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LỜI GIỚI THIỆU 
 

  Đại dịch Covid-19 bùng phát ở Vũ Hán (Trung Quốc) 
vào cuối tháng 11/2019, sau đó đã nhanh chóng lan ra toàn 
cầu; cho đến nay đã lây lan tại 219 quốc gia và vùng lãnh thổ 
trên khắp các châu lục, với hơn 171 triệu ca lây nhiễm với 
hơn 3 triệu người tử vong. 
 Covid-19 lan ra đã tác động tới mọi mặt của đời sống 
xã hội, có những đặc điểm khác với những tác động của các 
dịch bệnh trước đây. Về tổng thể, những tác động của Covid-
19 trên bình diện quốc tế cũng là những tác động tới Việt 
Nam. Tuy nhiên, do điều kiện cụ thể của Việt Nam, mà 
những tác động đó có những đặc điểm, sắc thái và mức độ 
khác nhau trên các lĩnh vực: kinh tế, văn hóa, xã hội,... 
 Các giải pháp ứng phó với đại dịch toàn cầu được các 
cấp, các ngành đặc biệt quan tâm và triển khai rất có hiệu 
quả. Cùng với việc đưa ra các giải pháp cụ thể, những quy 
định hiện hành của pháp luật cũng đã đáp ứng được những 
yêu cầu về cơ sở pháp lý, để chính quyền các cấp chủ động 
triển khai tổng thể, đồng bộ các mặt hoạt động quản lý nhà 
nước về phòng chống bệnh truyền nhiễm. Việt Nam đã thể 
hiện rõ năng lực và hiệu quả cao trong quản lý, ứng phó và 
kiểm soát dịch Covid-19, được thế giới đánh giá cao và xem 
là hình mẫu. 
 Để bạn đọc có cái nhìn cụ thể hơn về dịch bệnh 
Covid-19 và những giải pháp mà Việt Nam đã triển khai để 
phòng, chống dịch bệnh, Thư viện tỉnh Sơn La biên soạn Tài 
liệu truyền thông hỏi – đáp: “Những điều cần biết về dịch 
bệnh viêm đường hô hấp cấp Coivid-19”. 
 Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc./. 

BAN BIÊN TẬP 
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 Câu 1: Virus Corona nCoV là gì? Nguồn gốc và cơ chế 
lây lan của virus Corona nCoV như thế nào? 
 

Trả lời: 
  -Virus Corona (nCoV): là một loại virus đường hô hấp 
mới gây bệnh viêm đường hô hấp cấp ở người và cho thấy có 
sự lây lan từ người sang người. Virus này là chủng virus mới 
chưa được xác định trước đó. 
 - Nguồn gốc của virus Corona nCoV: Các cơ quan y tế 
và đối tác y tế đang nỗ lực để xác định nguồn gốc của nCoV. 
Nhiều ý kiến cho rằng, virus Corona là một betacoronavirus, 
thuộc họ với virus gây hội chứng MERS-CoV và hội chứng 
SARS, tất cả đều có nguồn gốc từ vật chủ là loài dơi. Phân tích 
cây di truyền của virus này đang được tiếp tục để biết nguồn 
gốc cụ thể của virus. 
 - Cơ chế lây lan của virus Corona nCoV: Virus này ban 
đầu xuất hiện từ nguồn động vật nhưng có khả năng lây truyền 
từ người sang người. Điều quan trọng cần lưu ý là sự lây lan từ 
người sang người có thể xảy ra liên tục. Ở người, virus lây từ 
người này sang người kia thông qua tiếp xúc với dịch cơ thể 
của người bệnh. Tùy thuộc vào mức độ lây lan của chủng virus, 
việc ho, hắt hơi hay bắt tay có thể khiến người xung quanh bị 
phơi nhiễm.  
 Virus cũng có thể bị lây từ việc ai đó chạm tay vào một 
vật mà người bệnh chạm vào, sau đó đưa lên miệng, mũi và 
mắt họ. Những người chăm sóc bệnh nhân cũng có thể bị phơi 
nhiễm virus khi xử lý các chất thải của người bệnh. 

 

Câu 2: Những triệu chứng và biến chứng của bệnh 
nhân nhiễm virus Corona là gì?  
        

 Trả lời: 
 - Các triệu chứng của bệnh nhân mắc nCoV từ nhẹ đến 
nặng bao gồm: sốt, ho và khó thở. Các triệu chứng này có thể 
xuất hiện từ 02 đến 14 ngày sau khi tiếp xúc nguồn bệnh. Tới 
khi khởi phát, nCoV gây sốt và có thể tổn thương đường hô 
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hấp. Trường hợp nặng, gây viêm phổi và có thể nhiều cơ quan 
khác trong cơ thể khiến bệnh nhân tử vong, nhất là các trường 
hợp có bệnh nền. 

 

Câu 3: Dịch bệnh COVID-19 bùng phát khi nào?  
 

 Trả lời:  
 - Dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của 
virus corona được phát hiện đầu tiên tại thành phố Vũ Hán, tỉnh 
Hồ Bắc,Trung Quốc vào tháng 12/2019. 
 Sau nhiều cân nhắc lỹ lưỡng, ngày 11/3, Tổ chức Y tế 
Thế giới (WHO) đã tuyên bố dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp 
COVID-19 do chủng mới của virus corona (SARS-CoV-2) là 
một đại dịch toàn cầu trong bối cảnh dịch bệnh ngày càng lan 
rộng sang nhiều nước trên thế giới. 
 Phát biểu trong cuộc họp báo cùng ngày, Tổng Giám 
đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết, dựa trên 
tình hình hiện nay, tổ chức này đánh giá COVID-19 là một đại 
dịch. Bên cạnh đó, WHO cũng tỏ rõ sự quan ngại trước sự lây 
lan và mức độ nghiêm trọng đáng báo động của COVID-19, 
cũng như việc “thiếu hành động” tại một số nước. Qua đó, ông 
Ghebreyesus kêu gọi cộng đồng thế giới cần hành động cấp 
bách và tích cực để kiềm chế đại dịch này. 
  

 Câu 4: Kể từ khi dịch bệnh bùng phát, tình hình thế 
giới và Việt Nam có những điểm gì đáng chú ý? 
  

 Trả lời:  
 - Tình hình thế giới: 
 Tính đến 18 giờ ngày 31/5/2021, trên thế giới đã có 
171.084.991 ca nhiễm; trong đó số ca được chữa khỏi là 
153.226.975, số ca tử vong là 3.557.990, và 14.300.026 ca đang 
điều trị.(1)

 

                                                
1 Số liệu thống kê của Bộ Y tế. 
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 Tổng giám đốc WHO kêu gọi đóng góp vaccine 
COVID-19 để thực hiện mục tiêu tiêm chủng cho 10% dân số 
mỗi nước trước tháng 10 năm 2021. 
 Sau gần 2 năm bùng phát, đến nay đại dịch đã xuất hiện 
và lây lan ở 219 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. 
 Theo dữ liệu từ hãng phân tích Airfinity, hiện nay đã có 
6 quốc gia bao gồm Mỹ, Ấn Độ, Trung Quốc, Anh, Đức, Hàn 
Quốc sản xuất được vaccine phòng Covid-19, trong đó Mỹ là 
quốc gia có năng lực sản xuất cao nhất, với lượng vaccine ước 
tính lên đến hơn 4,6 tỉ liều (số liệu ước tính trong năm 2020 và 
2021). 
 - Tình hình Việt Nam:  
 Tại Việt Nam, theo thống kê của Bộ Y tế, đến thời điểm 
18 giờ ngày 31 tháng 5 năm 2021, đã có 7.321 ca nhiễm. Số 
lượng ca mắc mới tính từ 27/4 đến 31/5 là 4.245 ca; số lượng 
xét nghiệm (từ 29/4/2021 đến 31/2/2021) đã thực hiện là 
1.318.566 mẫu cho 2.427.467 lượt người.  
 Tháng 5 năm 2021, Bộ Y tế đã gửi công điện tới các 
tỉnh, thành phố trên cả nước đề nghị ra soát năng lực hồi sức 
cấp cứu, điều trị người bệnh COVID-19 tại địa phương do đợt 
dịch này có những diễn biến phức tạp, 10% người bệnh chuyển 
nặng và rất nặng.  
  

 Câu 5: Trước tình hình dịch bệnh Covid-19, lãnh đạo 
Đảng và Nhà nước đã ban hành những văn bản nào để chỉ 
đạo công tác phòng, chống dịch? 
  

 Trả lời:  
  - Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, số 
ca mắc mới và tử vong trên thế giới liên tục tăng cao, Đảng và 
Nhà nước đã ban hành một số văn bản quan trọng, chỉ đạo công 
tác phòng, chống dịch Covid-19: 
 - Nghị quyết 37/NQ-CP ngày 29/3/2020 về một số chế 
độ đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19. 
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 - Quyết định số 437/QĐ-TTg ngày 30/3/2020 về nguyên 
tắc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách 
địa phương trong phòng, chống dịch Covid-19. 
 - Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 về thực hiện các 
biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19. 
 - Nghị định 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 quy định 
xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế 
 - Quyết định số 779/QĐ-TTg ngày 26/5/2021 về thành 
lập Quỹ vắc-xin phòng Covid-19. 
 - Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 08 tháng 02 năm 2021 
về chi phí cách ly y tế, khám, chữa bệnh và một số chế độ đăch 
thù trong phongfm chống dịch Covid-19. 
 - Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2021 
về mua và sử dụng vaccine phòng Covid-19 
 

 Câu 6: Những biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 
của các cơ quan, đơn vị và các Bộ, Ngành, địa phương thể 
hiện như thế nào trong Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 
(Chỉ thị 16)?  
  

 Trả lời: 
 - Mục 3, Chỉ thị 16 nêu rõ: 
 Các cơ quan, đơn vị nhà nước bố trí cho cán bộ, công 
chức, viên chức sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà; 
chỉ những trường hợp thật sự cần thiết như trực chiến đấu, trực 
cơ quan, cung ứng hàng hóa dịch vụ thiết yếu, xử lý tài liệu mật 
và các nhiệm vụ cần thiết khác theo yêu cầu mới đến làm việc 
tại công sở; tăng cường tổ chức họp trực tuyến. Người đứng 
đầu chịu trách nhiệm về việc cán bộ, nhân viên lây nhiễm dịch 
bệnh do không chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch 
tại công sở. 
 - Tại các mục 4, 5, 6, 8, 9,10, 11, 12 của Chỉ thị yêu cầu: 
 Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành 
phố chỉ đạo cơ bản dừng hoạt động vận chuyển hành khách 
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công cộng. Hạn chế tối đa việc di chuyển từ địa bàn, khu vực 
này sang địa bàn, khu vực khác; dừng việc di chuyển từ vùng 
có dịch đến các địa phương khác, trừ trường hợp đặc biệt vì lý 
do công vụ và các trường hợp cung cấp lương thực, thực phẩm, 
nhu yếu phẩm cần thiết, xe đưa đón công nhân, chuyên gia của 
các doanh nghiệp, chuyên chở nguyên vật liệu sản xuất. 
 Giao Bộ Y tế: Chỉ đạo các bệnh viện thực hiện các quy 
trình và quản lý chặt chẽ, tránh lây nhiễm chéo trong bệnh viện; 
kiểm soát chặt chẽ, yêu cầu kê khai y tế bắt buộc đối với bệnh 
nhân, người nhà, người chăm sóc bệnh nhân; mỗi một bệnh 
nhân chỉ được một người chăm sóc; dừng việc thăm bệnh nhân 
tại các cơ sở y tế. Có quy định chặt chẽ về tiếp nhận bệnh nhân, 
không để một cá nhân lây nhiễm làm ảnh hưởng đến hoạt động 
của toàn bộ bệnh viện; tổng hợp và định kỳ công bố 2 lần/ngày 
kết quả xét nghiệm dương tính ở các địa phương, bảo đảm 
chính xác... 
 Bộ Quốc phòng chỉ đạo tổ chức, sắp xếp, mở rộng các 
cơ sở cách ly tập trung, tách bạch các trường hợp mới cách ly 
và đang cách ly, không để lây chéo; tăng cường quản lý đường 
mòn, lối mở trên các tuyến biên giới. 
 Bộ Công an tăng cường chỉ đạo việc bảo đảm an ninh 
trật tự, phòng chống tội phạm, nhất là đối với vùng nông thôn. 
 Bộ Tài chính chỉ đạo Tổng cục Hải quan xử lý các 
vướng mắc trong xuất khẩu khẩu trang vải; yêu cầu các doanh 
nghiệp kinh doanh bảo hiểm không giới thiệu và triển khai gói 
bảo hiểm liên quan đến bảo hiểm đối với bệnh COVID-19. 
 Các Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan báo chí tiếp 
tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền ủng hộ chủ trương bảo vệ 
sức khỏe của nhân dân, chấn chỉnh một số báo rút tít gây hoang 
mang, hiểu nhầm. Người chịu trách nhiệm phòng, chống dịch 
không phát ngôn gây hoảng loạn trong nhân dân. 
 Bộ Công Thương, Ủy ban nhân dân các địa phương chú 
ý bảo đảm hàng hóa, lương thực, thực phẩm thiết yếu cho nhân 
dân. 
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 Câu 7: Việc thực hiện cách ly xã hội trong phòng, 
chống dịch bệnh Covid-19 được hướng dẫn như thế nào?   

 

Trả lời:  
 Việc thực hiện cách ly xã hội được hướng dẫn tại Công 
văn số 2601/VPCP-KGVX ngày 03/4/2020 về việc thực hiện 
Chỉ thị số 16/CT-TTg cụ thể như sau: 
 1. Thực hiện nghiêm việc cách ly xã hội theo đúng yêu 
cầu của Chỉ thị số 16/CT-TTg, bảo đảm giãn cách xã hội, giữ 
khoảng cách giữa người với người, cộng đồng với cộng đồng. 
Nhằm giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm cộng đồng, yêu cầu người 
dân ở nhà, hạn chế tối đa ra ngoài, trừ các trường hợp thật sự 
cần thiết: 
 a) Mua lương thực, thực phẩm, dược phẩm và hàng hóa, 
dịch vụ thiết yếu khác; 
 b) Các trường hợp khẩn cấp như: cấp cứu, khám chữa 
bệnh; thiên tai, hỏa hoạn,… 
 c) Làm việc tại các cơ quan, đơn vị nhà nước, lực lượng 
vũ trang, cơ quan ngoại giao và tại các cơ sở nêu tại mục 2 văn 
bản này. 
 Trường hợp ra khỏi nhà phải đeo khẩu trang, rửa tay 
bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn; không tập trung quá 2 
người trở lên tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường 
học, bệnh viện và phải giữ khoảng cách tối thiểu 2m. 
 2. Nhà máy, cơ sở sản xuất; công trình giao thông, xây 
dựng; cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu (như: lương 
thực, thực phẩm, dược phẩm; xăng, dầu; điện; nước; nhiên 
liệu,…); cơ sở giáo dục, ngân hàng, kho bạc, các cơ sở kinh 
doanh dịch vụ trực tiếp liên quan đến hoạt động ngân hàng và 
bổ trợ doanh nghiệp (như công chứng, luật sư, đăng kiểm, đăng 
ký giao dịch bảo đảm...), chứng khoán, bưu chính, viễn thông, 
dịch vụ hỗ trợ vận chuyển, xuất, nhập khẩu hàng hóa, khám 
bệnh, chữa bệnh, tang lễ... được tiếp tục hoạt động. Người đứng 
đầu các cơ sở nêu trên chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn tuyệt 
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đối và thực hiện đầy đủ các biện pháp chống dịch, trong đó có 
các biện pháp: 
 a) Thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang, bố trí đầy đủ 
phương tiện, vật tư phòng, chống dịch theo quy định, khuyến 
cáo của cơ quan y tế; 
 b) Yêu cầu người lao động khai báo y tế, tuân thủ các 
biện pháp hạn chế di chuyển, tiếp xúc, giao tiếp; 
 c) Tạm dừng các hoạt động không cấp bách, giảm mức 
độ tập trung người lao động; 
 d) Tổ chức, quản lý chặt chẽ việc đưa đón người lao 
động (nếu có) đến nơi làm việc bảo đảm ngăn ngừa rủi ro lây 
nhiễm dịch bệnh. 
 Trường hợp không bảo đảm các yêu cầu nêu trên thì 
phải dừng hoạt động. Cơ quan y tế địa phương hướng dẫn, 
kiểm tra, giám sát việc phòng, chống dịch tại các cơ sở nêu 
trên. 
 Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định và công 
bố công khai loại hình cơ sở sản xuất, kinh doanh, công trình 
phải tạm đình chỉ hoạt động. 

   

Câu 8: Trung ương có những cơ chế hỗ trợ nào cho 
các địa phương phòng, chống dịch COVID-19? 
  

 Trả lời: 
 - Điều 2, Quyết định 437/QĐ-TTg ngày 30/3/2020 của 
Thủ tướng Chính phủ nêu cơ chế hỗ trợ các địa phương phòng 
chống dịch Covid-19 từ ngân sách trung ương: 
 1. Các tỉnh miền núi, Tây Nguyên: Ngân sách trung 
ương hỗ trợ 70% mức ngân sách nhà nước thực chi theo quy 
định; 
 2. Các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương còn lại: 
 a) Các tỉnh, thành phố có tỷ lệ điều tiết các khoản thu 
phân chia về ngân sách trung ương từ 50% trở lên: Chủ động sử 
dụng dự phòng ngân sách địa phương để thực hiện; 
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 b) Các tỉnh, thành phố có tỷ lệ điều tiết các khoản thu 
phân chia về ngân sách trung ương dưới 50%: Ngân sách trung 
ương hỗ trợ 30% phần hỗ trợ từ ngân sách nhà nước; 
 c) Các địa phương chưa tự cân đối được ngân sách còn 
lại: Ngân sách trung ương hỗ trợ 50% phần hỗ trợ từ ngân sách 
nhà nước. 
 3. Các địa phương sử dụng tối đa 50% nguồn dự phòng 
ngân sách địa phương, tối đa 70% Quỹ dự trữ tài chính cấp tỉnh 
để thực hiện phòng, chống dịch Covid-19. 
 Trường hợp các địa phương chi cho công tác phòng, 
chống dịch Covid-19 ở mức độ lớn, nếu phần ngân sách địa 
phương đảm bảo vượt quá nguồn lực của địa phương, gồm: 
50% nguồn dự phòng ngân sách địa phương (bao gồm cả 3 cấp 
tỉnh, huyện, xã) và 70% Quỹ dự trữ tài chính địa phương, ngân 
sách trung ương sẽ bổ sung thêm phần chênh lệch vượt quá 
nguồn lực của địa phương để các tỉnh, thành phố có đủ nguồn 
để thực hiện.  

   

 Câu 9: Quỹ vaccine phòng Covid-19 được thành lập 
với mục đích gì? Chức năng, nhiệm vụ của Quỹ? 

  

Trả lời:  
 - Quỹ vaccine phòng Covid-19 được thành lập theo 
Quyết định số 779/QĐ-TTg ngày 26/5/2021 của Thủ tướng 
Chính phủ có mục đích: 
 Thành lập Quỹ vắc-xin phòng Covid-19 Việt Nam (sau 
đây gọi tắt là Quỹ) để tiếp nhận, quản lý, sử dụng các nguồn tài 
trợ, hỗ trợ, đóng tự nguyện bằng tiền, vắc-xin của các tổ chức, 
cá nhân trong nước và ngoài nước và các nguồn vốn hợp pháp 
khác cho hoạt động mua, nhập khẩu vắc-xin, nghiên cứu, sản 
xuất vắc-xin trong nước và sử dụng vắc-xin phòng Covid-19 
cho người dân. 
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 Quỹ do Bộ Tài chính quản lý. Tên giao dịch tiếng Anh 
của Quỹ: Vietnam Fund for Vacination Prevention of 
Coronavirus Disease 2019 (viết tắt là VFVC). 
 Bộ Tài chính ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động, quản 
lý và sử dụng Quỹ, công khai, minh bạch. 
 - Về chức năng của Quỹ: 
 Quỹ có chức năng quản lý, điều phối các nguồn lực tài 
chính, hiện vật của Quỹ để tài trợ, hỗ trợ cho hoạt động mua, 
nhập khẩu vắc-xin, nghiên cứu, sản xuất vắc-xin trong nước và 
sử dụng vắc-xin phòng Covid-19. 
 - Về nhiệm vụ của Quỹ: 
 1. Tiếp nhận, quản lý, sử dụng các nguồn tài trợ, hỗ trợ, 
đóng góp tự nguyện bằng tiền, vắc-xin của các tổ chức, cá nhân 
trong nước và ngoài nước và các nguồn vốn hợp pháp khác để 
hỗ trợ, tài trợ cho hoạt động mua, nhập khẩu vắc-xin, nghiên 
cứu, sản xuất vắc-xin trong nước và sử dụng vắc-xin phòng 
Covid-19. 
 2. Phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ 
quan, tổ chức liên quan trong việc vận động quyên góp, tài trợ 
cho Quỹ để hỗ trợ, tài trợ hoạt động mua, nhập khẩu vắc-xin, 
nghiên cứu, sản xuất vắc-xin trong nước và sử dụng vắc-xin 
phòng Covid-19 theo quy định. 
   

 Câu 10: Hành vi vi phạm quy định về thông tin, giáo 
dục truyền thông trong phòng, chống bệnh truyền nhiễm 
(Covid-19) sẽ bị xử lý như thế nào? 
  

 Trả lời: 
 - Điều 5, Nghị định 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 
quy định: 
 1. Phạt tiền đối với hành vi không tổ chức việc thông tin, 
giáo dục, truyền thông về phòng, chống bệnh truyền nhiễm cho 
người lao động theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền theo 
một trong các mức sau đây: 
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 a) Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối 
với trường hợp cơ sở có sử dụng lao động dưới 100 người; 
 b) Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối 
với trường hợp cơ sở có sử dụng lao động từ 100 người đến 
dưới 300 người; 
 c) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng đối 
với trường hợp cơ sở có sử dụng lao động từ 300 người đến 
dưới 500 người; 
 d) Phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối 
với trường hợp cơ sở có sử dụng lao động từ 500 người đến 
dưới 1.000 người; 
 đ) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng 
đối với trường hợp cơ sở có sử dụng lao động từ 1.000 người 
đến dưới 1.500 người; 
 e) Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối 
với trường hợp cơ sở có sử dụng lao động từ 1.500 người đến 
dưới 2.500 người; 
 g) Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng 
đối với trường hợp cơ sở có sử dụng lao động từ 2.500 người 
trở lên. 
 2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối 
với hành vi không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy 
định của pháp luật về thời điểm hoặc thời lượng phát sóng hoặc 
dung lượng hoặc vị trí đăng tải thông tin về phòng, chống bệnh 
truyền nhiễm. 
 3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối 
với một trong các hành vi sau đây: 
 a) Đưa tin không chính xác hoặc không kịp thời về tình 
hình dịch bệnh truyền nhiễm sau khi công bố dịch hoặc công bố 
hết dịch theo nội dung do cơ quan nhà nước có thẩm quyền về 
y tế cung cấp; 
 b) Thu tiền việc thông tin, giáo dục, truyền thông về 
phòng, chống bệnh truyền nhiễm trên phương tiện thông tin đại 
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chúng, trừ trường hợp có hợp đồng riêng với chương trình, dự 
án hoặc do tổ chức, cá nhân trong nước, nước ngoài tài trợ. 
 4. 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 3 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. 

  

 Câu 11: Hành vi vi phạm các quy định về vệ sinh 
phòng bệnh truyền nhiễm (Covid-19) sẽ bị xử lý như thế nào?
  

 Trả lời: 
 - Điều 6, Nghị định 117/NQ-CP ngày 28/9/2020 của 
Chính phủ quy 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. 
 3. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối 
với một trong các hành vi sau đây: 
 a) Không đủ nước uống, nước sạch sử dụng cho mục 
đích sinh hoạt bảo đảm chất lượng trong cơ sở giáo dục theo 
quy định của pháp luật; 
 b) Không có hoặc có công trình vệ sinh nhưng không 
bảo đảm yêu cầu vệ sinh trong cơ sở giáo dục theo quy định 
của pháp luật; 
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 c) Không đủ ánh sáng trong cơ sở giáo dục theo quy 
định của pháp luật; 
 d) Không giáo dục cho người học về vệ sinh phòng bệnh 
truyền nhiễm bao gồm vệ sinh cá nhân, vệ sinh trong sinh hoạt, 
lao động và vệ sinh môi trường; 
 đ) Không tuyên truyền về vệ sinh phòng bệnh hoặc 
không kiểm tra, giám sát vệ sinh môi trường; không triển khai 
thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh truyền nhiễm trong 
cơ sở giáo dục. 
 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. 

 

Câu 12: Hành vi vi phạm  quy định về giám sát bệnh 
truyền nhiễm (Covid-19) sẽ bị xử lý như thế nào? 

  

 Trả lời:  
 - Điều 7, Nghị định 117 Nghị định 117/NQ-CP ngày 
28/9/2020 của Chính phủ quy 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; 
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 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. 

 

Câu 13: Hành vi vi phạm quy định về phòng lây nhiễm 
bệnh truyền nhiễm (Covid-19) tại cơ sở khám bệnh, chữa 
bệnh sẽ bị xử lý như thế nào?  

 

 Trả lời:   
 Điều 10, Nghị định 117/NQ-CP ngày 28/9/2020 của 
Chính phủ quy 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. 
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 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.  
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Câu 14: Hành vi vi phạm quy định về cách ly y tế, 
cưỡng chế cách ly y tế sẽ bị xử lý như thế nào? 

 

Trả lời:  
 - Điều 11, Nghị định 117/NQ-CP ngày 28/9/2020 của 
Chính phủ quy 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.   
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 Câu 15: Hành vi vi phạm quy định về áp dụng biện 
pháp chống dịch sẽ bị xử lý như thế nào?  

 

Trả lời: 
 - Điều 12, Nghị định 117/NQ-CP ngày 28/9/2020 của 
Chính phủ quy 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; 
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 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; 
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 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. 

 

Câu 16: Hành vi vi phạm quy định về kiểm dịch y tế 
biên giới sẽ bị xử lý như thế nào?  
 

 Trả lời:  
 - Điều 13, Nghị định 117/NQ-CP ngày 28/9/2020 của 
Chính phủ quy định: 
 1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối 
với một trong các hành vi sau đây: 
 a) Không báo cáo Bộ Y tế bằng văn bản sau khi khắc 
mới, khắc lại, thu hồi, hủy, hủy giá trị sử dụng, mất con dấu 
kiểm dịch y tế; 
 b) Không lập sổ lưu mẫu con dấu kiểm dịch y tế; 
 c) Không lập hồ sơ lưu theo quy định khi khắc mới, khắc 
lại con dấu kiểm dịch y tế; 
 d) Không liên lạc ngay với tổ chức kiểm dịch y tế biên 
giới tại cửa khẩu trong trường hợp hành khách hoặc phi hành 
đoàn trên chuyến bay hoặc hành khách, thuyền viên trên tàu 
thuyền có triệu chứng hoặc có dấu hiệu mắc bệnh truyền nhiễm 
trước khi tàu bay cất, hạ cánh, tàu thuyền cập cảng; 
 đ) Tự ý lên hoặc xuống tàu thuyền, tiến hành bốc dỡ 
hoặc tiếp nhận hàng hóa trong thời gian tàu thuyền chờ kiểm 
dịch y tế hoặc đang thực hiện kiểm dịch y tế, trừ trường hợp tàu 
thuyền đang gặp tai nạn. 
 2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng đối 
với một trong các hành vi sau đây: 
 a) Không chấp hành việc kiểm tra y tế, xử lý y tế của tổ 
chức kiểm dịch y tế biên giới theo quy định của pháp luật, trừ 
trường hợp quy định tại khoản 4 Điều này; 
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 b) Không thực hiện đúng quy định về tín hiệu kiểm dịch 
y tế cho tàu thuyền khi nhập cảnh; 
 c) Tẩy xóa, sửa chữa, cho mượn biểu tượng, phù hiệu, 
biển hiệu, thẻ, trang phục kiểm dịch viên y tế; cờ truyền thống 
kiểm dịch y tế biên giới để dùng vào mục đích khác; 
 d) Không khai báo y tế hoặc khai báo không trung thực 
về kiểm dịch y tế biên giới theo quy định của pháp luật. 
 3. Phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối 
với một trong các hành vi sau đây: 
 a) Vận chuyển thi hài, hài cốt, tro cốt, chế phẩm sinh 
học, vi trùng, mô, bộ phận cơ thể người, máu và các thành phần 
của máu qua cửa khẩu mà chưa được tổ chức kiểm dịch y tế 
kiểm tra; 
 b) Nhập khẩu mẫu máu, huyết thanh, huyết tương, nước 
tiểu, phân, dịch tiết cơ thể người, các mẫu khác từ người có 
chứa hoặc có khả năng chứa tác nhân gây bệnh truyền nhiễm 
cho người, các chủng vi sinh vật, mẫu có chứa vi sinh vật có 
khả năng gây bệnh cho người nhằm mục đích dự phòng, nghiên 
cứu, chẩn đoán, chữa bệnh mà chưa có giấy phép nhập khẩu. 
 4. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối 
với hành vi không chấp hành cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y 
tế, xử lý y tế đối với người, phương tiện vận tải, hàng hóa và 
các đối tượng phải kiểm dịch khác mang tác nhân gây bệnh 
truyền nhiễm thuộc nhóm A. 
 5. Biện pháp khắc phục hậu quả: 
 a) Buộc thực hiện việc kiểm tra, xử lý y tế đối với hành 
vi quy định tại điểm a khoản 2 Điều này; 
 b) Buộc xử lý y tế đối với hành vi quy định tại điểm a 
khoản 3 Điều này. Trường hợp không đáp ứng yêu cầu về 
phòng, chống bệnh truyền nhiễm thì buộc đưa ra khỏi lãnh thổ 
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoặc buộc tái xuất; 
 c) Buộc đưa ra khỏi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam hoặc buộc tái xuất đối với hành vi quy định tại 
điểm b khoản 3 Điều này; 
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 d) Buộc thực hiện việc cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y 
tế, xử lý y tế đối với người, phương tiện vận tải, hàng hóa mang 
tác nhân gây bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A đối với hành vi 
quy định tại khoản 4 Điều này.   

 

Câu 17: Hành vi đưa thông tin sai sự thật trên mạng 
xã hội, trang thông tin điện tử liên quan đến phòng, chống 
dịch Covid-19, sẽ bị xử lý như thế nào? 

 

Trả lời:  
 - Nghị định 15/2020/NĐ/CP ngày 03/02/2020 quy định: 
 Khoản a, Mục 2, Điều 99, Nghị định 15 nêu rõ: Phạt tiền 
từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi cung 
cấp, chia sẻ đường dẫn đến thông tin trên mạng có nội dung vi 
phạm quy định của pháp luật. 
 Khoản a, Mục 3, Điều 99 Nghị định 15 nêu rõ: Phạt tiền 
từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đối với hành vi đưa thông 
tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ 
chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân. 
 Khoản a, Mục 3, Điều 100, nghị định 15 nêu rõ: Phạt 
tiền từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với hành vi 
chủ động lưu trữ, truyền đưa thông tin giả mạo, thông tin sai sự 
thật, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của tổ chức và danh 
dự, nhân phẩm của cá nhân. 
 Khoản a, Mục 1, Điều 101, Nghị định 15 nêu rõ: Phạt 
tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đối với hành vi lợi 
dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông 
tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ 
quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân. 
  

Câu 18: Hành vi giúp đỡ, chứa chấp, che giấu, tạo 
điều kiện cho người nước ngoài vào Việt Nam, ở lại Việt Nam 
hoặc qua lại biên giới quốc gia trái phép sẽ bị xử lý như thế 
nào? 
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Trả lời:  
- Mục 4, 5, 6, 7, 8, 9 Điều 17, Nghị định 167/NĐ/CP 

ngày 12/11/2013 nêu rõ:  
 4. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối 
với một trong những hành vi sau đây: 
 a) Chủ phương tiện, người điều khiển các loại phương 
tiện chuyên chở người nhập cảnh, xuất cảnh Việt Nam trái 
phép; 
 b) Sử dụng hộ chiếu giả, giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu 
giả, thị thực giả, thẻ tạm trú giả, thẻ thường trú giả, dấu kiểm 
chứng giả để xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú. 
 5. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối 
với một trong những hành vi sau đây: 
 a) Giúp đỡ, chứa chấp, che giấu, tạo điều kiện cho người 
khác đi nước ngoài, ở lại nước ngoài, vào Việt Nam, ở lại Việt 
Nam hoặc qua lại biên giới quốc gia trái phép; 
 b) Người nước ngoài nhập cảnh, hành nghề hoặc có hoạt 
động khác tại Việt Nam mà không được phép của cơ quan có 
thẩm quyền của Việt Nam; 
 c) Cá nhân, tổ chức ở Việt Nam bảo lãnh hoặc làm thủ 
tục cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam, xin cấp thị 
thực, cấp thẻ tạm trú, gia hạn tạm trú, giấy tờ có giá trị nhập 
cảnh, cư trú tại Việt Nam nhưng không thực hiện đúng trách 
nhiệm theo quy định của pháp luật hoặc khai không đúng sự 
thật khi bảo lãnh, mời hoặc làm thủ tục cho người nước ngoài 
nhập cảnh, xin cấp thị thực, cấp thẻ tạm trú, gia hạn tạm trú, 
giấy tờ có giá trị nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú tại Việt Nam; 
 d) Người nước ngoài nhập cảnh hoạt động không đúng 
mục đích, chương trình đã đề nghị xin cấp thẻ tạm trú, thẻ 
thường trú. 
 6. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối 
với một trong những hành vi sau đây: 
 a) Giả mạo hồ sơ, giấy tờ để được cấp hộ chiếu hoặc 
giấy tờ khác có giá trị thay hộ chiếu, thị thực, thẻ tạm trú, thẻ 
thường trú; 
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 b) Làm giả hộ chiếu hoặc giấy tờ khác có giá trị thay hộ 
chiếu, thị thực, thẻ tạm trú, thẻ thường trú hoặc dấu kiểm 
chứng; 
 c) Trốn vào đại sứ quán, lãnh sự quán hoặc trụ sở cơ 
quan, tổ chức quốc tế đóng tại Việt Nam; 
 d) Người nước ngoài cư trú tại Việt Nam mà không 
được phép của cơ quan có thẩm quyền; 
 đ) Tổ chức, đưa dẫn hoặc môi giới cho người khác xuất 
cảnh, nhập cảnh Việt Nam trái phép. 
 7. Hình thức xử phạt bổ sung: 
 Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đối 
với hành vi quy định tại Điểm b Khoản 2; Điểm c, d Khoản 3; 
Điểm a Khoản 4; Điểm a, b Khoản 6 Điều này. 
 8. Biện pháp khắc phục hậu quả: 
 a) Buộc thu hồi hộ chiếu, giấy tờ khác có giá trị thay hộ 
chiếu, thị thực, thẻ tạm trú, thẻ thường trú hoặc dấu kiểm chứng 
đối với hành vi quy định tại Điểm b Khoản 2; Điểm d, đ Khoản 
3; Điểm b Khoản 4; Điểm a, b Khoản 6 Điều này; 
 b) Buộc hủy bỏ thông tin, tài liệu sai sự thật đối với hành 
vi quy định tại Điểm c Khoản 2; Điểm c Khoản 5 Điều này. 
 9. Người nước ngoài có hành vi vi phạm hành chính quy 
định tại Khoản 1, 2, 3, 4, 5 và Khoản 6 Điều này, thì tùy theo 
mức độ vi phạm có thể bị áp dụng hình thức xử phạt trục xuất 
khỏi nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 
   

 Câu 19: Hành vi cản trở; xúi giục, lôi kéo; kích động 
người khác không chấp hành yêu cầu thanh tra, kiểm tra, 
kiểm soát hoặc có lời nói, hành động đe dọa, lăng mạ, xúc 
phạm danh dự, nhân phẩm của người thi hành công vụ 
phòng, chống dịch bệnh (Covid-19) sẽ bị xử lý như thế nào? 
  

 Trả lời:  
 - Điều 20, Nghị định 167/NĐ/CP ngày 12/11/2013 nêu 
rõ:  
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 1. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với 
hành vi môi giới, tiếp tay, chỉ dẫn cho cá nhân, tổ chức vi phạm 
trốn tránh việc thanh tra, kiểm tra, kiểm soát của người thi hành 
công vụ. 
 2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối 
với một trong các hành vi sau đây: 
 a) Cản trở hoặc không chấp hành yêu cầu thanh tra, 
kiểm tra, kiểm soát của người thi hành công vụ; 
 b) Có lời nói, hành động đe dọa, lăng mạ, xúc phạm 
danh dự, nhân phẩm người thi hành công vụ; 
 c) Xúi giục, lôi kéo hoặc kích động người khác không 
chấp hành yêu cầu thanh tra, kiểm tra, kiểm soát của người thi 
hành công vụ. 
 3. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối 
với một trong những hành vi sau đây: 
 a) Dùng vũ lực hoặc đe dọa dùng vũ lực để chống người 
thi hành công vụ; 
 b) Gây thiệt hại về tài sản, phương tiện của cơ quan nhà 
nước, của người thi hành công vụ; 
 c) Đưa tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác cho người 
thi hành công vụ để trốn tránh việc xử lý vi phạm hành chính. 
 4. Hình thức xử phạt bổ sung: 
 Tịch thu số tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác đối 
với hành vi quy định  tại Điểm c Khoản 3 Điều này. 

  

  Câu 20: Bộ luật Hình sự năm 2015 quy định như thế 
nào về tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho 
người? 

 

Trả lời:  
 - Điều 240, Bộ luật Hình sự 2015 quy định:  
 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 bị 
phạt tù từ 01 năm đến 05 năm: 
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 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 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. 
 

 Câu 21: Bộ luật Hình sự năm 2015, quy định như thế 
nào về tội vi phạm quy định về xuất cảnh, nhập cảnh; tội ở lại 
Việt Nam trái phép?  
  

 Trả lời:  
 - Điều 347, Bộ luật Hình sự 2015 quy định: 
 Người nào xuất cảnh, nhập cảnh trái phép hoặc ở lại 
Việt Nam trái phép, đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành 
vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 
50.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm. 
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 Câu 22: Bộ luật Hình sự năm 2015, quy định như thế 
nào về  tội tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập 
cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép ? 

  

 Trả lời:  
 - Điều 348, Bộ luật Hình sự 2015 quy định: 
 1. Người nào vì vụ lợi mà tổ chức hoặc môi giới cho 
người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép, 
thì bị phạt từ từ 01 năm đến 05 năm. 
 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm: 
 a) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; 
 b) Phạm tội 02 lần trở lên; 
 c) Đối với từ 05 người đến 10 người; 
 d) Có tính chất chuyên nghiệp; 
 đ) Thu lợi bất chính từ 100.000.000 đồng đến dưới 
500.000.000 đồng; 
 e) Tái phạm nguy hiểm. 
 3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm: 
 a) Đối với 11 người trở lên; 
 b) Thu lợi bất chính 500.000.000 đồng trở lên; 
 c) Làm chết người. 
 4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 
đồng đến 50.000.000 đồng hoặc cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm 
hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm. 
 

 Câu 23: Bộ luật Hình sự năm 2015, quy định như thế 
nào về  tội chống người thi hành công vụ?  
  

 Trả lời:  
 - Điều 330, Bộ luật Hình sự 2015 quy định: 
 1. Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc dùng 
thủ đoạn khác cản trở người thi hành công vụ thực hiện công vụ 
của họ hoặc ép buộc họ thực hiện hành vi trái pháp luật, thì bị 
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phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 
tháng đến 03 năm. 
 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì 
bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm: 
 a) Có tổ chức; 
 b) Phạm tội 02 lần trở lên; 
 c) Xúi giục, lôi kéo, kích động người khác phạm tội; 
 d) Gây thiệt hại về tài sản 50.000.000 đồng trở lên; 
 đ) Tái phạm nguy hiểm. 

 

Câu 24: Công văn số 45/TANDTC-PC ngày 30/3/2020 
năm 2020 (Công văn 45) hướng dẫn như thế nào về việc xác 
định tội danh theo quy định của Bộ luật Hình sự?  

  

Trả lời:  
- Mục 1, Công văn 45 hướng dẫn: 
1.1 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 sau đây gây 
lây truyền dịch bệnh Covid-19 cho người khác thì bị coi là 
trường hợp thực hiện “hành vi khác làm lây lan dịch bệnh nguy 
hiểm cho người” quy định tại điểm c khoản 1 Điều 240 và bị xử 
lý về tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm cho người: 

a) Trốn khỏi nơi cách ly; 
b) Không tuân thủ quy định về cách ly; 
c) Từ chối, trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly, 

cưỡng chế cách ly; 
d) Không khai báo y tế, khai báo không đầy đủ hoặc 

khai báo gian dối. 
1.2. Người chưa bị xác định mắc bệnh Covid-19 nhưng 

sống trong khu vực đã có quyết định cách ly, quyết định phong 
tỏa thực hiện một trong các hành vi sau đây gây thiệt hại từ 
100.000.000 đồng trở lên do phát sinh chi phí phòng, chống 
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dịch bệnh thì bị xử lý về tội vi phạm quy định về an toàn ở nơi 
đông người theo quy định tại Điều 295: 

a) Trốn khỏi khu vực bị cách ly, khu vực bị phong tỏa; 
b) Không tuân thủ quy định cách ly; 
c) Từ chối, trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly, 

cưỡng chế cách ly; 
d) Không khai báo y tế, khai báo không đầy đủ hoặc 

khai báo gian dối. 
1.3. Chủ cơ sở kinh doanh, người quản lý cơ sở kinh 

doanh dịch vụ (như quán ba, 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 của cơ quan, người có thẩm quyền, gây 
thiệt hại từ 100.000.000 đồng trở lên do phát sinh chi phí 
phòng, chống dịch bệnh thì bị xử lý về tội vi phạm quy định về 
an toàn ở nơi đông người theo quy định tại Điều 295. 

1.4. Người có hành vi 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, gây dư luận xấu thì 
bị xử lý về tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy 
tính, mạng viễn thông theo quy định tại Điều 288. 

1.5. Người có hành vi đưa trái phép thông tin cá nhân, bí 
mật đời tư xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của 
nhân viên y tế, người tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-
19, người mắc bệnh, người nghi ngờ mắc bệnh Covid-19 thì bị 
xử lý về tội làm nhục người khác theo quy định tại Điều 155. 

1.6. Người có hành vi lợi dụng dịch bệnh Covid-19 đưa 
ra thông tin không đúng sự thật về công dụng của thuốc, vật tư 
y tế về phòng, chống dịch bệnh nhằm chiếm đoạt tài sản của 
người khác thì bị xử lý về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo 
quy định tại Điều 174. 

1.7. 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 
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nhằm thu lợi bất chính thì bị xử lý về tội buôn lậu theo quy 
định tại Điều 188. 

1.8. 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 về tội đầu cơ theo 
quy định tại Điều 196. 

1.9. 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 bệnh Covid-19 thì bị xử lý về tội chống 
người thi hành công vụ theo quy định tại Điều 330. 

1.10. Người có trách nhiệm trong phòng, chống dịch 
bệnh Covid-19 nhưng không triển khai hoặc triển khai không 
kịp thời, không đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh 
theo quy định gây hậu quả nghiêm trọng thì bị xử lý về tội thiếu 
trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng theo quy định tại Điều 
360. 

 

 Câu 25: Công văn số 624/BYT-MT ngày 12/02/2020 
(Công văn 624) quy định như thế nào về việc xử lý đối với 
hành vi vứt, thải bỏ khẩu trang không đúng nơi quy định? 
 

 Trả lời: 
 - Nội dung Công văn 624 nêu rõ: 
 1. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị 
chuyên môn tại địa phương thực hiện các nội dung sau: 
 - Tăng cường truyền thông, hướng dẫn người dân: khi 
tháo bỏ khẩu trang chỉ cầm vào phần dây đeo qua tai để tháo 
khẩu trang; sau khi tháo khẩu trang cho ngay vào thùng đựng 
chất thải có nắp đậy kín theo quy định và rửa sạch tay; 
 - Bố trí đầy đủ thùng đựng chất thải có nắp đậy kín tại 
nơi công cộng; 
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 - Tăng cường kiểm tra, xử phạt đối với các hành vi vứt, 
thải bỏ khẩu trang không đúng nơi quy định theo Điểm c, Điểm 
d, Khoản 1, Điều 20 Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 
18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành 
chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. 
 2. Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công an: Chỉ đạo 
các cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền tăng cường kiểm tra, xử 
phạt đối với các hành vi vứt, thải bỏ khẩu trang không đúng nơi 
quy định theo Điểm c, Điểm d, Khoản 1, Điều 20 Nghị định số 
155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về 
xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. 
 

 Câu 26: Chi phí cách ly y tế, chi phí khám bệnh, chữa 
bệnh trong thời gian cách ly y tế được quy định như thế nào? 
  

 Trả lời: 
 - Điều 1 Nghị quyết 16/NQ-CP ngày 08/02/2021 của 
Chính phủ quy định: 
 1. Người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước 
ngoài nhập cảnh vào Việt Nam và không phải áp dụng biện 
pháp cách ly y tế tập trung theo yêu cầu phòng, chống dịch 
 a) Phải chấp hành chỉ định xét nghiệm sàng lọc SARS-
CoV-2 của cơ quan y tế và tự chi trả chi phí xét nghiệm cho cơ 
sở y tế theo mức giá dịch vụ y tế hiện hành. 
 Quy định này không áp dụng đối với các đoàn ngoại 
giao cấp cao; các nhà đầu tư, nhà quản lý doanh nghiệp, chuyên 
gia, khách mời do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ 
quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh mời. 
Việc chỉ định xét nghiệm đối với các trường hợp này do Bộ Y 
tế thống nhất với cơ quan mời. Việc miễn hoặc cá nhân phải tự 
chi trả chi phí xét nghiệm SARS-CoV-2 do Bộ trưởng, Thủ 
trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định. 
 b) Cơ quan, tổ chức đón tiếp người nhập cảnh phải 
thông báo cho Sở Y tế địa phương về danh sách lưu trú và địa 
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chỉ lưu trú để tổ chức theo dõi, giám sát y tế và thực hiện việc 
xét nghiệm SARS-CoV-2 theo quy định. 
 2. Người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước 
ngoài nhập cảnh vào Việt Nam thuộc đối tượng phải áp dụng 
biện pháp cách ly y tế tập trung theo yêu cầu phòng, chống dịch 
 a) Phải có bảo hiểm y tế quốc tế còn giá trị sử dụng và 
có phạm vi thanh toán khám bệnh, chữa bệnh tại Việt Nam phù 
hợp với thời gian lưu trú tại Việt Nam. 
 b) Phải thực hiện cách ly tại khách sạn, resort (không 
cách ly tại các doanh trại quân đội, trường của quân đội, cơ sở 
khác được cơ quan có thẩm quyền chọn là nơi cách ly tập 
trung). 
 c) Phải tự chi trả các chi phí sau đây: 
 - Chi phí đưa đón từ nơi nhập cảnh vào Việt Nam đến cơ 
sở cách ly; 
 - Chi phí xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 theo mức 
giá dịch vụ y tế hiện hành; 
 - Các chi phí về ăn, ở, sinh hoạt (bao gồm cả chi phí khử 
trùng, diệt khuẩn; chi phí bảo vệ, bảo đảm an ninh, trật tự và 
chi phí khác) theo mức giá do khách sạn, resort, chủ phương 
tiện vận tải công bố. 
 3. Người Việt Nam đi làm việc, lao động, đi du học, du 
lịch, khám, chữa bệnh, thăm thân ở nước ngoài trở về phải áp 
dụng biện pháp cách ly y tế tập trung theo yêu cầu phòng, 
chống dịch 
 a) Trường hợp tự lựa chọn cách ly tại khách sạn, resort 
phải tự chi trả các chi phí quy định tại điểm c khoản 2 Điều 1 
Nghị quyết này. 
 b) Trường hợp được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết 
định cách ly tại doanh trại quân đội, trường của quân đội, cơ sở 
khác do cơ quan nhà nước có thẩm quyền chọn làm nơi cách ly 
tập trung, người nhập cảnh phải tự chi trả các chi phí sau đây 
cho cơ sở cách ly: 
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 - Chi phí đưa đón từ nơi nhập cảnh vào Việt Nam đến cơ 
sở cách ly tập trung; 
 - Chi phí xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 theo mức 
giá dịch vụ y tế hiện hành; 
 - Chi phí tiền ăn theo mức 80.000 đồng/người/ngày; 
 - Các chi phí phục vụ nhu cầu sinh hoạt trong những 
ngày cách ly y tế tập trung (nước uống, khăn mặt, khẩu trang, 
dung dịch rửa tay, dung dịch sát khuẩn miệng, bàn chải đánh 
răng, xà phòng và các vật dụng thiết yếu, các chi phí khác) với 
tổng chi phí là 40.000 đồng/người/ngày. 
 Trường hợp người phải cách ly y tế tập trung là người 
thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định thì được ngân sách 
nhà nước hỗ trợ các chi phí quy định tại điểm b khoản này. 
 4. Người Việt Nam được cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền cử đi công tác, học tập, nghiên cứu ở nước ngoài; thành 
viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài, phu nhân hoặc phu quân 
và con chưa thành niên đi theo trở về nước phải áp dụng biện 
pháp cách ly y tế tập trung 
 a) Trường hợp tự lựa chọn cách ly tại khách sạn, resort 
phải tự chi trả các chi phí quy định tại điểm c khoản 2 Điều 1 
Nghị quyết này. Riêng chi phí xét nghiệm sàng lọc SARS-
CoV-2 thì được ngân sách nhà nước chi trả. 
 b) Trường hợp cách ly tại doanh trại quân đội, trường 
của quân đội, cơ sở khác do cơ quan nhà nước có thẩm quyền 
cho làm nơi cách ly tập trung thì được ngân sách nhà nước bảo 
đảm các chi phí quy định tại điểm b khoản 3 Điều 1 Nghị quyết 
này. 
 5. Người Việt Nam ở trong nước phải áp dụng biện pháp 
cách ly y tế tập trung theo yêu cầu phòng, chống dịch 
 a) Trường hợp tự lựa chọn cách ly tại khách sạn, resort 
phải tự chi trả các chi phí quy định tại điểm c khoản 2 Điều 1 
Nghị quyết này. 
 b) Trường hợp cách ly tại cơ sở y tế, doanh trại quân đội, 
trường của quân đội, cơ sở khác do cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền chọn làm nơi cách ly tập trung chỉ phải tự chi trả tiền ăn 
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theo mức 80.000 đồng/người/ngày cho cơ sở cách ly y tế tập 
trung; còn các khoản chi phí sau đây được ngân sách nhà nước 
bảo đảm: 
 - Chi phí đưa đón từ cơ sở, địa điểm phát hiện đối tượng 
phải thực hiện cách ly y tế đến cơ sở cách ly y tế tập trung; 
 - Chi phí xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2; 
 - Chi phí phục vụ nhu cầu sinh hoạt trong những ngày 
cách ly y tế tập trung (nước uống, khăn mặt, khẩu trang, dung 
dịch rửa tay, dung dịch sát khuẩn miệng, bàn chải đánh răng, xà 
phòng và các vật dụng thiết yếu, các chi phí khác) với tổng chi 
phí là 40.000 đồng/người/ngày. 
 Trường hợp người phải cách ly y tế tập trung là người 
thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định thì được ngân sách 
nhà nước hỗ trợ các chi phí quy định tại điểm b khoản này, bao 
gồm cả tiền ăn 80.000 đồng/người/ngày. 
 6. Người tham gia công tác phòng, chống dịch phải áp 
dụng biện pháp cách ly y tế tập trung được áp dụng chế độ theo 
quy định tại khoản 4 Điều 1 Nghị quyết này. 
 7. Trong thời gian cách ly y tế tập trung, người bị cách 
ly mắc các bệnh khác phải khám, điều trị thì việc chi trả chi phí 
khám, điều trị như sau: 
 a) Người có thẻ bảo hiểm y tế được quỹ bảo hiểm y tế 
thanh toán phần chi phí được hưởng và mức hưởng bảo hiểm y 
tế như các trường hợp khám, chữa bệnh đúng tuyến. Đối với 
phần chi phí đồng chi trả và các chi phí ngoài phạm vi hưởng 
bảo hiểm y tế (nếu có) thì người bị cách ly phải tự chi trả theo 
quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế. 
 b) Người không có thẻ bảo hiểm y tế tự chi trả toàn bộ 
chi phí khám, điều trị theo mức giá dịch vụ y tế hiện hành. 
 

 Câu 27: Chế độ phụ cấp chống dịch Covid-19 được 
quy định như thế nào? 
 

 Trả lời: 
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 - Điều 2, Nghị quyết 16/NQ-CP ngày 08/02/2021 nêu rõ: 
 1. Chế độ phụ cấp chống dịch mức 300.000 
đồng/người/ngày được áp dụng đối với: 
 a) Người đi giám sát, điều tra, xác minh dịch. 
 b) Người trực tiếp khám, chẩn đoán, điều trị người mắc 
COVID-19, nghi mắc COVID-19 tại khu vực cách ly của cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh. 
 c) Người làm công việc lấy mẫu, gộp mẫu, phân tách 
mẫu, người trực tiếp làm xét nghiệm SASR-CoV-2 tại cơ sở y 
tế. 
 d) Người làm công việc vệ sinh, tẩy uế, diệt tác nhân gây 
bệnh tại khu điều trị người mắc COVID-19. 
 2. Chế độ phụ cấp chống dịch mức 200.000 
đồng/người/ngày được áp dụng đối với: 
 a) Người vận chuyển người bệnh, bệnh phẩm; bảo quản 
tử thi người bệnh; người giặt đồ vải, quần áo bác sĩ, bệnh nhân; 
thu gom vỏ chai, lọ, hộp hóa chất; bảo vệ khu điều trị cách ly; 
vệ sinh, tẩy uế, diệt tác nhân gây bệnh trong khu cách ly tại cơ 
sở khám bệnh, chữa bệnh. 
 b) Người làm nhiệm vụ giám sát dịch tễ, theo dõi y tế tại 
cơ sở cách ly y tế tại nhà và cơ sở cách ly y tế theo chỉ định của 
cơ quan quản lý nhà nước. 
 c) Người làm công việc súc rửa dụng cụ, pha chế môi 
trường tại cơ sở y tế để phục vụ cho phòng xét nghiệm SASR-
CoV-2. 
 3. Chế độ phụ cấp chống dịch mức 150.000 
đồng/người/ngày được áp dụng đối với: 
 a) Người làm nhiệm vụ tại cơ sở cách ly y tế tập trung 
(không áp dụng đối với hình thức cách ly tại nhà, nơi lưu trú). 
 b) Người làm nhiệm vụ cưỡng chế cách ly y tế, truy tìm 
đối tượng phải áp dụng biện pháp cách ly y tế nhưng không 
chấp hành biện pháp cách ly y tế. 
 c) Người phiên dịch, đội cấp cứu 115, kíp vận chuyển 
người bị cách ly; lái xe đưa cán bộ đi kiểm tra, giám sát phòng, 
chống dịch. 
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 d) Người làm nhiệm vụ kiểm soát dịch bệnh tại tổ, chốt, 
đường mòn, lối mở trên toàn tuyến biên giới; làm thủ tục cho 
người nhập cảnh tại các cửa khẩu, cảng biển. 
 đ) Người làm nhiệm vụ khoanh vùng, phong tỏa, tuần 
tra, kiểm soát và đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực cách ly y 
tế tập trung, chốt kiểm soát dịch bệnh tại các địa bàn dân cư có 
người nhiễm COVID-19. 
 e) Người làm nhiệm vụ phun khử trùng, diệt khuẩn tại 
cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (không bao gồm đối tượng quy 
định tại điểm d khoản 1 Điều này), cơ sở cách ly y tế tập trung, 
khu vực dân cư bị khoanh vùng, phong tỏa theo quyết định của 
cấp có thẩm quyền. 
 g) Người làm nhiệm vụ phân luồng tại cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh trong thời gian cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tiếp 
nhận, điều trị người mắc COVID-19. 
 4. Chế độ thường trực chống dịch mức 130.000 
đồng/người/ngày áp dụng cho đối tượng quy định tại khoản 2 
Điều 3 Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm 
2011 của Thủ tướng Chính phủ (không bao gồm các đối tượng 
quy định tại khoản 7 Điều này). 
 5. Người làm nhiệm vụ tại cơ sở cách ly y tế tập trung 
(không áp dụng đối với hình thức cách ly tại nhà, nơi lưu trú), 
phân luồng, làm thủ tục cho người nhập cảnh; người bảo vệ khu 
vực cách ly y tế tại các địa bàn dân cư theo chỉ định của cơ 
quan quản lý nhà nước; người làm nhiệm vụ kiểm soát dịch 
bệnh tại các tổ, chốt đường mòn, lối mở trên toàn tuyến biên 
giới; cán bộ y tế thường trực 24/24 giờ tại cơ sở điều trị cách ly 
y tế để chăm sóc, điều trị người mắc, nghi mắc COVID-19 
được hỗ trợ tiền ăn là 80.000 đồng/người/ngày. 
 6. Chế độ bồi dưỡng đối với phóng viên, nhà báo, cộng 
tác viên, tình nguyện viên tham gia chống dịch trong thời gian 
có dịch COVID-19 
 a) Mức 130.000 đồng/người/ngày đối với phóng viên, 
nhà báo trực tiếp đến cơ sở khám, chữa bệnh điều trị COVID-
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19; khu vực dân cư có người nhiễm COVID-19 bị phong tỏa; 
đường mòn, lối mở trên toàn tuyến biên giới để lấy tin về công 
tác phòng, chống dịch, số lượng phóng viên, báo được hưởng 
chế độ bồi dưỡng do Bộ Thông tin và Truyền thông, Ban chỉ 
đạo phòng, chống dịch COVID-19 các cấp quyết định phù hợp 
với từng thời kỳ. 
 b) Mức 130.000 đồng/người/ngày đối với cộng tác viên, 
tình nguyện viên trực tiếp hoặc phối hợp tham gia các hoạt 
động chống dịch. 
 c) Mức 80.000 đồng/người/ngày đối với cộng tác viên, 
tình nguyện viên trực tiếp tuyên truyền, vận động nhân dân, 
phát tờ rơi hoặc tham gia diễn tập. 
 7. Chế độ đối với Ban chỉ đạo phòng, chống dịch 
COVID-19 các cấp 
 a) Thành viên Ban chỉ đạo các cấp, các Tiểu ban, Tổ 
giúp việc Ban chỉ đạo khi tham gia phòng, chống dịch theo các 
nhóm quy định tại Điều này thì được hưởng mức phụ cấp 
chống dịch tương ứng theo nhóm đó. 
 b) Các thành viên quy định tại điểm a khoản này trong 
những ngày thực hiện nhiệm vụ thường trực, chỉ đạo chống 
dịch theo quyết định phân công của Trưởng Ban Chỉ đạo chống 
dịch các cấp được bồi dưỡng mức 100.000 đồng/người/ngày 
nhưng tối đa không quá 1.500.000 đồng/người/tháng. 
 

 Câu 28: Nguyên tắc chi trả chế độ phụ cấp trong công 
tác phòng, chống Covid-19 được quy định như thế nào? 
  

 Trả lời: 
 - Điều 4, Nghị quyết 16/NQ-CP ngày 08/02/2020 của 
Chính phủ nêu rõ: 
 1. Chế độ phụ cấp chống dịch quy định tại Điều 2 Nghị 
quyết này được thực hiện kể từ ngày xuất hiện người mắc, nghi 
mắc COVID-19 đầu tiên nhưng không sớm hơn ngày xảy ra 
dịch bệnh theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Quyết định số 
447/QĐ-TTg ngày 01 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính 
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phủ về việc công bố dịch COVID-19 cho đến ngày không còn 
người mắc, nghi mắc COVID-19 trên phạm vi địa bàn cấp tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương. 
 2. Thời gian hưởng chế độ phụ cấp chống dịch quy định 
tại Điều 2 Nghị quyết này được tính theo số ngày thực tế tham 
gia chống dịch theo phân công của cấp có thẩm quyền, kể cả 
ngày nghỉ, ngày lễ, Tết. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị căn cứ tình 
hình thực tế để quyết định và chịu trách nhiệm về việc phân 
công người tham gia chống dịch. 
 3. Người lao động thuộc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 
được hưởng chế độ phụ cấp chống dịch kể từ ngày cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh tiếp nhận người mắc, nghi mắc COVID-19 
cho đến ngày cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không còn người 
mắc, nghi mắc COVID-19. Riêng các đối tượng quy định tại 
điểm c khoản 1 và điểm c khoản 2 Điều 2 Nghị quyết này được 
hưởng phụ cấp theo số ngày thực tế làm công tác phục vụ xét 
nghiệm. 
 Trong thời gian được giao khám, điều trị người mắc 
COVID-19, nếu được phân công thêm nhiệm vụ thường trực tại 
cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thì được hưởng thêm chế độ phụ 
cấp thường trực theo quy định tại Điều 2 Quyết định số 
73/2011/QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù đối 
với công chức, viên chức, người lao động trong các cơ sở y tế 
công lập và chế độ phụ cấp chống dịch. 
 4. Người lao động thuộc cơ sở y tế dự phòng tham gia 
chống dịch thuộc nhiều đối tượng được hưởng chế độ phụ cấp 
khác nhau theo quy định tại Điều 2 Nghị quyết này thì được 
hưởng theo chế độ phụ cấp có mức cao nhất. 
 5. Trường hợp dịch COVID-19 chưa được công bố 
nhưng người tham gia chống dịch phải đi giám sát, điều tra, xác 
minh dịch theo phân công của cấp có thẩm quyền cũng được 
hưởng phụ chế độ cấp chống dịch quy định tại Nghị quyết này. 
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 6. Người tham gia chống dịch COVID-19 đã hưởng chế 
độ phụ cấp theo mức quy định tại Điều 3 Quyết định số 
73/2011/QĐ-TTg ngày 28/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ 
được truy lĩnh phần tăng thêm để đạt bằng mức phụ cấp chống 
dịch tương ứng quy định tại Điều 2 Nghị quyết này. 
 7. Cơ quan, đơn vị được giao chủ trì phòng, chống dịch, 
khám bệnh, chữa bệnh, cách ly y tế tập trung có trách nhiệm chi 
trả đầy đủ, kịp thời các chế độ theo quy định tại Điều 1 và Điều 
2 Nghị quyết này cho các đối tượng sau đây: 
 a) Đối tượng thuộc phạm vi quản lý của cơ quan, đơn vị 
mình. 
 b) Đối tượng thuộc phạm vi quản lý của cơ quan, đơn vị 
khác liên quan trên địa bàn, cơ quan, đơn vị cấp trên, cơ quan, 
đơn vị ở địa phương khác cử đến để hỗ trợ công tác phòng, 
chống dịch tại cơ quan, đơn vị mình (nếu có). 
 c) Cộng tác viên, tình nguyện viên tham tham gia các 
hoạt động phòng, chống dịch, cách ly y tế tập trung tại cơ quan, 
đơn vị mình. 
 8. Cơ quan, đơn vị được sử dụng nguồn thu dịch vụ, 
nguồn ủng hộ, hỗ trợ của tổ chức, cá nhân ở trong nước và 
nước ngoài để chi phụ cấp phòng, chống dịch cho các đối tượng 
ngoài phạm vi quy định tại Điều 2 Nghị quyết này và được chi 
bổ sung mức phụ cấp tối đa không quá 70% mức chi cho các 
đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị quyết này. 
 

 Câu 29: Đối tượng, địa bàn ưu tiên tiêm và miễn phí 
sử dụng vaccine phòng  Covid-19 được quy định như thế 
nào? 
 

 Trả lời: 
 - Điều 2, Nghị quyết 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 của 
Chính phủ nêu rõ: 
 1. Đối tượng ưu tiên tiêm và miễn phí: 
 a) Lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch, gồm: 
 - Người làm việc trong các cơ sở y tế; 



 
  Những điều cần biết  
  về dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 

38 

 - Người tham gia phòng chống dịch (Thành viên Ban chỉ 
đạo phòng, chống dịch các cấp, người làm việc ở các khu cách 
ly, làm nhiệm vụ truy vết, điều tra dịch tễ, tổ covid dựa vào 
cộng đồng, tình nguyện viên, phóng viên...); 
 - Quân đội; Công an. 
 b) Nhân viên, cán bộ ngoại giao của Việt Nam được cử 
đi nước ngoài; hải quan, cán bộ làm công tác xuất nhập cảnh; 
 c) Người cung cấp dịch vụ thiết yếu: hàng không, vận 
tải, du lịch; cung cấp dịch vụ điện, nước...; 
 d) Giáo viên, người làm việc tại các cơ sở giáo dục, đào 
tạo; người làm việc tại các cơ quan, đơn vị hành chính thường 
xuyên tiếp xúc với nhiều người; 
 e) Người mắc các bệnh mạn tính, người trên 65 tuổi; 
 g) Người sinh sống tại các vùng có dịch; 
 đ) Người nghèo, các đối tượng chính sách xã hội; 
 h) Người được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cử đi 
công tác, học tập, lao động ở nước ngoài. 
 i) Các đối tượng khác do Bộ Y tế quyết định căn cứ yêu 
cầu phòng chống dịch. 
 2. Địa bàn: Ưu tiên tiêm trước cho các đối tượng tại 
khoản 1 ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đang có 
dịch; trong tỉnh, thành phố ưu tiên tiêm trước cho các đối tượng 
ở vùng đang có dịch. 
 3. Căn cứ khả năng cung ứng vắc xin, ưu tiên tiêm trước 
cho các đối tượng tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh, 
đối tượng ở vùng có dịch. 
 

 Câu 30: Nguồn kinh phí thực hiện việc mua và sử 
dụng vaccine phòng  Covid-19 được quy định như thế nào? 
 

 Trả lời: 
 - Điều 3, Nghị quyết 21/NQ-CP ngày 28/02/2021 của 
Chính phủ nêu rõ: 
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 1. Ngân sách nhà nước đảm bảo theo phân cấp ngân sách 
nhà nước: 
 a) Ngân sách địa phương đảm bảo cho người dân trên 
địa bàn và các đối tượng do địa phương quản lý. 
 b) Ngân sách trung ương đảm bảo cho các đối tượng do 
các cơ quan trung ương quản lý và hỗ trợ ngân sách địa phương 
theo quy định sau: 
 - Các tỉnh miền núi, Tây Nguyên: Ngân sách trung ương 
hỗ trợ 70% mức ngân sách nhà nước thực chi theo quy định; 
 - Các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương còn lại: 
 + Các tỉnh, thành phố có tỷ lệ điều tiết các khoản thu 
phân chia về ngân sách trung ương từ 50% trở lên: Chủ động sử 
dụng dự phòng ngân sách địa phương để thực hiện; 
 + Các tỉnh, thành phố có tỷ lệ điều tiết các khoản thu 
phân chia về ngân sách trung ương dưới 50%: Ngân sách trung 
ương hỗ trợ 30% phần hỗ trợ từ ngân sách nhà nước; 
 + Các địa phương chưa tự cân đối được ngân sách còn 
lại: Ngân sách trung ương hỗ trợ 50% phần hỗ trợ từ ngân sách 
nhà nước; 
 Các địa phương sử dụng tối đa 50% nguồn dự phòng 
ngân sách địa phương, tối đa 70% Quỹ dự trữ tài chính cấp tỉnh 
để thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19. Trường 
hợp địa phương chi cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 
ở mức độ lớn, nếu phần ngân sách địa phương đảm bảo vượt 
quá nguồn lực của địa phương, gồm: 50% nguồn dự phòng 
ngân sách địa phương (bao gồm cả 3 cấp tỉnh, huyện, xã) và 
70% Quỹ dự trữ tài chính địa phương, ngân sách trung ương sẽ 
bổ sung thêm phần chênh lệch vượt quá nguồn lực của địa 
phương để các tỉnh, thành phố có đủ nguồn để thực hiện. 
 2. Nguồn viện trợ, tài trợ, hỗ trợ của tổ chức, cá nhân 
trong nước và ngoài nước và các nguồn vốn hợp pháp khác. 
 3. Nguồn do các tổ chức, cá nhân sử dụng vắc xin tự 
nguyện chi trả. 
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 Câu 31: Một số chế độ đặc thù trong phòng, chống 
dịch Covid-19 được quy định như thế nào? 
 

 Trả lời: 
 - Điều 1 Nghị quyết 37/NĐ-CP ngày 29/3/2020 của 
Chỉnh phủ quy định: 
 1. Tiền ăn của người bị áp dụng biện pháp cách ly y tế 
 a) Đối tượng áp dụng: người Việt Nam, người nước 
ngoài đang bị áp dụng biện pháp cách ly y tế tại cơ sở khám 
bệnh, chữa bệnh hoặc tại cơ sở, địa điểm khác (không áp dụng 
đối với hình thức cách ly tại nhà, nơi lưu trú, khách sạn, resort, 
doanh nghiệp). 
 b) Mức hỗ trợ tiền ăn là 80.000 đồng/ngày trong thời 
gian cách ly y tế. 
 Đối với địa phương đang hỗ trợ tiền ăn cho người bị áp 
dụng biện pháp cách ly y tế khác mức 80.000 đồng/ngày trước 
ngày Nghị quyết này có hiệu lực thi hành thì thanh quyết toán 
theo số đã chi. Căn cứ khả năng ngân sách của địa phương, Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
được phép quyết định mức hỗ trợ cao hơn. 
 Căn cứ tình hình thực tế và khả năng ngân sách của địa 
phương có thể tiếp tục thực hiện theo mức hỗ trợ đã được ban 
hành hoặc điều chỉnh theo mức 80.000 đồng/ngày. 
 c) Cơ quan, đơn vị được giao thực hiện cách ly y tế có 
trách nhiệm cung cấp bữa ăn cho người bị cách ly y tế bảo đảm 
kịp thời, thuận lợi. Trường hợp người bị cách ly y tế có yêu cầu 
bữa ăn theo nhu cầu (nếu có), thì phải tự chi trả phần chi phí 
tăng thêm. Việc yêu cầu cung cấp bữa ăn riêng của người bị 
cách ly phải phù hợp với điều kiện của cơ sở thực hiện cách ly 
y tế. 
 2. Người bị áp dụng biện pháp cách ly y tế quy định tại 
Điểm a Khoản 1 Điều này được cấp không thu tiền: nước uống, 
khăn mặt, khẩu trang, nước dung dịch rửa tay, dung dịch sát 
khuẩn miệng, bàn chải đánh răng, xà phòng tắm gội và các vật 
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dụng thiết yếu, các chi phí khác phục vụ nhu cầu sinh hoạt 
trong những ngày cách ly y tế với tổng chi phí là 40.000 
đồng/ngày. 
 3. Chi trả chi phí khám, chữa bệnh khác đối với trường 
hợp đang trong thời gian cách ly y tế tập trung mà mắc các 
bệnh khác phải khám, điều trị 
 a) Đối với người có thẻ bảo hiểm y tế, Quỹ bảo hiểm y 
tế thanh toán phần chi phí khám, điều trị trong phạm vi được 
hưởng bảo hiểm y tế như trường hợp đi khám, chữa bệnh đúng 
tuyến. Ngân sách nhà nước chi trả phần chi phí đồng chi trả của 
người bệnh và các chi phí ngoài phạm vi hưởng bảo hiểm y tế. 
 b) Đối với người không có thẻ bảo hiểm y tế: người Việt 
Nam thì do ngân sách nhà nước chi trả; người nước ngoài tự chi 
trả chi phí khám, điều trị. 
 4. Chế độ phụ cấp chống dịch cho cán bộ y tế, người lao 
động tham gia phòng, chống dịch 
 a) Chế độ phụ cấp chống dịch mức 300.000 đồng/ngày, 
kể cả ngày nghỉ, ngày lễ, đối với: 
 - Người đi giám sát, điều tra, xác minh dịch. 
 - Người trực tiếp khám, chẩn đoán, điều trị người mắc 
bệnh dịch tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 
 b) Chế độ phụ cấp chống dịch mức 200.000 đồng/ngày, 
kể cả ngày nghỉ, ngày lễ, đối với: 
 - Người vận chuyển người bệnh, bệnh phẩm; bảo quản 
tử thi người bệnh; người giặt đồ vải, quần áo bác sĩ, bệnh nhân; 
thu gom vỏ chai, lọ, hộp hóa chất; bảo vệ khu điều trị cách ly; 
vệ sinh, tẩy uế, diệt tác nhân gây bệnh trong khu cách ly tại cơ 
sở khám bệnh, chữa bệnh. 
 - Cán bộ y tế thực hiện giám sát dịch tễ, theo dõi y tế tại 
cơ sở cách ly y tế tại nhà và cơ sở cách ly y tế theo chỉ định của 
cơ quan quản lý nhà nước. 
 c) Chế độ phụ cấp chống dịch mức 150.000 đồng/ngày, 
kể cả ngày nghỉ, ngày lễ, đối với: 
 - Người thực hiện nhiệm vụ (không phải là chuyên môn 
y tế) tại cơ sở cách ly tập trung (không áp dụng đối với hình 
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thức cách ly tại nhà, nơi lưu trú, khách sạn, resort, doanh 
nghiệp). 
 - Người tham gia cưỡng chế cách ly y tế đối với trường 
hợp phải áp dụng biện pháp cách ly nhưng không chấp hành 
biện pháp cách ly y tế. 
 
- Người phiên dịch, đội cấp cứu 115, kíp vận chuyển người bị 
cách ly. 
 5. Chế độ đối với người tham gia thường trực chống 
dịch 24/24 giờ: 
 a) Mức phụ cấp thường trực chống dịch 24/24 giờ là 
130.000 đồng/ngày, kể cả ngày nghỉ, ngày lễ. 
 b) Người lao động tham gia thường trực chống dịch 
24/24 giờ được hỗ trợ tiền ăn mức 80.000 đồng/phiên trực. 
 6. Cán bộ y tế, quân đội, công an thực hiện nhiệm vụ tại 
cơ sở cách ly y tế tập trung (không áp dụng đối với hình thức 
cách ly tại nhà, nơi lưu trú, khách sạn, resort, doanh nghiệp); 
người tham gia thực hiện nhiệm vụ phân luồng, làm thủ tục cho 
người nhập cảnh; người bảo vệ khu vực cách ly tại các địa bàn 
dân cư theo chỉ định của cơ quan quản lý nhà nước; cán bộ y tế 
thường trực 24/24 giờ tại cơ sở điều trị cách ly y tế để chăm 
sóc, điều trị người mắc, nghi mắc COVID-19 được hỗ trợ tiền 
ăn là 80.000 đồng/ngày. 
 7. Chế độ bồi dưỡng đối với cộng tác viên, tình nguyện 
viên tham tham gia chống dịch trong thời gian có dịch COVID-
19: 
 a) Mức 130.000 đồng/ngày đối với cộng tác viên, tình 
nguyện viên trực tiếp hoặc phối hợp tham gia các hoạt động 
chống dịch. 
 b) Mức 80.000 đồng/ngày đối với cộng tác viên, tình 
nguyện viên trực tiếp tuyên truyền, vận động nhân dân, phát tờ 
rơi hoặc tham gia diễn tập. 
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 Câu 32: Việc tiêm vaccine phòng Covid-19 đã được Bộ 
Y tế triển khai như thế nào? 
 

 Trả lời: 
 Tính đến 16 giờ ngày 18/5/2021, tổng cộng đã thực hiện 
tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 1 và 2 tại các tỉnh/TP với 
1.011.395 liều cho các đối tượng là cán bộ, nhân viên y tế đang 
trực tiếp điều trị bệnh nhân COVID-19, các nhân viên y tế thực 
hiện các nhiệm vụ như lấy mẫu bệnh phẩm, xét nghiệm, truy 
vết, thành viên các tổ COVID-19 cộng đồng, Ban Chỉ đạo 
phòng chống dịch các cấp, các lực lượng công an, quân đội. 
 Trong đó, số người đã được tiêm đủ 2 mũi vắc xin 
phòng COVID-19 là 28.852 người. 
 Về công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 tại 
Việt Nam, đại diện Chương trình Tiêm chủng Quốc gia cho 
biết: Hầu hết các tỉnh, thành phố đã hoàn thành xong việc tiêm 
vắc xin và đang tiến hành đánh giá, rút kinh nghiệm để tiếp tục 
triển khai cho những đợt tiêm tiếp theo. 
 Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết: Thực 
hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp 
Thường trực Chính phủ ngày 17/5/2021, Bộ Y tế đã phối hợp 
với Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tư 
pháp, xin ý kiến các thành viên Chính phủ để thống nhất việc 
mua vắc xin phòng COVID-19 của Pfizer (Mỹ). 
 Quá trình đàm phán để đi đến thoả thuận này với Pfizer 
đã được Bộ Y tế liên tục thúc đẩy trong suốt thời gian qua. Đại 
diện Pfizer tại Việt Nam đã ghi nhận những nỗ lực và mong 
muốn của Bộ Y tế để có thể có vắc xin cho người dân. 
 

 Câu 33: Bộ Y tế hướng dẫn cách đeo và thải bỏ khẩu 
trang để tránh lây nhiễm COVID-19 cụ thể như thế nào? 
 

 Trả lời: 
 - Hướng dẫn sử dụng khẩu trang trong phòng chống dịch 
COVID-19 ban hành kèm theo Quyết định số 1053/QĐ-BYT 
ngày 06/02/2021 nêu rõ: 
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 1. Cách đeo khẩu trang: 
 - Bước 1: Rửa tay đúng cách với xà phòng hoặc dung 
dịch rửa tay sát khuẩn có chứa ít nhất 60% cồn trước khi đeo 
khẩu trang. 
 - Bước 2: Xác định phần trên, dưới của khẩu trang. 
 - Bước 3: Xác định mặt trong, ngoài theo đường may 
hoặc mặt đậm hơn ở bên ngoài. 
 - Bước 4: Đeo và điều chỉnh để khẩu trang che kín mũi, 
miệng đảm bảo không có khe hở giữa mặt và khẩu trang. 
 Lưu ý: Không chạm tay vào mặt ngoài khẩu trang trong 
suốt quá trình sử dụng. Nếu chạm vào phải rửa tay đúng cách 
với xà phòng hoặc dung dịch rửa tay sát khuẩn có chứa ít nhất 
60% cồn. 
 2. Thải bỏ khẩu trang: 
 - Bước 1: Khi tháo khẩu trang chỉ cầm phần dây đeo sau 
tai (không chạm vào mặt ngoài của khẩu trang). 
 - Bước 2: Bỏ khẩu trang vào túi kín (nếu có) và/hoặc bỏ 
vào thùng rác có nắp đậy kín đối với khẩu trang dùng 1 lần. 
 - Bước 3: Rửa tay đúng cách với xà phòng hoặc dung 
dịch rửa tay sát khuẩn có chứa ít nhất 60% cồn. 
 Lưu ý: Thay hoặc thải bỏ khẩu trang sau: mỗi lần sử 
dụng hoặc khi bị bẩn. Tuyệt đối không dùng lại đối với khẩu 
trang dùng 1 lần. 
 3. Tái sử dụng khẩu trang 870 (khẩu trang vải kháng giọt 
bắn, kháng khuẩn): 
 - Giặt bằng tay. 
 - Giặt riêng. 
 - Phơi tự nhiên, sấy hoặc là khô. 
 - Số lần tái sử dụng: Đọc kỹ hướng dẫn và khuyến cáo 
của nhà sản xuất được in trên bao bì hoặc nhãn mác của sản 
phẩm. 
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