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1.1. Người đã được thông báo mắc bệnh; người nghi ngờ mắc bệnh hoặc trở về từ vùng 

có dịch bệnh Covid-19 đã được thông báo cách ly thực hiện một trong các hành vi sau 

đây gây lây truyền dịch bệnh Covid-19 cho người khác thì bị coi là trường hợp thực hiện 

“hành vi khác làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho người” quy định tại điểm c khoản 1 

Điều 240 và bị xử lý về tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm cho người: 

a) Trốn khỏi nơi cách ly;

b) Không tuân thủ quy định về cách ly;

c) Từ chối, trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly, cưỡng chế cách ly;

d) Không khai báo y tế, khai báo không đầy đủ hoặc khai báo gian dối. 

1. HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH TỘI DANH  THEO QUY 
ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ



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 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 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 cấp 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.

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



1.2. Người chưa bị xác định mắc bệnh Covid-19 nhưng sống trong khu

vực đã có quyết định cách ly, quyết định phong tỏa thực hiện một trong

các hành vi sau đây gây thiệt hại từ 100.000.000 đồng trở lên do phát

sinh chi phí phòng, chống dịch bệnh thì bị xử lý về tội vi phạm quy định về

an toàn ở nơi đông người theo quy định tại Điều 295:

a) Trốn khỏi khu vực bị cách ly, khu vực bị phong tỏa;

b) Không tuân thủ quy định cách ly;

c) Từ chối, trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly, cưỡng chế cách ly;

d) Không khai báo y tế, khai báo không đầy đủ hoặc khai báo gian dối.

1. HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH TỘI DANH  THEO 

QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ



1. Người nào vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở nơi đông người gây thiệt hại 
cho người khác thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 
đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:

a) Làm chết người;
b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên;
c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của 

những người này từ 61% đến 121%;
d) Gây thiệt hại về tài sản 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 tù từ 03 năm đến 07 năm:
a) Làm chết 02 người;
b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của 

những người này từ 122% đến 200%;
c) Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng;
d) Là người có trách nhiệm về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở nơi đông người.
3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 06 năm đến 12 năm:
a) Làm chết 03 người trở lên;
b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của 

những người này 201% trở lên;
c) Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đồng trở lên.

Điều 295. Tội vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an 
toàn ở nơi đông người



1.3. Chủ cơ sở kinh doanh, người quản lý cơ sở kinh doanh dịch vụ

(như quán ba, vũ trường, karaoke, dịch vụ mát-xa, cơ sở thẩm mỹ...)

thực hiện hoạt động kinh doanh khi đã có quyết định tạm đình chỉ hoạt

động kinh doanh để phòng chống dịch bệnh Covid-19 của cơ quan,

người có thẩm quyền, gây thiệt hại từ 100.000.000 đồng trở lên do phát

sinh chi phí phòng, chống dịch bệnh thì bị xử lý về tội vi phạm quy định

về an toàn ở nơi đông người theo quy định tại Điều 295.

1. HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH TỘI DANH  THEO QUY ĐỊNH CỦA

BỘ LUẬT HÌNH SỰ



1. Người nào vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở nơi đông người gây thiệt hại 
cho người khác thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 
đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:

a) Làm chết người;
b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên;
c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của 

những người này từ 61% đến 121%;
d) Gây thiệt hại về tài sản 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 tù từ 03 năm đến 07 năm:
a) Làm chết 02 người;
b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của 

những người này từ 122% đến 200%;
c) Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng;
d) Là người có trách nhiệm về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở nơi đông người.
3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 06 năm đến 12 năm:
a) Làm chết 03 người trở lên;
b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của 

những người này 201% trở lên;
c) Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đồng trở lên.

Điều 295. Tội vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an 
toàn ở nơi đông người



1.4. Người có hành vi 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, gây dư luận xấu thì bị xử

lý về tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính,

mạng viễn thông theo quy định tại Điều 288.

1. HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH TỘI DANH  THEO 

QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ



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 tiền 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 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.

Điều 288. Tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy 
tính, mạng viễn thông



1.5. Người có hành vi đưa trái phép thông tin cá nhân, bí mật

đời tư xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của nhân

viên y tế, người tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19,

người mắc bệnh, người nghi ngờ mắc bệnh Covid-19 thì bị xử lý

về tội làm nhục người khác theo quy định tại Điều 155.

1. HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH TỘI DANH  THEO 

QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ



1. Người nào xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác, thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ
10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm:
a) Phạm tội 02 lần trở lên;
b) Đối với 02 người trở lên;
c) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;
d) Đối với người đang thi hành công vụ;
đ) Đối với người dạy dỗ, nuôi dưỡng, chăm sóc, chữa bệnh cho mình;
e) Sử dụng mạng máy tính hoặc mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội;
g) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%
3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 05 năm:
a) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên
b) Làm nạn nhân tự sát.
4. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm 

đến 05 năm.

Điều 155. Tội làm nhục người khác



1.6. Người có hành vi lợi dụng dịch bệnh Covid-19 đưa ra

thông tin không đúng sự thật về công dụng của thuốc, vật

tư y tế về phòng, chống dịch bệnh nhằm chiếm đoạt tài sản

của người khác thì bị xử lý về tội lừa đảo chiếm đoạt tài

sản theo quy định tại Điều 174.

1. HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH TỘI DANH  THEO 

QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ



1. Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc 
dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc 
phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản mà còn vi phạm;
b) Đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định tại các điều 168, 169, 170, 171, 172, 173, 175 và 290 của Bộ luật này, 

chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;
c) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội;
d) Tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:
a) Có tổ chức;
b) Có tính chất chuyên nghiệp;
c) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng;
d) Tái phạm nguy hiểm;
đ) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;
e) Dùng thủ đoạn xảo quyệt;
3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:
a) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;
c) Lợi dụng thiên tai, dịch bệnh.
4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân:
a) Chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên;
c) Lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, tình trạng khẩn cấp.
5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 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 hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Điều 174. Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản



1.7. Người có hành vi đã, đang hoặc nhằm đưa trái phép

thuốc, vật tư y tế dùng vào việc phòng, chống dịch bệnh

Covid-19 ra khỏi biên giới nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa

Việt Nam nhằm thu lợi bất chính thì bị xử lý về tội buôn lậu

theo quy định tại Điều 188.

1. HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH TỘI DANH  THEO 

QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ



1. Người nào buôn bán qua biên giới hoặc từ khu phi thuế quan vào nội địa hoặc ngược lại trái pháp luật hàng hóa, 
tiền Việt Nam, ngoại tệ, kim khí quý, đá quý trị giá từ 100.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng hoặc dưới 
100.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 
300.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi quy định tại Điều này hoặc tại một trong các điều 189, 190, 191, 192, 
193, 194, 195, 196 và 200 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về một trong các tội này, chưa được xóa án tích mà 
còn vi phạm;

b) Vật phạm pháp là di vật, cổ vật.
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) Có tính chất chuyên nghiệp;
c) Vật phạm pháp trị giá từ 300.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;
d) Thu lợi bất chính từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;
đ) Vật phạm pháp là bảo vật quốc gia;
e) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;
g) Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;
h) Phạm tội 02 lần trở lên;
i) Tái phạm nguy hiểm.

Điều 188. Tội buôn lậu



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) Vật phạm pháp trị giá từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng;

b) Thu lợi bất chính từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng.

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm:

a) Vật phạm pháp trị giá 1.000.000.000 đồng trở lên;

b) Thu lợi bất chính 1.000.000.000 đồng trở lên;

c) Lợi dụng chiến tranh, thiên tai, dịch bệnh hoặc hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khác.

5. 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 hoặc tịch thu một phần hoặc 
toàn bộ tài sản.

Điều 188. Tội buôn lậu



6. Pháp nhân thương mại phạm tội quy định tại Điều này, thì bị phạt như sau:

a) Thực hiện hành vi quy định tại khoản 1 Điều này với hàng hóa, tiền Việt Nam, ngoại tệ, kim khí quý, đá quý trị giá
từ 200.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng; hàng hóa trị giá dưới 200.000.000 đồng nhưng là di vật, cổ vật;
hàng hóa, tiền Việt Nam, ngoại tệ, kim khí quý, đá quý trị giá từ 100.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng
nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi quy định tại Điều này hoặc tại một trong các điều 189, 190,
191, 192, 193, 194, 195, 196 và 200 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về một trong các tội này, chưa được xóa án
tích mà còn vi phạm, 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, b, c, d, đ, h và i khoản 2 Điều này, thì bị phạt
tiền từ 1.000.000.000 đồng đến 3.000.000.000 đồng;

c) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, thì bị phạt tiền từ 3.000.000.000 đồng đến 7.000.000.000
đồng;

d) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 4 Điều này, thì bị phạt tiền từ 7.000.000.000 đồng đến
15.000.000.000 đồng hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 06 tháng đến 03 năm;

đ) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại Điều 79 của Bộ luật này, thì bị đình chỉ hoạt động vĩnh viễn;

e) Pháp nhân thương mại còn có thể bị phạt tiền từ 50.000.000 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.

Điều 188. Tội buôn lậu



1.8. Người có hành vi lợi dụng sự khan hiếm hoặc tạo sự khan hiếm

giả tạo trong tình hình dịch bệnh Covid-19 để mua vét hàng hóa đã

được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố là mặt hàng bình ổn

giá hoặc hàng hóa được Nhà nước định giá nhằm bán lại để thu lợi

bất chính thì bị xử lý về tội đầu cơ theo quy định tại Điều 196.

1. HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH TỘI DANH  THEO 

QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ



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.

Điều 196. Tội đầu cơ



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.

Điều 196. Tội đầu cơ



1.9. Người có 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 thì bị xử lý về
tội chống người thi hành công vụ theo
quy định tại Điều 330.

1. HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH TỘI DANH



1. Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc dùng thủ đoạn khác cản trở người thi
hành công vụ thực hiện công vụ của họ hoặc ép buộc họ thực hiện hành vi trái pháp
luật, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03
năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

a) Có tổ chức;

b) Phạm tội 02 lần trở lên;

c) Xúi giục, lôi kéo, kích động người khác phạm tội;

d) Gây thiệt hại về tài sản 50.000.000 đồng trở lên;

đ) Tái phạm nguy hiểm.

Điều 330. Tội chống người thi hành công vụ



1.10. Người có trách nhiệm trong phòng, chống dịch bệnh

Covid-19 nhưng không triển khai hoặc triển khai không kịp

thời, không đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh

theo quy định gây hậu quả nghiêm trọng thì bị xử lý về tội

thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng theo quy định tại

Điều 360.

1. HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH TỘI DANH  THEO 

QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ



1. Người nào có chức vụ, quyền hạn vì thiếu trách nhiệm mà không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nhiệm vụ
được giao thuộc một trong các trường hợp sau đây, nếu không thuộc trường hợp quy định tại các điều 179, 308 và 
376 của Bộ luật này, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 05 năm:

a) Làm chết người;
b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên;
c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những 

người này từ 61% đến 121%;
d) Gây thiệt hại về tài sản 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 tù từ 03 năm đến 07 năm:
a) Làm chết 02 người;
b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những 

người này từ 122% đến 200%;
c) Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng.
3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 12 năm:
a) Làm chết 03 người trở lên;
b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những 

người này 201% trở lên;
c) Gây thiệt hại về tài sản 1.500.000.000 đồng trở lên.
4. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Điều 360. Tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng



2.1. Áp dụng hình phạt nghiêm khắc
đối với trường hợp phạm tội gây
hậu quả nghiêm trọng (như làm
lây lan dịch bệnh cho từ 02 người
trở lên, làm chết người...).

2. HƯỚNG DẪN VỀ ÁP DỤNG HÌNH 
PHẠT, BiỆN PHÁP TƯ PHÁP



2.2. Áp dụng hình phạt chính là hình phạt
tiền, cải tạo không giam giữ hoặc phạt
tù nhưng cho hưởng án treo theo đúng
quy định của pháp luật đối với trường
hợp phạm tội chưa gây ra hậu quả hoặc
gây hậu quả ít nghiêm trọng (như chưa
làm lây lan dịch bệnh).

2. HƯỚNG DẪN VỀ ÁP DỤNG HÌNH 
PHẠT, BiỆN PHÁP TƯ PHÁP



3. Hướng dẫn tổ chức xét xử đối với vụ án liên quan đến 
phòng, chống dịch bệnh Covid-19

2.3. Ngoài việc áp dụng hình phạt

chính, Tòa án xem xét áp dụng hình

phạt bổ sung và biện pháp tư pháp

theo quy định của Bộ luật Hình sự.



3. Hướng dẫn tổ chức xét 
xử đối với vụ án liên quan 
đến phòng, chống dịch 
bệnh Covid-19



3.1. Chủ động phối hợp với Cơ quan điều tra và Viện kiểm 
sát cùng cấp để áp dụng thủ tục rút gọn đối với vụ án 
có đủ điều kiện áp dụng thủ tục rút gọn theo quy định 
tại Điều 456 của Bộ luật Tố tụng hình sự; đối với vụ
án không đủ điều kiện áp dụng thủ tục rút gọn thì đưa 
ra xét xử trong thời hạn không quá ½ thời hạn theo 
quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự;

3. Hướng dẫn tổ chức xét xử đối với vụ án liên quan 
đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19



1. Thủ tục rút gọn được áp dụng trong giai đoạn điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm khi có đủ các
điều kiện:

a) Người thực hiện hành vi phạm tội bị bắt quả tang hoặc người đó tự thú;
b) Sự việc phạm tội đơn giản, chứng cứ rõ ràng;
c) Tội phạm đã thực hiện là tội phạm ít nghiêm trọng;
d) Ngươ i phạ m tộ  i có nơi cư trú, ly ́ lịch rõ ràng.
2. Thủ tục rút gọn được áp dụng trong xét xử phúc thẩm khi có một trong các điều kiện:
a) Vụ án đã được áp dụng thủ tục rút gọn trong xét xử sơ thẩm và chỉ có kháng cáo, kháng nghị

giảm nhẹ hình phạt hoặc cho bị cáo được hưởng án treo;
b) Vụ án chưa được áp dụng thủ tục rút gọn trong xét xử sơ thẩm nhưng có đủ các điều kiện

quy định tại khoản 1 Điều này và chỉ có kháng cáo, kháng nghị giảm nhẹ hình phạt hoặc cho
bị cáo được hưởng án treo.

Điều 456. Điều kiện áp dụng thủ tục rút gọn
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3.2. Trong thời gian có dịch bệnh Covid-19, phải đưa các vụ án liên quan đến
phòng, chống dịch bệnh Covid-19 ra xét xử nhưng bảo đảm quy định về
phòng, chống dịch (như: phòng xử án bố trí tối đa không quá 10 người;
trường hợp phải triệu tập người tham gia phiên tòa vượt quá số lượng này
thì phải bố trí cho họ ngồi ở phòng khác và sử dụng các thiết bị điện tử
(micro, loa, ti vi, camera...) để họ tham gia phiên tòa hoặc xét xử lần lượt
từng bị cáo, người tham gia tố tụng; bố trí khoảng cách giữa những người
tham gia phiên tòa tối thiếu là 02 mét...);

3. Hướng dẫn tổ chức xét xử đối với vụ án liên quan đến 
phòng, chống dịch bệnh Covid-19



3. Hướng dẫn tổ chức xét xử đối với vụ án liên quan đến 
phòng, chống dịch bệnh Covid-19

3.3. Chỉ cho người được

Tòa án triệu tập vào phòng

xử án để tham dự phiên tòa;



3.4. Trong quá trình xét xử cần có
phương án tuyên truyền phù hợp
(như đưa thông tin, hình ảnh, bài
viết, phóng sự... về việc xét xử vụ
án trên các phương tiện thông tin
đại chúng) để bảo đảm công tác giáo
dục, phòng ngừa chung.

3. Hướng dẫn tổ chức xét xử đối với vụ án liên 

quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19



Trên đây là hướng dẫn 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. Căn cứ vào tình hình diễn biến của dịch bệnh và thực tiễn
xét xử, Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao sẽ tiếp tục
tổng kết, hướng dẫn bảo đảm áp dụng thống nhất pháp luật./.


