
 

 

 

 

 

 

MỘT SỐ QUY ĐỊNH 

 NGHỊ ĐỊNH SỐ 117/2020/NĐ-CP 

NGÀY 28/9/2020 CỦA CHÍNH PHỦ 
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Ngày 28 tháng 9 năm 2020, Chính phủ 

ban hành Nghị định số 117/2020/NĐ-CP 

quy định xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực y tế có hiệu lực thi hành từ 

ngày 15 tháng 11 năm 2020, trong đó quy 

định những nội dung đáng chú ý sau:  

1. Phạm vi điều chỉnh  

Theo Điều 1 của Nghị định:  

Nghị định này quy định về hành vi vi 

phạm hành chính, hình thức, mức xử phạt, 

biện pháp khắc phục hậu quả đối với từng 

hành vi vi phạm hành chính, thẩm quyền lập 

biên bản, thẩm quyền xử phạt vi phạm hành 

chính theo từng chức danh đối với hành vi 

vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế 

2. Vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế 

quy định tại Nghị định này là những hành vi 

có lỗi do cá nhân, tổ chức thực hiện, vi 

phạm quy định của pháp luật về quản lý nhà 

nước trong lĩnh vực y tế mà không phải là 

tội phạm và theo quy định của pháp luật 

phải bị xử phạt vi phạm hành chính, bao 

gồm: 

a) Vi phạm các quy định về y tế dự 

phòng và phòng, chống HIV/AIDS; 

b) Vi phạm các quy định về khám bệnh, 

chữa bệnh; 

c) Vi phạm các quy định về dược, mỹ 

phẩm; 

d) Vi phạm các quy định về trang thiết bị 

y tế; 

đ) Vi phạm các quy định về bảo hiểm y 

tế; 

e) Vi phạm các quy định về dân số. 

3. Các hành vi vi phạm hành chính khác 

trong lĩnh vực y tế không quy định tại Nghị 

định này mà được quy định tại các nghị 

định khác về xử phạt vi phạm hành chính thì 

áp dụng quy định tại nghị định đó để xử 

phạt. 

4. Khi phát hiện các hành vi vi phạm quy 

định tại điểm c khoản 3 Điều 7; điểm e 

khoản 5, điểm b khoản 6 Điều 38; các điểm 

a, b khoản 7 Điều 44; khoản 6 Điều 48; 

điểm a khoản 2 Điều 52; khoản 3 Điều 53; 

điểm a khoản 1 Điều 54; điểm c khoản 4 

Điều 56; điểm d khoản 5, khoản 7 Điều 57; 

khoản 7 Điều 58; khoản 7 Điều 59; điểm a 

khoản 4 Điều 60; điểm c khoản 5 Điều 67; 

khoản 3 Điều 68; điểm b khoản 2 Điều 70; 

các điểm a, b khoản 3 Điều 73; khoản 4 

Điều 80; các điểm d, đ, e, g, h khoản 2 Điều 

85; các điểm d, đ, e, g, h, i khoản 2 Điều 86 

hoặc trường hợp tái phạm đối với các hành 

vi vi phạm quy định tại các điểm a, b khoản, 

3 Điều 7; khoản 9 Điều 15; khoản 6 Điều 

40; điểm a khoản 6 Điều 44; điểm b khoản 5 

Điều 67 và các khoản 2, 3 Điều 80 Nghị 

định này, người có thẩm quyền đang thụ lý 

vụ việc phải chuyển hồ sơ vụ vi phạm cho 

cơ quan tiến hành tố tụng hình sự có thẩm 

quyền để truy cứu trách nhiệm hình sự theo 

quy định tại các khoản 1, 2 và 4 Điều 62 của 

Luật Xử lý vi phạm hành chính. Trường hợp 

cơ quan tiến hành tố tụng hình sự có quyết 

định không khởi tố vụ án hình sự theo quy 

định của pháp luật về tố tụng hình sự thì cơ 

quan tiến hành tố tụng trả lại hồ sơ vụ việc 



cho người có thẩm quyền xử phạt đã chuyển 

hồ sơ đến theo quy định tại khoản 3 Điều 62 

của Luật Xử lý vi phạm hành chính để xử 

phạt vi phạm hành chính theo quy định tại 

Nghị định này. 

2. Hình thức xử phạt vi phạm hành 

chính và biện pháp khắc phục hậu quả 

Theo Điều 3 của Nghị định: 

1. Hình thức xử phạt chính: 

a) Cảnh cáo; 

b) Phạt tiền. 

2. Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, tổ 

chức, cá nhân có hành vi vi phạm hành 

chính có thể bị áp dụng một hoặc nhiều hình 

thức xử phạt bổ sung sau đây: 

a) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng 

chỉ hành nghề có thời hạn từ 01 tháng đến 

24 tháng đối với: giấy chứng nhận đủ điều 

kiện kinh doanh dược; giấy phép hoạt động 

khám bệnh, chữa bệnh; giấy chứng nhận đạt 

tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp III; giấy 

chứng nhận đủ điều kiện xét nghiệm HIV; 

giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ 

phẩm; giấy phép kinh doanh rượu, bia; giấy 

phép hoạt động Ngân hàng mô; chứng chỉ 

hành nghề dược; chứng chỉ hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh; 

b) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực y tế; 

c) Đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 01 

tháng đến 24 tháng; 

d) Trục xuất. 

3. Ngoài hình thức xử phạt chính, hình 

thức xử phạt bổ sung, tùy theo tính chất, 

mức độ vi phạm, cá nhân, tổ chức vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực y tế có thể bị áp 

dụng một hoặc nhiều biện pháp khắc phục 

hậu quả được quy định tại các điểm c, d, đ, 

e, g, h và i khoản 1 Điều 28 của Luật Xử lý 

vi phạm hành chính và biện pháp khắc phục 

hậu quả sau đây: 

a) Buộc hoàn trả số tiền đã thu không 

đúng quy định của pháp luật, trường hợp 

không hoàn trả được cho đối tượng thì nộp 

vào ngân sách nhà nước theo quy định của 

pháp luật; 

b) Buộc thực hiện biện pháp vệ sinh, khử 

trùng, tẩy uế và các biện pháp phòng, chống 

bệnh truyền nhiễm khác; 

c) Buộc thực hiện việc cách ly y tế, 

cưỡng chế cách ly y tế, kiểm tra, xử lý y tế; 

d) Buộc thực hiện các biện pháp vệ sinh 

hệ thống cung cấp, truyền dẫn nước sạch; 

đ) Buộc xin lỗi trực tiếp người nhiễm 

HIV, thành viên gia đình người nhiễm HIV 

và cải chính thông tin công khai trên 

phương tiện thông tin đại chúng nơi người 

nhiễm HIV sinh sống liên tục trong 03 ngày 

theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp 

người nhiễm HIV không đồng ý xin lỗi 

công khai; 

e) Buộc tiếp nhận, thực hiện việc mai 

táng, hỏa táng đối với thi hài, hài cốt của 

người nhiễm HIV; 

g) Buộc tiếp nhận người nhiễm HIV; 

h) Buộc xin lỗi trực tiếp người bị phân 

biệt đối xử, người hành nghề, người bệnh; 

i) Buộc điều chuyển lại vị trí công tác; 

k) Buộc thực hiện quyền, lợi ích hợp 

pháp của người lao động nhiễm HIV; 

l) Buộc hủy bỏ quyết định kỷ luật, đuổi 

học học sinh, sinh viên, học viên vì lý do 

người đó nhiễm HIV; 

m) Buộc hoàn trả số tiền lãi đối với 

khoản chênh lệch do kê khai sai hoặc khoản 

tiền nộp chậm khoản đóng góp bắt buộc; 

buộc hoàn trả số tiền do trốn, gian lận khoản 

đóng góp bắt buộc; buộc hoàn trả số tiền do 

sử dụng sai quy định; 

n) Buộc chi trả toàn bộ chi phí khám 

bệnh, chữa bệnh; 

o) Buộc hoàn trả toàn bộ số tiền chênh 

lệch, trường hợp không hoàn trả được cho 

khách hàng thì nộp vào ngân sách nhà nước 

theo quy định của pháp luật; 

p) Buộc hoàn trả số tiền mà đối tượng 

tham gia bảo hiểm y tế bị thiệt hại (nếu có); 

buộc hoàn trả số tiền mà cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh bị thiệt hại (nếu có). Trường hợp 

không hoàn trả được cho đối tượng thì nộp 

vào ngân sách nhà nước theo quy định của 

pháp luật; 

q) Buộc hoàn trả số tiền đã vi phạm vào 

tài khoản thu của quỹ bảo hiểm y tế (nếu 

có); 

r) Buộc tháo dụng cụ tử cung, thuốc cấy 

tránh thai; 



s) Kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền thu hồi chứng chỉ hành nghề; giấy 

phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh; giấy 

phép nhập khẩu trang thiết bị y tế; giấy 

chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược; 

giấy chứng nhận lưu hành tự do cho trang 

thiết bị y tế sản xuất trong nước; giấy đăng 

ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc; 

số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ 

phẩm; phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố; giấy 

đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm 

thuốc; giấy chứng nhận lưu hành đối với 

trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D. 

3. Vi phạm các quy định về vệ sinh 

phòng bệnh truyền nhiễm 

Theo Điều 6 của Nghị định: 

1. Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 

đồng đến 500.000 đồng đối với hành vi 

không thực hiện biện pháp bảo đảm vệ sinh 

nơi ở, nơi công cộng, phương tiện giao 

thông, nơi chứa chất thải sinh hoạt để phòng 

ngừa bệnh truyền nhiễm. 

2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 

3.000.000 đồng đối với hành vi không thực 

hiện biện pháp bảo đảm vệ sinh nơi ở, nơi 

công cộng, phương tiện giao thông, nơi 

chứa chất thải sinh hoạt làm phát sinh, lây 

lan bệnh truyền nhiễm. 

…………….. 

4. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 

20.000.000 đồng đối với hành vi không thực 

hiện biện pháp bảo đảm vệ sinh nơi sản 

xuất, kinh doanh, xử lý chất thải công 

nghiệp và biện pháp vệ sinh khác theo quy 

định của pháp luật làm phát sinh, lây lan 

bệnh truyền nhiễm. 

5. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

Buộc thực hiện biện pháp vệ sinh, khử 

trùng, tẩy uế đối với hành vi quy định tại 

các khoản 2 và 4 Điều này. 

4. Vi phạm quy định về giám sát bệnh 

truyền nhiễm 

Theo Điều 7 của Nghị định:  

1. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 

1.000.000 đồng đối với hành vi che giấu, 

không khai báo hoặc khai báo không kịp 

thời khi phát hiện người khác mắc bệnh 

truyền nhiễm theo quy định của pháp luật, 

trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản 3 

Điều này. 

2. 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 xét nghiệm theo yêu 

cầu của cơ quan y tế có thẩm quyền trong 

quá trình thực hiện giám sát bệnh truyền 

nhiễm; 

b) Không báo cáo hoặc báo cáo không 

đầy đủ về giám sát bệnh truyền nhiễm theo 

quy định của pháp luật; 

c) Che giấu, không khai báo hoặc khai 

báo không kịp thời hiện trạng bệnh truyền 

nhiễm của bản thân, trừ trường hợp quy 

định tại điểm a khoản 3 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) Che giấu, không khai báo hoặc khai 

báo không kịp thời hiện trạng bệnh truyền 

nhiễm thuộc nhóm A của bản thân hoặc của 

người khác mắc bệnh truyền nhiễm thuộc 

nhóm A; 

b) Cố ý khai báo, thông tin sai sự thật về 

bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A; 

c) Cố ý làm lây lan tác nhân gây bệnh 

truyền nhiễm thuộc nhóm A. 

5. Vi phạm quy định về phòng lây 

nhiễm bệnh truyền nhiễm tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh  

Theo Điều 10 của Nghị 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; 

c) Không tư vấn về các biện pháp phòng, 

chống bệnh truyền nhiễm cho người bệnh 

và người nhà người bệnh đến cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh. 

2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 

5.000.000 đồng đối với một trong các hành 

vi sau đây: 

a) Không thông báo thông tin liên quan 

đến người mắc bệnh truyền nhiễm được 



khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở của mình 

cho cơ quan y tế dự phòng cùng cấp; 

b) Không theo dõi sức khỏe của thầy 

thuốc, nhân viên y tế của cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh trực tiếp tham gia khám bệnh, 

chăm sóc, điều trị người mắc bệnh truyền 

nhiễm thuộc nhóm A; 

c) Không thực hiện các biện pháp 

phòng, chống lây nhiễm đối với người mắc 

bệnh truyền nhiễm; 

d) Không vệ sinh, khử trùng, tẩy uế và 

các biện pháp phòng, chống bệnh truyền 

nhiễm khác khi phát hiện môi trường có tác 

nhân gây bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm B 

và C, người mắc bệnh truyền nhiễm thuộc 

nhóm B và C, người bị nghi ngờ mắc bệnh 

truyền nhiễm thuộc nhóm B và C, người 

mang mầm bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm 

B và C. 

3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 

7.000.000 đồng đối với hành vi không thông 

báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền về 

y tế khi phát hiện môi trường có tác nhân 

gây bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A, 

người mắc bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm 

A, người bị nghi ngờ mắc bệnh truyền 

nhiễm thuộc nhóm A, người mang mầm 

bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A. 

4. Phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 

10.000.000 đồng đối với hành vi không vệ 

sinh, khử trùng, tẩy uế và các biện pháp 

phòng, chống bệnh truyền nhiễm khác khi 

phát hiện môi trường có tác nhân gây bệnh 

truyền nhiễm thuộc nhóm A, người mắc 

bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A, người bị 

nghi ngờ mắc bệnh truyền nhiễm thuộc 

nhóm A, người mang mầm bệnh truyền 

nhiễm thuộc nhóm A. 

5. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

Buộc thực hiện biện pháp vệ sinh, khử 

trùng, tẩy uế và biện pháp phòng, chống 

bệnh truyền nhiễm khác đối với hành vi vi 

phạm quy định tại điểm d khoản 2 và khoản 

4 Điều này. 

6. Vi phạm quy định về cách ly y tế, 

cưỡng chế cách ly y tế 

Theo Điều 11 của Nghị định: 

 1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 

10.000.000 đồng đối với một trong các hành 

vi sau đây: 

a) Không tổ chức cách ly y tế, cưỡng chế 

cách ly y tế đối với trường hợp phải thực 

hiện việc cách ly y tế theo quy định của 

pháp luật, trừ trường hợp quy định tại điểm 

a khoản 2 Điều này; 

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; 

c) Không lập danh sách và theo dõi sức 

khỏe của những người tiếp xúc với người bị 

áp dụng biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế 

cách ly y tế theo quy định của pháp luật. 

2. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 

20.000.000 đồng đối với một trong các hành 

vi sau đây: 

a) Không tổ chức cách ly y tế đối với 

người mắc bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm 

A; 

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; 

c) Cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế tại 

địa điểm không đủ điều kiện thực hiện cách 

ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế theo quy định 

của pháp luật. 

3. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

Buộc thực hiện việc cách ly y tế, cưỡng 

chế cách ly y tế đối với hành vi quy định tại 

các điểm a, b khoản 1 và các điểm a, b 

khoản 2 Điều này. 

7. Vi phạm quy định về áp dụng biện 

pháp chống dịch 

Theo Điều 12 của Nghị 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 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 bệnh 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; 

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. 

6. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

a) Buộc thực hiện biện pháp vệ sinh, diệt 

trùng, tẩy uế đối với hành vi quy định tại 

điểm b khoản 2 Điều này; 

b) Buộc hoàn trả số tiền đã thu không 

đúng quy định của pháp luật đối với hành vi 

quy định tại điểm d khoản 2 Điều này. 

Trường hợp không hoàn trả được cho đối 

tượng thì nộp vào ngân sách nhà nước theo 

quy định của pháp luật; 

c) Buộc tiêu hủy động vật, thực phẩm, 

thực vật và các vật khác đối với hành vi quy 

định tại điểm đ khoản 2, điểm b, c khoản 4 

và điểm d khoản 5 Điều này; 

d) Buộc xử lý y tế phương tiện vận tải 

đối với hành vi quy định tại điểm a khoản 5 

Điều này. 

8. Vi phạm quy định khác về y tế dự 

phòng 

Theo Điều 14 của Nghị định: 

1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 

5.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng 

người mắc bệnh truyền nhiễm trực tiếp làm 

những việc có nguy cơ gây lây lan bệnh 

truyền nhiễm cho người khác hoặc ra cộng 

đồng, trừ trường hợp tham gia trực tiếp sản 

xuất, kinh doanh thực phẩm, phụ gia thực 

phẩm, chất hỗ trợ 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. 



2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 

10.000.000 đồng đối với hành vi không 

chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch 

bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ 

quan, tổ chức có thẩm quyền, trừ các trường 

hợp quy định tại các điều 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12 và 13 Nghị định này. 

3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 

30.000.000 đồng đối với 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. 

4. Hình thức xử phạt bổ sung: 

a) Tước quyền sử dụng giấy chứng nhận 

đủ điều kiện kinh doanh dược, chứng chỉ 

hành nghề dược, đình chỉ hoạt động đối với 

các cơ sở không thuộc diện cấp giấy chứng 

nhận đủ điều kiện kinh doanh dược trong 

thời hạn từ 06 tháng đến 12 tháng đối với 

hành vi quy định tại khoản 3 Điều này; 

b) Tước quyền sử dụng giấy chứng nhận 

đủ điều kiện kinh doanh dược, chứng chỉ 

hành nghề dược, đình chỉ hoạt động đối với 

các cơ sở không thuộc diện cấp giấy chứng 

nhận đủ điều kiện kinh doanh dược trong 

thời hạn từ 12 tháng đến 24 tháng đối với 

hành vi quy định tại khoản 3 Điều này trong 

trường hợp giá trị hàng hóa vi phạm trên 

50.000.000 đồng hoặc trường hợp tái phạm. 

5. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

Buộc hoàn trả cho người mua hoặc người 

bán toàn bộ số tiền chênh lệch đối với hành 

vi quy định tại khoản 3 Điều này. Trường 

hợp không hoàn trả được cho khách hàng 

thì nộp vào ngân sách nhà nước theo quy 

định của pháp luật. 

9. Vi phạm quy định khác về môi 

trường y tế 

Theo Điều 18 của Nghị định: 

Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 

5.000.000 đồng đối với hành vi không có 

hoặc không bảo đảm vệ sinh theo quy định 

đối với khu rửa tay, nhà tiêu hợp vệ sinh 

trong cơ quan, cơ sở y tế và cơ sở công 

cộng khác. 

10. Vi phạm quy định về thông tin, 

giáo dục, truyền thông trong phòng, 

chống HIV/AIDS 

Theo Điều 19 của Nghị định: 

1. Cảnh cáo hoặc phạt tiền đối với hành 

vi không tổ chức tuyên truyền, giáo dục các 

biện pháp phòng, chống HIV/AIDS theo 

yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền theo 

một trong các mức sau đây: 

a) Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 300.000 

đồng đến 500.000 đồng đối với cơ sở có sử 

dụng lao động dưới 50 người; 

b) Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 

2.000.000 đồng đối với cơ sở có sử dụng lao 

động từ 50 người đến dưới 100 người; 

c) Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 

3.000.000 đồng đối với cơ sở có sử dụng lao 

động từ 100 người đến dưới 200 người; 

d) Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 

5.000.000 đồng đối với cơ sở có sử dụng lao 

động từ 200 người đến dưới 500 người; 

đ) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 

10.000.000 đồng đối với cơ sở có sử dụng 

lao động từ 500 người đến dưới 1.000 

người; 

e) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 

15.000.000 đồng đối với cơ sở có sử dụng 

lao động từ 1.000 người đến dưới 1.500 

người; 

g) Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 

20.000.000 đồng đối với cơ sở có sử dụng 

lao động từ 1.500 người đến dưới 2.000 

người; 

h) Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 

25.000.000 đồng đối với cơ sở có sử dụng 

lao động từ 2.000 người đến dưới 2.500 

người; 

i) Phạt tiền từ 25.000.000 đồng đến 

30.000.000 đồng đối với cơ sở có sử dụng 

lao động từ 2.500 người trở lên. 

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 

10.000.000 đồng đối với một trong các hành 

vi sau đây: 

a) Cung cấp, đưa thông tin không chính 

xác về tình hình dịch HIV/AIDS so với số 

liệu đã được cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền công bố khi thông tin, giáo dục, 

truyền thông về phòng, chống HIV/AIDS; 

b) Thực hiện không đúng về thời điểm, 

thời lượng ưu tiên phát sóng, thông tin, giáo 

dục, truyền thông về phòng, chống 

HIV/AIDS trên đài phát thanh, đài truyền 



hình và dung lượng, vị trí đăng trên báo in, 

báo hình, báo điện tử theo quy định của 

pháp luật. 

3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 

15.000.000 đồng đối với một trong các hành 

vi sau đây: 

a) Không thực hiện việc ưu tiên về thời 

điểm, thời lượng phát sóng, thông tin, giáo 

dục, truyền thông về phòng, chống 

HIV/AIDS trên đài phát thanh, đài truyền 

hình và dung lượng, vị trí đăng trên báo in, 

báo hình, báo điện tử theo quy định của 

pháp luật; 

b) Thu tiền đối với việc thông tin, giáo 

dục, truyền thông về phòng, chống 

HIV/AIDS, trừ trường hợp có hợp đồng với 

chương trình quốc gia về phòng, chống 

HIV/AIDS hoặc do tổ chức, cá nhân trong 

nước, ngoài nước tài trợ; 

c) Tiết lộ cho người khác biết việc một 

người nhiễm HIV khi chưa được sự đồng ý 

của người đó, trừ trường hợp thực hiện việc 

phản hồi thông tin trong hoạt động giám sát 

dịch tễ học HIV/AIDS và thông báo kết quả 

xét nghiệm HIV theo quy định của pháp 

luật. 

4. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 

20.000.000 đồng đối với hành vi công khai 

tên, địa chỉ, hình ảnh người nhiễm HIV khi 

chưa được sự đồng ý của người đó, trừ 

trường hợp thực hiện việc phản hồi thông 

tin trong hoạt động giám sát dịch tễ học 

HIV/AIDS và thông báo kết quả xét nghiệm 

HIV theo quy định của pháp luật. 

5. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

a) Buộc cải chính thông tin sai sự thật 

trên phương tiện thông tin đại chúng trên 

địa bàn đã đưa tin trước đó liên tục trong 03 

ngày theo quy định của pháp luật đối với 

hành vi quy định tại điểm a khoản 2 Điều 

này; 

b) Buộc hoàn trả số tiền đã thu không 

đúng quy định của pháp luật đối với hành vi 

quy định tại điểm b khoản 3 Điều này. 

Trường hợp không hoàn trả được cho đối 

tượng thì nộp vào ngân sách nhà nước theo 

quy định của pháp luật; 

c) Buộc xin lỗi trực tiếp người nhiễm 

HIV, thành viên gia đình người nhiễm HIV 

và cải chính thông tin công khai trên 

phương tiện thông tin đại chúng nơi người 

nhiễm HIV sinh sống liên tục trong 03 ngày 

theo quy định của pháp luật đối với hành vi 

quy định tại điểm c khoản 3 và khoản 4 

Điều này, trừ trường hợp người nhiễm HIV 

không đồng ý xin lỗi công khai. 

11. Vi phạm quy định về tư vấn và xét 

nghiệm HIV 

Theo Điều 20 của Nghị định: 

1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 

3.000.000 đồng đối với một trong các hành 

vi sau đây: 

a) Cản trở quyền tiếp cận với dịch vụ tư 

vấn về phòng, chống HIV/AIDS của người 

khác; 

b) Không tư vấn về phòng, chống 

HIV/AIDS trong quá trình chăm sóc, điều 

trị cho đối tượng là phụ nữ nhiễm HIV 

trong thời kỳ mang thai, cho con bú, người 

bị phơi nhiễm với HIV; 

c) Thực hiện không đúng quy trình, nội 

dung tư vấn trước và sau khi xét nghiệm 

HIV; 

d) Tư vấn trước và sau khi xét nghiệm 

HIV khi chưa được tập huấn về tư vấn 

phòng, chống HIV/AIDS; 

đ) Thực hiện việc tư vấn về phòng, chống 

HIV/AIDS tại cơ sở tư vấn không đủ điều 

kiện theo quy định của pháp luật; 

e) Không phản hồi hoặc phản hồi danh 

sách người nhiễm HIV trong giám sát 

HIV/AIDS không theo đúng quy định của 

pháp luật; 

g) Không lưu giữ hoặc lưu giữ không 

đúng quy định của pháp luật đối với kết quả 

xét nghiệm, các mẫu máu, túi máu, chế 

phẩm máu, bệnh phẩm nhiễm HIV; 

h) Không tiêu hủy hoặc tiêu hủy các mẫu 

máu, túi máu, chế phẩm máu, bệnh phẩm 

nhiễm HIV không theo đúng quy định của 

pháp luật; 

i) Vi phạm quy định về chế độ báo cáo 

HIV/AIDS theo quy định của pháp luật. 

2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 

5.000.000 đồng đối với một trong các hành 

vi sau đây: 

a) Không tư vấn trước và sau xét nghiệm 

HIV; 

b) Thông báo kết quả xét nghiệm HIV 

dương tính không đúng thời gian theo quy 

định của pháp luật; 



c) Thông báo kết quả xét nghiệm HIV 

dương tính không đúng trình tự theo quy 

định của pháp luật; 

d) Vận chuyển, giao nhận phiếu trả lời 

kết quả xét nghiệm HIV dương tính không 

theo đúng quy định của pháp luật; 

đ) Không báo cáo cơ quan có thẩm quyền 

khi phát hiện các sinh phẩm, trang thiết bị 

phục vụ xét nghiệm HIV không bảo đảm 

chất lượng; 

e) Thực hiện không đúng quy định của 

Bộ Y tế về vô khuẩn, sát khuẩn, xử lý chất 

thải khi thực hiện phẫu thuật, tiêm thuốc, 

châm cứu để phòng, chống lây nhiễm HIV; 

g) Không thông báo cho các bên liên 

quan và có biện pháp xử lý, khắc phục khi 

phát hiện việc xét nghiệm HIV không bảo 

đảm chất lượng; 

h) Thu tiền xét nghiệm của người bị bắt 

buộc xét nghiệm thuộc trường hợp có trưng 

cầu giám định tư pháp hoặc quyết định của 

cơ quan điều tra, viện kiểm sát nhân dân 

hoặc tòa án nhân dân hoặc của phụ nữ mang 

thai tự nguyện xét nghiệm HIV trong trường 

hợp chi phí xét nghiệm đã có nguồn kinh 

phí chi trả. 

3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 

10.000.000 đồng đối với một trong các hành 

vi sau đây: 

a) Khẳng định trường hợp HIV dương 

tính khi chưa được cơ quan có thẩm quyền 

công nhận đủ điều kiện khẳng định các 

trường hợp HIV dương tính; 

b) Xét nghiệm HIV không theo các 

hướng dẫn của Bộ Y tế; 

c) Không bảo đảm một trong các điều 

kiện của cơ sở xét nghiệm HIV sau khi đã 

được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện xét 

nghiệm HIV; 

d) Khẳng định kết quả xét nghiệm HIV 

dương tính trong khoảng thời gian bị đình 

chỉ hoạt động khẳng định kết quả xét 

nghiệm HIV dương tính; 

đ) Thông báo kết quả xét nghiệm HIV 

dương tính cho đối tượng không đúng quy 

định của pháp luật, tiết lộ bí mật kết quả xét 

nghiệm HIV dương tính trong trường hợp 

pháp luật quy định phải giữ bí mật; 

e) Thực hiện xét nghiệm HIV đối với 

người dưới 16 tuổi, người mất năng lực 

hành vi dân sự khi chưa được sự đồng ý 

bằng văn bản của cha, mẹ hoặc người giám 

hộ hợp pháp của người đó, trừ trường hợp 

cấp cứu theo quy định của pháp luật về 

khám bệnh, chữa bệnh. 

4. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 

20.000.000 đồng đối với một trong các hành 

vi sau đây: 

a) Bắt buộc xét nghiệm HIV đối với đối 

tượng không thuộc đối tượng giám sát dịch 

tễ học HIV/AIDS và xét nghiệm HIV bắt 

buộc theo quy định của pháp luật; 

b) Xét nghiệm HIV khi chưa được cấp 

giấy chứng nhận đủ điều kiện xét nghiệm 

HIV; 

c) Không xét nghiệm túi máu, chế phẩm 

của máu trước khi sử dụng. 

5. Hình thức xử phạt bổ sung: 

a) Tước quyền sử dụng giấy chứng nhận 

đủ điều kiện xét nghiệm HIV trong thời hạn 

từ 01 tháng đến 03 tháng đối với hành vi 

quy định tại điểm e khoản 2 và điểm b 

khoản 3 Điều này; 

b) Tước quyền sử dụng giấy chứng nhận 

đủ điều kiện xét nghiệm HIV trong thời hạn 

từ 03 tháng đến 06 tháng đối với hành vi 

quy định tại các điểm c và d khoản 3 Điều 

này; 

c) Đình chỉ hoạt động của cơ sở trong 

thời hạn từ 03 tháng đến 06 tháng đối với 

hành vi quy định tại điểm b khoản 4 Điều 

này. 

6. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

a) Buộc hoàn trả số tiền đã thu không 

đúng quy định của pháp luật đối với hành vi 

quy định tại điểm h khoản 2 Điều này. 

Trường hợp không hoàn trả được cho đối 

tượng thì nộp vào ngân sách nhà nước theo 

quy định của pháp luật; 

b) Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp đối 

với hành vi quy định tại điểm b khoản 4 

Điều này. 

12. Vi phạm quy định về chống kỳ thị, 

phân biệt đối xử đối với người nhiễm 

HIV 

Theo Điều 23 của Nghị định: 

1. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 

1.000.000 đồng đối với một trong các hành 

vi sau đây: 



a) Yêu cầu xét nghiệm HIV hoặc yêu cầu 

xuất trình kết quả xét nghiệm HIV đối với 

học sinh, sinh viên, học viên hoặc người đến 

xin học; 

b) Cản trở học sinh, sinh viên, học viên 

tham gia hoạt động, dịch vụ của cơ sở giáo 

dục vì lý do nhiễm HIV hoặc thành viên 

trong gia đình có người nhiễm HIV; 

c) Cản trở tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã 

hội vào cơ sở bảo trợ xã hội vì lý do nhiễm 

HIV; 

d) Từ chối mai táng, hỏa táng người chết 

vì lý do liên quan đến HIV/AIDS. 

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 

10.000.000 đồng đối với một trong các hành 

vi sau đây: 

a) Yêu cầu xét nghiệm HIV hoặc xuất 

trình kết quả xét nghiệm HIV đối với người 

lao động dự tuyển, từ chối tuyển dụng vì lý 

do người dự tuyển lao động nhiễm HIV, trừ 

trường hợp một số nghề phải xét nghiệm 

HIV trước khi tuyển dụng theo quy định của 

Chính phủ; 

b) Từ chối tiếp nhận học sinh, sinh viên, 

học viên vì lý do người đó nhiễm HIV; 

c) Từ chối tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã 

hội vào cơ sở bảo trợ xã hội vì lý do nhiễm 

HIV; 

d) Cha, mẹ bỏ rơi con chưa thành niên 

nhiễm HIV; người giám hộ bỏ rơi người 

được giám hộ nhiễm HIV; 

đ) Tách biệt, hạn chế, cấm đoán học sinh, 

sinh viên, học viên tham gia các hoạt động, 

dịch vụ của cơ sở vì lý do người đó nhiễm 

HIV; 

e) Phân biệt đối xử trong chăm sóc, điều 

trị người nhiễm HIV; 

g) Bố trí công việc không phù hợp với 

sức khỏe và trình độ chuyên môn của người 

lao động nhiễm HIV. 

3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 

20.000.000 đồng đối với một trong các hành 

vi sau đây: 

a) Chấm dứt hợp đồng lao động, hợp 

đồng làm việc hoặc gây khó khăn trong quá 

trình làm việc của người lao động vì lý do 

người lao động nhiễm HTV; 

b) Ép buộc người lao động còn đủ sức 

khỏe chuyển công việc mà họ đang đảm 

nhiệm vì lý do người lao động nhiễm HIV; 

c) Từ chối nâng lương, đề bạt hoặc không 

bảo đảm các quyền, lợi ích hợp pháp của 

người lao động vì lý do người lao động 

nhiễm HIV; 

d) Kỷ luật, đuổi học học sinh, sinh viên, 

học viên vì lý do người đó nhiễm HIV; 

đ) Sử dụng hình ảnh, thông điệp truyền 

thông có tính chất kỳ thị, phân biệt đối xử 

với người nhiễm HIV, thành viên gia đình 

người nhiễm HIV. 

4. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

a) Buộc tiếp nhận, thực hiện việc mai 

táng, hỏa táng đối với thi hài, hài cốt của 

người nhiễm HIV đối với hành vi quy định 

tại điểm d khoản 1 Điều này; 

b) Buộc tiếp nhận người nhiễm HIV đối 

với hành vi quy định tại các điểm b, c khoản 

2 và điểm a khoản 3 Điều này; 

c) Buộc xin lỗi trực tiếp người bị phân 

biệt đối xử đối với hành vi quy định tại 

điểm e khoản 2 và điểm đ khoản 3 Điều 

này; 

d) Buộc điều chuyển lại vị trí công tác 

đối với hành vi quy định tại điểm b khoản 3 

Điều này; 

đ) Buộc thực hiện các quyền, lợi ích hợp 

pháp của người lao động nhiễm HIV đối với 

hành vi quy định tại điểm c khoản 3 Điều 

này; 

e) Buộc hủy bỏ quyết định kỷ luật, đuổi 

học học sinh, sinh viên, học viên vì lý do 

người đó nhiễm HIV đối với hành vi quy 

định tại điểm d khoản 3 Điều này; 

g) Buộc loại bỏ yếu tố vi phạm đối với 

hành vi quy định tại điểm đ khoản 3 Điều 

này. Trường hợp không loại bỏ được thì 

buộc tiêu hủy sản phẩm truyền thông. 

13. Vi phạm quy định khác về phòng, 

chống HIV/AIDS 

Theo Điều 24 của Nghị định: 

1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 

5.000.000 đồng đối với hành vi cản trở 

người lao động tham gia các hoạt động 

phòng, chống HIV/AIDS. 

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 

20.000.000 đồng đối với một trong các hành 

vi sau đây: 

a) Đe dọa truyền HIV cho người khác; 



b) Lợi dụng hoạt động phòng, chống 

HIV/AIDS để trục lợi. 

3. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được 

do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại 

điểm b khoản 2 Điều này. 

14. Vi phạm quy định về địa điểm cấm 

hút thuốc lá 

Theo Điều 25 của Nghị định: 

1. Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 

đồng đến 500.000 đồng đối với hành vi hút 

thuốc lá tại địa điểm có quy định cấm. 

Trường hợp hút thuốc lá trên tàu bay thực 

hiện theo quy định về xử phạt vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng. 

2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 

5.000.000 đồng đối với một trong các hành 

vi sau đây: 

a) Không có chữ hoặc biểu tượng “cấm 

hút thuốc lá” tại địa điểm cấm hút thuốc lá 

theo quy định của pháp luật; 

b) Không tổ chức thực hiện, hướng dẫn, 

kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện đúng quy 

định về cấm hút thuốc lá tại địa điểm thuộc 

quyền quản lý, điều hành. 

3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 

10.000.000 đồng đối với một trong các hành 

vi sau đây tại nơi dành riêng cho người hút 

thuốc lá: 

a) Không có phòng và hệ thống thông khí 

tách biệt với khu vực không hút thuốc lá; 

b) Không có dụng cụ chứa mẩu, tàn 

thuốc lá; 

c) Không có biển báo tại vị trí phù hợp, 

dễ quan sát; 

d) Không có thiết bị phòng cháy, chữa 

cháy. 

15. Vi phạm quy định về bán, cung cấp 

thuốc lá 

Theo Điều 26 của Nghị định: 

1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 

3.000.000 đồng đối với hành vi không có 

biển thông báo không bán thuốc lá cho 

người chưa đủ 18 tuổi tại điểm bán của đại 

lý bán buôn, đại lý bán lẻ thuốc lá. 

2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 

5.000.000 đồng đối với một trong các hành 

vi sau đây: 

a) Trưng bày quá một bao hoặc một tút 

hoặc một hộp của một nhãn hiệu thuốc lá tại 

đại lý bán lẻ, điểm bán lẻ thuốc lá; 

b) Bán, cung cấp thuốc lá cho người chưa 

đủ 18 tuổi; 

c) Bán, cung cấp thuốc lá không ghi 

nhãn, không in cảnh báo sức khỏe trên bao 

bì thuốc lá theo quy định của pháp luật. 

Trường hợp bán thuốc lá không ghi nhãn, 

không in cảnh báo sức khỏe trên bao bì 

thuốc lá là thuốc lá nhập lậu, thuốc lá giả thì 

thực hiện xử phạt theo quy định của pháp 

luật về hoạt động thương mại, sản xuất, 

buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ 

quyền lợi người tiêu dùng. 

3. Hình thức xử phạt bổ sung: 

Đình chỉ hoạt động kinh doanh có liên 

quan đến hành vi vi phạm trong thời hạn từ 

01 tháng đến 03 tháng đối với các hành vi 

quy định tại khoản 2 Điều này. 

4. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

Buộc thu hồi và loại bỏ yếu tố vi phạm 

đối với thuốc lá không ghi nhãn, không in 

cảnh báo sức khỏe trên bao bì thuốc lá đối 

với hành vi quy định tại điểm c khoản 2 

Điều này. Trường hợp không loại bỏ được 

yếu tố vi phạm thì buộc tiêu hủy. 

16. Vi phạm quy định khác về phòng, 

chống tác hại của thuốc lá 

Theo Điều 29 của Nghị định: 

1. Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 

đồng đến 500.000 đồng đối với người từ đủ 

16 tuổi nhưng chưa đủ 18 tuổi có hành vi sử 

dụng thuốc lá. 

2. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 

1.000.000 đồng đối với một trong các hành 

vi sau đây: 

a) Vận động, ép buộc người khác sử dụng 

thuốc lá; 

b) Sử dụng người chưa đủ 18 tuổi mua 

thuốc lá. 

…… 

17. Vi phạm các quy định về uống 

rượu, bia và địa điểm không uống rượu, 

bia 

Theo Điều 30 của Nghị định: 

1. Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 

đồng đến 500.000 đồng đối với người từ đủ 

16 tuổi nhưng chưa đủ 18 tuổi uống rượu, 

bia. 



2. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 

1.000.000 đồng đối với một trong các hành 

vi sau đây: 

a) Uống rượu, bia tại địa điểm không 

uống rượu, bia theo quy định của pháp luật; 

b) Xúi giục, kích động, lôi kéo người 

khác uống rượu bia. 

3. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 

3.000.000 đồng đối với một trong các hành 

vi sau đây: 

a) Uống rượu, bia ngay trước, trong giờ 

làm việc, học tập và nghỉ giữa giờ làm việc, 

học tập; 

b) Ép buộc người khác uống rượu bia. 

18. Vi phạm các quy định về bán, cung 

cấp rượu, bia 

Theo Điều 31 của Nghị định: 

1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 

3.000.000 đồng đối với một trong các hành 

vi sau đây: 

a) Bán, cung cấp rượu, bia cho người 

chưa đủ 18 tuổi; 

b) Không niêm yết thông báo không bán 

rượu, bia cho người chưa đủ 18 tuổi tại vị trí 

dễ nhìn của cơ sở bán rượu, bia. 

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 

10.000.000 đồng đối với một trong các hành 

vi sau đây: 

a) Bán rượu, bia tại địa điểm không bán 

rượu, bia theo quy định của pháp luật; 

b) Mở mới điểm bán rượu, bia để tiêu 

dùng tại chỗ trong bán kính 100 m tính từ 

khuôn viên của cơ sở y tế, nhà trẻ, trường 

mẫu giáo, trường mầm non, cơ sở giáo dục 

phổ thông. 

3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 

20.000.000 đồng đối với hành vi bán rượu, 

bia theo hình thức thương mại điện tử 

không đáp ứng một trong các điều kiện theo 

quy định của pháp luật. 

4. Hình thức xử phạt bổ sung: 

Tước quyền sử dụng giấy phép kinh 

doanh rượu, bia có thời hạn từ 01 tháng đến 

03 tháng đối với hành vi quy định tại điểm b 

khoản 2 và khoản 3 Điều này. 

19. Vi phạm các quy định về khuyến 

mại rượu, bia 

Theo Điều 32 của Nghị định: 

Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 

20.000.000 đồng đối với một trong các hành 

vi sau đây: 

1. Khuyến mại rượu, bia cho người chưa 

đủ 18 tuổi. 

2. Khuyến mại trong hoạt động kinh 

doanh rượu, bia có độ cồn từ 15 độ trở lên. 

3. Sử dụng rượu, bia có độ cồn từ 15 độ 

trở lên để khuyến mại dưới mọi hình thức. 

4. Khuyến mại rượu, bia có độ cồn dưới 

15 độ không tuân thủ các quy định của pháp 

luật về khuyến mại. 

20. Vi phạm các quy định về quảng cáo 

rượu, bia 

Theo Điều 33 của Nghị định: 

1. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 

20.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng 

người chưa đủ 18 tuổi trực tiếp tham gia vào 

việc quảng cáo rượu, bia. 

2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 

30.000.000 đồng đối với một trong các hành 

vi quảng cáo rượu có độ cồn dưới 15 độ và 

quảng cáo bia sau đây: 

a) Có thông tin, hình ảnh nhằm khuyến 

khích uống rượu, bia; thông tin có nội dung, 

hình ảnh thể hiện rượu, bia có tác dụng tạo 

sự trưởng thành, thành đạt, thân thiện, hấp 

dẫn về giới tính; hướng đến trẻ em, học 

sinh, sinh viên, thanh niên, phụ nữ mang 

thai; 

b) Sử dụng vật dụng, hình ảnh, biểu 

tượng, âm nhạc, nhân vật trong phim, nhãn 

hiệu sản phẩm dành cho trẻ em, học sinh, 

sinh viên; sử dụng hình ảnh của người chưa 

đủ 18 tuổi trong quảng cáo rượu, bia; 

c) Quảng cáo trong các sự kiện, trên các 

phương tiện quảng cáo, sản phẩm dành cho 

người chưa đủ 18 tuổi, học sinh, sinh viên, 

thanh niên, phụ nữ mang thai; 

d) Quảng cáo trên phương tiện giao 

thông; 

đ) Quảng cáo trên báo nói, báo hình ngay 

trước, trong và ngay sau chương trình dành 

cho trẻ em; trong thời gian từ 18 giờ đến 21 

giờ hằng ngày, trừ trường hợp được phép 

theo quy định của pháp luật; 

e) Quảng cáo trên phương tiện quảng cáo 

ngoài trời vi phạm quy định về kích thước, 

khoảng cách đặt phương tiện quảng cáo tính 

từ khuôn viên của cơ sở giáo dục, cơ sở, 

khu vực chăm sóc, nuôi dưỡng, vui chơi, 



giải trí dành cho người chưa đủ 18 tuổi theo 

quy định của pháp luật; 

g) Quảng cáo không có cảnh báo để 

phòng, chống tác hại của rượu, bia theo quy 

định của pháp luật; 

h) Quảng cáo trên báo điện tử, trang 

thông tin điện tử, phương tiện điện tử, thiết 

bị đầu cuối và thiết bị viễn thông khác mà 

không có hệ thống công nghệ chặn lọc, 

phần mềm kiểm soát tuổi của người truy cập 

để ngăn ngừa người chưa đủ 18 tuổi tiếp 

cận, truy cập, tìm kiếm thông tin về rượu, 

bia. 

3. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 

40.000.000 đồng đối với một trong các hành 

vi quảng cáo rượu có độ cồn từ 5,5 độ đến 

dưới 15 độ và bia có độ cồn từ 5,5 độ trở lên 

sau đây: 

a) Quảng cáo trong các chương trình, 

hoạt động văn hóa, sân khấu, điện ảnh, thể 

thao; 

b) Quảng cáo trên các phương tiện quảng 

cáo ngoài trời, trừ biển hiệu của cơ sở kinh 

doanh rượu, bia. 

4. Hình thức xử phạt bổ sung: 

Đình chỉ hoạt động quảng cáo rượu, bia 

có thời hạn từ 01 tháng đến 03 tháng đối với 

hành vi quy định tại điểm h khoản 2 Điều 

này. 

5. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

Buộc thu hồi, gỡ quảng cáo để loại bỏ 

yếu tố vi phạm đối với hành vi quy định tại 

các khoản 1, 2 và 3 Điều này. 

21. Vi phạm các quy định về trách 

nhiệm của cơ sở kinh doanh rượu, bia 

Theo Điều 35 của Nghị định: 

1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 

5.000.000 đồng đối với một trong các hành 

vi sau đây: 

a) Cung cấp thông tin không đầy đủ, 

không chính xác về hoạt động kinh doanh 

của cơ sở theo yêu cầu của cơ quan có thẩm 

quyền; 

b) Không nhắc nhở hoặc không có biển 

cảnh báo đối với khách hàng về việc không 

điều khiển phương tiện giao thông sau khi 

uống rượu, bia. 

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 

15.000.000 đồng đối với một trong các hành 

vi sau đây: 

a) Sử dụng lao động là người chưa đủ 18 

tuổi trực tiếp tham gia vào việc mua, bán 

rượu, bia; 

b) Thông tin về sản phẩm rượu, bia 

không bảo đảm chính xác, không có cơ sở 

khoa học. 

3. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

Buộc loại bỏ yếu tố vi phạm trên sản 

phẩm (nếu có) và cải chính thông tin sai sự 

thật đối với hành vi quy định tại điểm b 

khoản 2 Điều này. 

22. Vi phạm các quy định về thông tin, 

giáo dục, truyền thông về phòng, chống 

tác hại của rượu, bia 

Theo Điều 36 của Nghị định: 

1. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 

1.000.000 đồng đối với hành vi không giáo 

dục, không giám sát, không nhắc nhở thành 

viên gia đình chưa đủ 18 tuổi không uống 

rượu, bia. 

2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 

5.000.000 đồng đối với hành vi thông tin, 

giáo dục, truyền thông về phòng, chống tác 

hại của rượu, bia không bảo đảm chính xác, 

không khách quan và không khoa học. 

3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 

15.000.000 đồng đối với hành vi cung cấp 

thông tin không chính xác, sai sự thật về 

ảnh hưởng của rượu, bia đối với sức khỏe. 

4. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

Buộc cải chính, loại bỏ thông tin sai sự 

thật đối với hành vi quy định tại khoản 2 và 

khoản 3 Điều này. 

23. Vi phạm các quy định về chẩn 

đoán, xác định giới tính thai nhi 

Theo Điều 98 của Nghị định: 

1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 

5.000.000 đồng đối với hành vi bói toán để 

xác định giới tính thai nhi. 

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 

10.000.000 đồng đối với hành vi bắt mạch 

hoặc siêu âm hoặc xét nghiệm cho người 

đang mang thai để chẩn đoán và tiết lộ, 

cung cấp thông tin về giới tính thai nhi, trừ 

trường hợp pháp luật có quy định khác. 

3. Hình thức xử phạt bổ sung: 

Tước quyền sử dụng giấy phép hoạt 

động, chứng chỉ hành nghề trong thời hạn từ 



01 tháng đến 03 tháng đối với hành vi quy 

định tại khoản 2 Điều này. 

24. Vi phạm quy định về lựa chọn giới 

tính thai nhi 

Theo Điều 99 của Nghị định: 

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 

10.000.000 đồng đối với hành vi đe dọa 

dùng vũ lực, uy hiếp tinh thần để ép buộc 

người khác phải áp dụng phương pháp để có 

được giới tính thai nhi theo ý muốn. 

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 

15.000.000 đồng đối với hành vi dùng vũ 

lực ép buộc người khác phải áp dụng 

phương pháp để có được giới tính thai nhi 

theo ý muốn. 

3. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 

20.000.000 đồng đối với một trong các hành 

vi sau đây: 

a) Chỉ định hoặc hướng dẫn sử dụng 

thuốc để có được giới tính thai nhi theo ý 

muốn; 

b) Cung cấp dụng cụ, thuốc, vật tư để có 

được giới tính thai nhi theo ý muốn; 

c) Nghiên cứu các phương pháp để có 

được giới tính thai nhi theo ý muốn, trừ 

trường hợp được pháp luật cho phép. 

4. Hình thức xử phạt bổ sung: 

a) Đình chỉ hoạt động của cơ sở trong 

thời hạn từ 01 tháng đến 03 tháng đối với 

hành vi quy định tại khoản 3 Điều này; 

b) Tước quyền sử dụng chứng chỉ hành 

nghề khám bệnh, chữa bệnh trong thời hạn 

từ 01 tháng đến 03 tháng đối với hành vi 

quy định tại khoản 3 Điều này. 

5. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

Buộc tiêu hủy dụng cụ, thuốc, vật tư đã 

được sử dụng để thực hiện hành vi quy định 

tại điểm b khoản 3 Điều này. 

25. Hành vi loại bỏ thai nhi vì lý do lựa 

chọn giới tính 

Theo Điều 100 của Nghị định: 

1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 

5.000.000 đồng đối với hành vi loại bỏ thai 

nhi vì lý do lựa chọn giới tính của người 

mang thai mà không bị ép buộc phải loại bỏ 

thai nhi. 

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 

7.000.000 đồng đối với hành vi dụ dỗ, lôi 

kéo người mang thai loại bỏ thai nhi vì lý do 

lựa chọn giới tính. 

3. Phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 

10.000.000 đồng đối với hành vi đe dọa 

dùng vũ lực, uy hiếp tinh thần để ép buộc 

người mang thai loại bỏ thai nhi vì lý do lựa 

chọn giới tính. 

4. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 

12.000.000 đồng đối với hành vi dùng vũ 

lực để ép buộc người mang thai phải loại bỏ 

thai nhi vì lý do lựa chọn giới tính. 

5. Phạt tiền từ 12.000.000 đồng đến 

15.000.000 đồng đối với một trong các hành 

vi sau đây: 

a) Cung cấp hóa chất, thuốc để loại bỏ 

thai nhi mà biết rõ người đang mang thai 

muốn loại bỏ thai nhi vì lý do lựa chọn giới 

tính; 

b) Chỉ định hoặc hướng dẫn sử dụng hóa 

chất, thuốc hoặc các biện pháp khác để loại 

bỏ thai nhi mà biết rõ người đang mang thai 

muốn loại bỏ thai nhi vì lý do lựa chọn giới 

tính. 

6. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 

20.000.000 đồng đối với hành vi phá thai 

mà biết rõ người đang mang thai muốn loại 

bỏ thai nhi vì lý do lựa chọn giới tính. 

7. Hình thức xử phạt bổ sung: 

a) Tước quyền sử dụng giấy phép hoạt 

động, chứng chỉ hành nghề trong thời hạn từ 

03 tháng đến 06 tháng đối với hành vi quy 

định tại khoản 5 Điều này; 

b) Tước quyền sử dụng giấy phép hoạt 

động, chứng chỉ hành nghề trong thời hạn từ 

06 tháng đến 12 tháng đối với hành vi quy 

định tại khoản 6 Điều này; 

c) Tước quyền sử dụng giấy chứng nhận 

đủ điều kiện kinh doanh dược hoặc đình chỉ 

hoạt động kinh doanh đối với cơ sở có hoạt 

động dược không vì mục đích thương mại 

trong thời hạn từ 01 tháng đến 03 tháng đối 

với hành vi quy định tại điểm a khoản 5 

Điều này. 

26. Vi phạm các quy định về cưỡng 

bức thực hiện kế hoạch hóa gia đình 

Theo Điều 101 của Nghị định: 

1. Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 

đồng đến 500.000 đồng đối với một trong 

các hành vi sau đây: 



a) Không cung cấp phương tiện tránh thai 

miễn phí cho người thuộc diện được cấp 

theo quy định của pháp luật và có đăng ký 

sử dụng phương tiện tránh thai miễn phí; 

b) Có lời nói hoặc hành động xúc phạm 

danh dự, nhân phẩm người sử dụng biện 

pháp tránh thai, người sinh toàn con trai 

hoặc sinh toàn con gái. 

2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 

2.000.000 đồng đối với hành vi đe dọa dùng 

vũ lực, uy hiếp tinh thần để ép buộc người 

khác phải sử dụng biện pháp tránh thai. 

3. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 

5.000.000 đồng đối với một trong các hành 

vi sau đây: 

a) Đe dọa dùng vũ lực, uy hiếp tinh thần 

để ép buộc người khác không sử dụng biện 

pháp tránh thai hoặc ngừng sử dụng biện 

pháp tránh thai; 

b) Đe dọa dùng vũ lực, uy hiếp tinh thần 

để ép buộc người khác phải mang thai; phải 

sinh thêm con khi họ đã sinh toàn con trai 

hoặc sinh toàn con gái. 

4. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 

7.000.000 đồng đối với hành vi dùng vũ lực 

để ép buộc người khác phải sử dụng biện 

pháp tránh thai. 

5. Phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 

10.000.000 đồng đối với một trong các hành 

vi sau đây: 

a) Đặt dụng cụ tử cung, tiêm thuốc tránh 

thai, cấy thuốc tránh thai mà không có sự 

đồng ý của người sử dụng; 

b) Dùng vũ lực để ép buộc người khác 

không được sử dụng biện pháp tránh thai 

hoặc ngừng sử dụng biện pháp tránh thai; 

c) Dùng vũ lực để ép buộc người khác 

phải mang thai; phải sinh thêm con khi họ 

đã sinh toàn con trai hoặc sinh toàn con gái. 

6. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 

30.000.000 đồng đối với hành vi thực hiện 

kỹ thuật triệt sản mà không có sự đồng ý 

của người bị triệt sản. 

7. Hình thức xử phạt bổ sung: 

Tước quyền sử dụng giấy phép hoạt 

động, chứng chỉ hành nghề khám bệnh, 

chữa bệnh trong thời hạn từ 01 tháng đến 03 

tháng đối với hành vi quy định tại khoản 6 

Điều này. 

8. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

Buộc tháo dụng cụ tử cung, thuốc cấy 

tránh thai đối với hành vi quy định tại điểm 

a khoản 5 Điều này. 

27. Thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân 

Theo Điều 103 của Nghị định: 

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có 

quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 3.000.000 đồng đối với 

vi phạm hành chính về dân số; đến 

5.000.000 đồng đối với vi phạm hành chính 

về y tế dự phòng, phòng, chống HIV/AIDS, 

bảo hiểm y tế, khám bệnh, chữa bệnh, dược, 

mỹ phẩm và trang thiết bị y tế; 

c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm 

hành chính có giá trị không vượt quá mức 

tiền phạt đối với từng lĩnh vực được quy 

định tại điểm b khoản này; 

d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả 

quy định tại các điểm c và đ khoản 1 Điều 

28 của Luật Xử lý vi phạm hành chính. 

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện 

có quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 15.000.000 đồng đối với 

vi phạm hành chính về dân số; đến 

25.000.000 đồng đối với vi phạm hành 

chính về y tế dự phòng và phòng, chống 

HIV/AIDS; đến 37.500.000 đồng đối với vi 

phạm hành chính về bảo hiểm y tế; đến 

50.000.000 đồng đối với vi phạm hành 

chính về khám bệnh, chữa bệnh, dược, mỹ 

phẩm và trang thiết bị y tế; 

c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng 

chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ 

hoạt động có thời hạn; 

d) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm 

hành chính có giá trị không vượt quá mức 

tiền phạt đối với từng lĩnh vực được quy 

định tại điểm b khoản này; 

đ) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả 

quy định tại các điểm c, đ, e, h và i khoản 1 

Điều 28 của Luật Xử lý vi phạm hành chính 

và khoản 3 Điều 3 Nghị định này. 

28. Thẩm quyền xử phạt của Công an 

nhân dân 

Theo Điều 106 của Nghị định: 



1. Chiến sĩ Công an nhân dân đang thi 

hành công vụ có quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 300.000 đồng đối với vi 

phạm hành chính về dân số và đến 500.000 

đồng đối với vi phạm hành chính về y tế dự 

phòng, phòng, chống HIV/AIDS, khám 

bệnh, chữa bệnh, dược, mỹ phẩm, trang 

thiết bị y tế. 

2. Trạm trưởng, Đội trưởng của người 

được quy định tại khoản 1 Điều này có 

quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 900.000 đồng đối với vi 

phạm hành chính về dân số; đến 1.500.000 

đồng đối với vi phạm hành chính về y tế dự 

phòng, phòng, chống HIV/AIDS, bảo hiểm 

y tế, khám bệnh, chữa bệnh, dược, mỹ phẩm 

và trang thiết bị y tế. 

3. Trưởng Công an cấp xã, Trưởng đồn 

Công an, Trạm trưởng Trạm Công an cửa 

khẩu, khu chế xuất có quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 1.500.000 đồng đối với 

vi phạm hành chính về dân số và đến 

2.500.000 đồng đối với vi phạm hành chính 

về y tế dự phòng, phòng, chống HIV/AIDS, 

bảo hiểm y tế, khám bệnh, chữa bệnh, dược, 

mỹ phẩm và trang thiết bị y tế; 

c) Tịch thu tang vật, phương tiện được sử 

dụng để vi phạm hành chính có giá trị 

không vượt quá mức tiền phạt được quy 

định tại điểm b khoản này; 

d) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu 

quả quy định tại các điểm c và đ khoản 1 

Điều 28 của Luật Xử lý vi phạm hành 

chính. 

4. Trưởng Công an cấp huyện, Trưởng 

phòng nghiệp vụ thuộc Cảnh sát quản lý 

hành chính về trật tự xã hội, Trưởng phòng 

nghiệp vụ thuộc Cục Cảnh sát giao thông; 

Trưởng phòng Công an cấp tỉnh, gồm: 

Trưởng phòng An ninh kinh tế, Trưởng 

phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật 

tự xã hội, Trưởng phòng Cảnh sát phòng, 

chống tội phạm về môi trường, Trưởng 

phòng Cảnh sát giao thông, Trưởng phòng 

Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt, 

Trưởng phòng Cảnh sát đường thủy, Trưởng 

phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham 

nhũng, kinh tế, buôn lậu có quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 6.000.000 đồng đối với 

vi phạm hành chính về dân số; đến 

10.000.000 đồng đối với vi phạm hành 

chính về y tế dự phòng, phòng, chống 

HIV/AIDS; đến 15.000.000 đồng đối với vi 

phạm hành chính về bảo hiểm y tế; đến 

20.000.000 đồng đối với vi phạm hành 

chính về khám bệnh, chữa bệnh, dược, mỹ 

phẩm, trang thiết bị y tế; 

c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng 

chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ 

hoạt động có thời hạn; 

d) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm 

hành chính có giá trị không vượt quá mức 

tiền phạt được quy định tại điểm b khoản 

này; 

đ) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu 

quả quy định tại các điểm c và đ khoản 1 

Điều 28 của Luật Xử lý vi phạm hành chính 

và khoản 3 Điều 3 Nghị định này. 

29. Phân định thẩm quyền xử phạt vi 

phạm hành chính của các chức danh có 

thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực y tế 

Theo Điều 112 của Nghị định: 

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp có 

thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành 

chính, xử phạt hành chính và áp dụng các 

biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành 

vi vi phạm hành chính quy định tại Chương 

II Nghị định này theo thẩm quyền quy định 

tại Điều 103 Nghị định này và chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn được giao. 

…… 

4. Người có thẩm quyền xử phạt của cơ 

quan Công an nhân dân có thẩm quyền lập 

biên bản vi phạm hành chính, xử phạt hành 

chính và áp dụng các biện pháp khắc phục 

hậu quả theo phạm vi quản lý, chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn được giao và theo 

thẩm quyền quy định tại Điều 106 Nghị 

định này đối với hành vi vi phạm quy định 

tại các điều 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 

19, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 

35, 36, 37, 54, 65, 66, 67, 69, 70, 76, 96, 97, 

98, 99, 100, 101, 102; điểm a khoản 3 Điều 

5; các khoản 1, 2, 4 Điều 6; điểm a khoản 1, 

điểm a khoản 2, điểm h khoản 3 Điều 9; các 



điểm a, c khoản 5, điểm b khoản 6, khoản 7 

Điều 38; điểm a khoản 7 Điều 44; điểm a 

khoản 1 Điều 45; điểm a khoản 1, điểm b 

khoản 2 Điều 48;, các điểm a, g khoản 2 

Điều 52; khoản 3 Điều 53; khoản 4 Điều 55; 

điểm c khoản 4 Điều 56; điểm d khoản 5, 

khoản 7 Điều 57; khoản 7 Điều 58; các 

khoản 4, 5, 6, 7 Điều 59; các điểm d, đ, e, g 

khoản 2, điểm đ khoản 3, các khoản 4, 5, 6, 

7 Điều 60; khoản 4 Điều 61; khoản 5 Điều 

62; khoản 4 Điều 63; các khoản 1, 2, các 

điểm a, b khoản 3 Điều 64; các khoản 2, 3 

Điều 68; điểm b khoản 2 Điều 70; điểm a 

khoản 2, các điểm a, b khoản 3 Điều 73; 

điểm g khoản 2, khoản 3 Điều 74 và các 

điểm b, c, d khoản 2, các điểm c, d khoản 3 

Điều 75 Nghị định này. 

30. Thẩm quyền lập biên bản vi phạm 

hành chính 

Theo Điều 113 của Nghị 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. 

31. Hiệu lực thi hành 

Theo Điều 115 của Nghị định: 

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ 

ngày 15 tháng 11 năm 2020. 

2. Các quy định sau đây có hiệu lực thi 

hành kể từ ngày ký, ban hành: 

a) Các điều 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 

14, 47, 115, 116, 117 điểm b khoản 1, điểm 

b khoản 4 Điều 52 và các điểm a, b khoản 2, 

các điểm b, đ khoản 3, điểm b khoản 4 Điều 

57 Nghị định này; 

b) Các điều 1, 2, 3, 4, 103, 104, 105, 106, 

107, 108, 109, 110, 111, 112, 113 và 114 

được áp dụng để xử phạt vi phạm hành 

chính đối với các hành vi vi phạm quy định 

tại điểm a khoản này. 

3. Nghị định số 176/2013/NĐ-CP ngày 

14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy 

định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực y tế hết hiệu lực toàn bộ kể từ ngày từ 

ngày 15 tháng 11 năm 2020. 

4. Các điều 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 

của Nghị định số 176/2013/NĐ-CP ngày 14 

tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định 

xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y 

tế hết hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban 

hành Nghị định này. 

32. Điều khoản chuyển tiếp 

Theo Điều 116 của Nghị định: 

Đối với hành vi vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực y tế xảy ra trước ngày Nghị 

định này có hiệu lực, sau đó mới bị phát 

hiện hoặc đang xem xét, giải quyết mà Nghị 

định này không quy định trách nhiệm pháp 

lý hoặc quy định trách nhiệm pháp lý nhẹ 

hơn thì áp dụng các quy định của Nghị định 

này. 
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“Tích cực tìm hiểu pháp luật, 

nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật 

là trách nhiệm của mọi công dân" 


