Điều 25 Vi phạm quy định về

ĐỊA ĐIỂM CẤM HÚT THUỐC LÁ

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

Trích theo
NGHỊ ĐỊNH 117/2020/NĐ-CP

Quy định xử phạt vi phạm hành chính
trong lĩnh vực y tế

SỞ Y TẾ TP. HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

Điều 26 Vi phạm quy định về
VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ BÁN,
CUNG CẤP THUỐC LÁ

1

2

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.
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.

Trích theo
NGHỊ ĐỊNH 117/2020/NĐ-CP

Quy định xử phạt vi phạm hành chính
trong lĩnh vực y tế

SỞ Y TẾ TP. HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

Điều 27 Vi phạm quy định về
GHI NHÃN, IN CẢNH BÁO SỨC KHỎE
TRÊN BAO BÌ THUỐC LÁ

1.

PHẠT TIỀN TỪ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với
một trong các hành vi sau đây:
a) In cảnh báo sức khỏe không đúng mẫu, vị trí, diện tích và màu sắc theo
quy định của pháp luật;
b) Không thay đổi định kỳ 2 năm một lần cảnh báo sức khỏe trên bao bì
thuốc lá theo quy định của pháp luật;
c) Không ghi rõ số lượng điếu đối với bao thuốc lá dạng điếu hoặc trọng
lượng đối với các loại thuốc lá khác;
d) Sử dụng từ, cụm từ làm người đọc, người sử dụng hiểu thuốc lá là ít có
hại hoặc hiểu sai về tác hại của thuốc lá và khói thuốc lá đối với sức
khỏe con người.

2.

PHẠT TIỀN TỪ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với
một trong các hành vi sau đây:
a) Không in cảnh báo sức khỏe trên bao bì thuốc lá theo quy định của pháp
luật đối với thuốc lá sản xuất, nhập khẩu để tiêu thụ tại Việt Nam;
b) Ký hợp đồng, sản xuất thuốc lá mang nhãn hiệu nước ngoài để tiêu thụ
trong nước khi chưa được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

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 03 tháng đến 06 tháng đối với hành vi quy định tại khoản 2
Điều này.

4.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả:
a) Buộc thu hồi sản phẩm và khắc phục, loại bỏ yếu tố vi phạm đối với
hành vi quy định tại khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều này. Trường hợp
không khắc phục được yếu tố vi phạm thì buộc tiêu hủy;
b) Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi quy định
tại điểm b khoản 2 Điều này (nếu có).

Trích theo
NGHỊ ĐỊNH 117/2020/NĐ-CP

Quy định xử phạt vi phạm hành chính
trong lĩnh vực y tế
SỞ Y TẾ TP. HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

Điều 28 Vi phạm quy định về
CAI NGHIỆN THUỐC LÁ

Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng
đối với một trong các hành vi sau đây:

01
02

KHÔNG CÓ nơi dành riêng cho hoạt động tư vấn
cai nghiện thuốc lá trực tiếp theo quy định của
pháp luật.
KHÔNG CÓ có tài liệu truyền thông về cai
nghiện thuốc lá, tư vấn cai nghiện thuốc lá.

03

KHÔNG CÓ có điện thoại, internet hoặc phương
tiện thông tin khác bảo đảm cho hoạt động tư vấn
cai nghiện thuốc lá gián tiếp.

04

KHÔNG CÓ thông báo bằng văn bản đến Sở Y tế
nơi cơ sở hoạt động trước khi thực hiện hoạt động
cai nghiện, tư vấn cai nghiện thuốc lá.

Trích theo
NGHỊ ĐỊNH 117/2020/NĐ-CP

Quy định xử phạt vi phạm hành chính
trong lĩnh vực y tế

SỞ Y TẾ TP. HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

Điều 29 Vi phạm quy định khác về

PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ
01

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.

02

Phạt tiền từ
sau đây:

500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với một trong các hành vi

a) Vận động, ép buộc người khác sử dụng thuốc lá;
b) Sử dụng người chưa đủ 18 tuổi mua thuốc lá.

03

Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi
sau đây:

a) Sử dụng hình ảnh thuốc lá trên báo chí, xuất bản phẩm dành riêng cho trẻ em;
b) Cung cấp thông tin không có cơ sở khoa học, không chính xác về thuốc lá và tác hại của
thuốc lá;
c) Không đưa nội dung phòng, chống tác hại của thuốc lá vào kế hoạch hoạt động hằng năm,
không đưa quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc vào quy chế nội bộ;
d) Không hạn chế hình ảnh diễn viên sử dụng thuốc lá trong các tác phẩm sân khấu, điện ảnh
theo quy định của pháp luật.

04

Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi
sau đây:

a) Sử dụng tên, nhãn hiệu và biểu tượng của sản phẩm thuốc lá với sản phẩm, dịch vụ khác;
b) Tiếp thị thuốc lá trực tiếp tới người tiêu dùng dưới mọi hình thức;
c) Để cho tổ chức, cá nhân tiếp thị thuốc lá trực tiếp tới người tiêu dùng tại cơ sở thuộc quyền
quản lý, điều hành;
d) Chậm nộp khoản đóng góp bắt buộc theo quy định của pháp luật;
đ) Khai sai dẫn đến nộp thiếu khoản đóng góp bắt buộc theo quy định của pháp luật;
e) Sử dụng kinh phí hỗ trợ của Quỹ phòng, chống tác hại của thuốc lá không đúng quy định
của pháp luật;
g) Doanh nghiệp, các phương tiện thông tin đại chúng đưa tin, thông báo về việc tài trợ của tổ
chức, cá nhân kinh doanh thuốc lá.
Trích theo
NGHỊ ĐỊNH 117/2020/NĐ-CP

Quy định xử phạt vi phạm hành chính
trong lĩnh vực y tế

SỞ Y TẾ TP. HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

NO MORE

Điều 29 Vi phạm quy định khác về

PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ (tt)
05

Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi
sau đây:

a) Thực hiện hoạt động tài trợ dưới bất kỳ hình thức nào, trừ trường hợp được phép theo quy
định của pháp luật;
b) Trốn, gian lận khoản đóng góp bắt buộc theo quy định của pháp luật.

06

Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc thu hồi sản phẩm để khắc phục, loại bỏ yếu tố vi phạm đối với hành vi quy định tại
các điểm a, b, d khoản 3 và điểm a khoản 4 Điều này. Trường hợp không khắc phục được
yếu tố vi phạm thì buộc tiêu hủy;
b) Buộc hoàn trả số tiền lãi từ khoản chênh lệch do nộp chậm khoản đóng góp bắt buộc đối với
hành vi quy định tại điểm d khoản 4 Điều này;
c) Buộc hoàn trả số tiền do sử dụng sai quy định đối với hành vi quy định tại điểm e khoản 4
Điều này;
d) Buộc hoàn trả số tiền phải nộp và số tiền lãi (nếu có) do kê khai sai, trốn, gian lận khoản
đóng góp bắt buộc đối với hành vi quy định tại điểm đ khoản 4 và điểm b khoản 5 Điều này.

Trích theo
NGHỊ ĐỊNH 117/2020/NĐ-CP

Quy định xử phạt vi phạm hành chính
trong lĩnh vực y tế

SỞ Y TẾ TP. HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT

NO MORE

