
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày 30 tháng 3 năm 2020, Hội đồng thẩm 

phán Toà án nhân dân tối cao đã ban hành Văn 

bản số 45/TANDTC-PC hướng dẫn việc xét xử tội 

phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19, trong đó hướng dẫn xác định tội danh 

theo quy định của Bộ luật Hình sự, như sau:  

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 Bộ luật Hình sự năm 2015. 

* Tội buôn lậu (Điều 188) 

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 hành vi: 

vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới; 

sản xuất, buôn bán hàng cấm; tàng trữ, vận chuyển 

hàng cấm; sản xuất, buôn bán hàng giả; sản xuất, 

buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ 

gia thực phẩm; sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc 

chữa bệnh, thuốc phòng bệnh; sản xuất, buôn bán 

hàng giả là thức ăn dùng để chăn nuôi, phân bón, 

thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng, 

giống vật nuôi; đầu cơ; trốn thuế Bộ Hình sự năm 

2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 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, 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;  
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i) Tái phạm nguy hiểm.  

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. 

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 buôn lậu hoặc tại một trong các hành vi: vận 

chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới; sản 

xuất, buôn bán hàng cấm; tàng trữ, vận chuyển 

hàng cấm; sản xuất, buôn bán hàng giả; sản xuất, 

buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ 

gia thực phẩm; sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc 

chữa bệnh, thuốc phòng bệnh; sản xuất, buôn bán 

hàng giả là thức ăn dùng để chăn nuôi, phân bón, 

thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng, 

giống vật nuôi; đầu cơ; trốn thuế 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) Pháp nhân thương mại phạm tội gây thiệt hại 

hoặc có khả năng thực tế gây thiệt hại đến tính mạng 

của nhiều người, gây sự cố môi trường hoặc gây 

ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội 

và không có khả năng khắc phục hậu quả gây ra; 

pháp nhân thương mại được thành lập chỉ để thực 

hiện tội phạm, thì bị đình chỉ hoạt động vĩnh viễn toàn 

bộ hoạt động;  

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./. 

 


