạm cụ thể. 

Trường hợp vượt quá thẩm quyền xử phạt của cơ quan, đơn vị, UBND 
cấp xã thì kịp thời trình hồ sơ tới người có thẩm quyền để phạt vi phạm hành 

chính trong thời hạn theo quy định tại Điều 66 Luật Xử lý vi phạm hành chính. 

Trên đây là tổng hợp một số quy định của pháp luật liên quan đến xử lý các 

hành vi hành chính vi phạm quy định về áp dụng biện pháp chống dịch. Uỷ ban 
nhân dân huyện Mộc Châu đề nghị Thủ trưởng các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, 

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn nghiên cứu, triển khai thực hiện./. 

 Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 
- Lãnh đạo UBND huyện; 
- Lưu: VT, TP (50 bản). 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
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