
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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 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: (1) Trốn khỏi nơi cách 

ly; (2) Không tuân thủ quy định về cách ly; (3) Từ 

chối, trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly, 

cưỡng chế cách ly; (4) Không khai báo y tế, khai 

báo không đầy đủ hoặc khai báo gian dối, gây lây 

truyền dịch bệnh Covid-19 cho người khác thì 

được xác định là thực hiện “hành vi khác làm lây 

lan dịch bệnh nguy hiểm cho người” quy định tại 

điểm c khoản 1 Điều 240 Bộ luật Hình sự năm 

2015 và xử lý về tội làm lây lan dịch bệnh truyền 

nhiễm nguy hiểm cho người. 

* Tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm 

nguy hiểm cho người (Điều 240) 

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./. 

 

 

SỞ TƯ PHÁP TỈNH TUYÊN QUANG 

 

 

 

Bạn cần biết 

 
 

XỬ LÝ HÌNH SỰ ĐỐI VỚI HÀNH VI VI 
PHẠM VỀ PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID- 
19 ĐƯỢC XÁC ĐỊNH THUỘC TỘI LÀM LÂY LAN 

DỊCH BỆNH TRUYỀN NHIỄM NGUY HIỂM  
CHO NGƯỜI 

 

(Điều 240 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ 
sung năm 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuyên Quang, tháng 5 năm 2020 


