
1. Điều 8 Luật Phòng chống bệnh 
truyền nhiễm năm 2007 nghiêm cấm 
các hành vi say đây:

- Cố ý làm lây lan tác nhân gây bệnh 
truyền nhiễm.

- Người mắc bệnh truyền nhiễm, 
người bị nghi ngờ mắc bệnh truyền 
nhiễm và người mang mầm bệnh truyền 
nhiễm làm các công việc dễ lây truyền 

tác nhân gây bệnh truyền nhiễm theo 
quy định của pháp luật.

- Che giấu, không khai báo hoặc 
khai báo không kịp thời các trường hợp 
mắc bệnh truyền nhiễm theo quy định 
của pháp luật.

- Cố ý khai báo, thông tin sai sự thật 
về bệnh truyền nhiễm.

- Phân biệt đối xử và đưa hình ảnh, 
thông tin tiêu cực về người mắc bệnh 
truyền nhiễm.

- Không triển khai hoặc triển khai 
không kịp thời các biện pháp phòng, 
chống bệnh truyền nhiễm theo quy định 
của Luật này.

- Không chấp hành các biện pháp 
phòng, chống bệnh truyền nhiễm theo 
yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm 
quyền.

2. Người có hành vi che giấu hiện 
trạng bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm 
A của bản thân hoặc của người khác 
mắc bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A; 
không thực hiện việc xét nghiệm phát 
hiện bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A 
theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền thì sẽ bị phạt tiền từ 500.000 
đến 01 triệu đồng (khoản 2 Điều 6 Nghị 
định 176/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 

của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm 
hành chính trong lĩnh vực y tế). 

3. Điều 8 Luật An ninh mạng năm 
2018 nghiêm cấm hành vi thông tin sai 
sự thật gây hoang mang trong nhân 
dân, gây thiệt hại đến hoạt động kinh tế 
xã hội, gây khó khăn cho hoạt động của 
cơ quan nhà nước hoặc người thi hành 
công vụ, xâm hại quyền, lợi ích hợp pháp 
của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác. 

- Người cung cấp nội dung thông 
tin sai sự thật, vu khống, xuyên tạc, 
xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức 
và danh dự, nhân phẩm của cá nhân 
trên trang thông tin điện tử, trang thông 
tin điện tử tổng hợp thì bị phạt tiền từ 
20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng 
(điểm a khoản 3 Điều 64 Nghị định số 

ï



174/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy 
định xử phạt vi phạm hành chính trong 
lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công 
nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện). 
Đối với trường hợp cung cấp, trao đổi, 
truyền đưa hoặc lưu trữ, sử dụng thông 
tin số nhằm đe dọa, quấy rối, xuyên tạc, 
vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, 
danh dự, nhân phẩm, uy tín của người 
khác thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng 
đến 20.000.000 đồng (điểm g Khoản 
3 Điều 66 Nghị định số 174/2013/NĐ-
CP). Ngày 03/2/2020, Chính phủ đã 
ban hành Nghị định số 15/2020/NĐ-CP 
về việc quy định xử phạt vi phạm hành 
chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn 
thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ 

thông tin và giao dịch điện tử; có hiệu 
lực thi hành từ 15/4/2020 và thay thế 
Nghị định số 174/2013/NĐ-CP.

- Người có hành vi trên gây hậu quả 
nguy hiểm cho xã hội thì tùy tính chất 
và mức độ nguy hiểm sẽ bị xử lý hình 
sự theo quy định tại Điều 288 Bộ luật 
Hình sự năm 2015 về tội đưa hoặc sử 
dụng trái phép mạng máy tính, mạng 
viễn thông với mức phạt tù đến 07 năm.

4. Người làm lây lan dịch bệnh cho 
người khác ở mức độ phải chịu trách 
nhiệm hình sự thì người thực hiện hành 
vi đó tùy theo tính chất và mức độ nguy 
hiểm sẽ bị xử phạt theo Điều 240 Bộ 
luật Hinh sự năm 2015 với mức phạt tù 
đến 12 năm.
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