
UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

SỞ TÀI CHÍNH 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:              /STC-VP 

V/v tuyên truyền các nội dung  

về xử lý hành vi vi phạm pháp luật  

về phòng, chống dịch COVID-19  

 

Đà Nẵng, ngày      tháng 3 năm 2020 

 

Kính gửi: Các phòng thuộc Sở 

 

Thực hiện Công văn số 09/HĐ-CV ngày 06/4/2020 của Hội đồng Phối hợp 

phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố Đà Nẵng về đẩy mạnh thông tin, tuyên 

truyền các quy định về phòng, chống dịch COVID-19; Giám đốc Sở Tài chính đề 

nghị Trưởng các phòng (tương đương) triển khai đến công chức, viên chức biệt 

phái và người lao động: 

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc và quyết liệt các văn bản chỉ đạo của cấp và 

các nội dung Sở Tài chính đã triển khai về phòng, chống dịch COVID-19
1
. 

2. Tuyên truyền cho người thân, gia đình, xã hội các nội dung về xử lý hành 

vi vi phạm pháp luật về phòng, chống bệnh truyền nhiễm, trong đó cần nêu rõ các 

mức phạt đối với các hành vi vi phạm, cụ thể: 

a) Người không đeo khẩu trang nơi công cộng bị phạt tiền tối đa đến 

300.000 đồng. 

b) Người vứt khẩu trang đã sử dụng không đúng nơi quy định tại nơi công 

cộng bị phạt tiền tối đa đến 5.000.000 đồng, nếu vứt ra vỉa hè, đường phố bị phạt 

tiền tối đa đến 7.000.000 đồng. 

c) Người che giấu tình trạng bệnh của mình hoặc của người khác khi mắc 

bệnh COVID-19 bị phạt tiền tối đa đến 2.000.000 đồng. 

d) Không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp tạm đình chỉ hoạt động 

của cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống công cộng có nguy cơ làm lây truyền dịch 

bệnh tại vùng có dịch thì bị phạt tiền tối đa 10.000.000 đồng đối với cá nhân và 

20.000.000 đồng đối với tổ chức. 

đ) 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 để 

phòng, chống dịch COVID-19 thì bị phạt tiền tối đa 10.000.000 đồng đối với cá 

nhân và 20.000.000 đồng đối với tổ chức. 

                                           
1
 Công văn số 1167/STC-VP ngày 31/3/2020 triển khai Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 30/3/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ và chỉ đạo của UBND TP về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19; Công văn số 

1158/STC-VP ngày 31/3/2020 triển khai Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Thành ủy 

về công tác phòng chống dịch COVID-19; Công văn số 949/STC-VP ngày 17/3/2020 đẩy mạnh phòng, chống dịch 

Covid-19; Công văn số 684/STC-VP ngày 02/3/2020 về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phát triển 

KT-XH năm 2020 và phổ biến giáo dục pháp luật các vấn đề dư luận xã hội quan tâm.  
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e) Người không thực hiện quyết định kiểm tra, giám sát, xử lý y tế trước khi 

ra vào vùng có dịch bị phạt tiền tối đa đến 20.000.000 đồng. 

g) Người nào trốn khỏi nơi cách ly; không tuân thủ quy định về cách ly, từ 

chối, trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly, cưỡng chế cách ly để phòng, chống 

dịch COVID-19 có thể bị xử phạt hành chính tối đa đến 10.000.000 đồng hoặc bị 

xử lý theo quy định tại Điều 240 Bộ luật Hình sự trong trường hợp gây truyền dịch 

bệnh cho người khác. 

h) Hành vi trốn khỏi nơi cách ly, không tuân thủ quy định về cách ly; từ 

chối, trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly, cưỡng chế cách ly mà làm gây thiệt 

hại từ 100.000.000 đồng trở lên do phát sinh chi phí phòng, chống dịch bệnh 

COVID-19 thì bị xử lý theo quy định tại Điều 295 Bộ luật Hình sự. 

i) Người nào khai báo y tế, khai báo không đầy đủ hoặc khai báo gian đối 

gây lây truyền dịch vệnh COVID-19 cho người khác bị xử lý theo quy định tại 

Điều 240 Bộ luật Hình sự. 

k) Người nào 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 có thể 

bị phạt tiền tối đa đến 15.000.000 đồng hoặc bị xử lý theo quy định tại Điều 288 

Bộ luật Hình sự. 

l) 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 COVID-19 thì bị xử lý theo 

quy định tại Điều 330 Bộ luật Hình sự. 

m) Chủ cơ sở, người quản lý kinh doanh dịch vụ (như quán bar, 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, gây thiệt hại từ 100.000.000 đồng trở lên do phát sinh chi phí phòng, 

chống dịch bệnh thì bị xử lý theo quy định tại Điều 295 Bộ luật Hình sự. 

n) 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 theo quy định tại Điều 

196 Bộ luật Hình sự. 

Đề nghị các phòng thuộc Sở, công chức, viên chức biệt phái và người lao 

động nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên;  

- Ban Giám đốc;           
- Lưu: VT, VBĐT, VP. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nguyễn Văn Phụng 
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