
 

Ban Kiểm tra - Pháp chế - Thanh tra Tập đoàn xin trân trọng giới thiệu đến các đồng 

chí Bản tin pháp luật số 2 tháng 11/2020 mà các đơn vị cần lưu ý một số nội dung 

liên quan đến Nghị định 117/2020/NĐ-CP ban hành ngày 28/9/2020 (có hiệu lực 

ngày 15/11/2020) quy định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực y tế, bao gồm các 

hành vi vi phạm bị xử phạt như sau:  

1. Vi phạm các quy định về trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức 

trong phòng, chống tác hại của rượu, bia 

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

đây: 

a) Không tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống tác hại của rượu, bia trong 

cơ quan, tổ chức; 

b) Không tổ chức thực hiện quy định không uống rượu, bia trong thời gian làm việc, 

tại nơi làm việc của cơ quan, tổ chức; 

c) Không nhắc nhở, yêu cầu chấm dứt hành vi uống, bán rượu, bia trong địa điểm 

không uống, bán rượu, bia thuộc quyền quản lý, điều hành; 

d) Không tổ chức thực hiện, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc mọi người thực hiện đúng 

quy định về không được uống, không được bán rượu, bia tại địa điểm thuộc, quyền 

quản lý, điều hành. 

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi của người đứng 

đầu cơ sở kinh doanh vận tải, chủ phương tiện giao thông vận tải không thực hiện 

biện pháp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn người điều khiến phương tiện vận tải 

uống rượu, bia ngay trước và trong khi tham gia giao thông. 

2. Vi phạm các quy định về uống rượu, bia và địa điểm không uống rượu, bia 

- Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau 

đây: 

a) Uống rượu, bia tại địa điểm không uống rượu, bia theo quy định của pháp luật; 

b) Xúi giục, kích động, lôi kéo người khác uống rượu bia. 

- Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau 

đây: 

a) Uống rượu, bia ngay trước, trong giờ làm việc, học tập và nghỉ giữa giờ làm việc, 

học tập; 

b) Ép buộc người khác uống rượu bia. 

3. Vi phạm quy định về địa điểm cấm hút thuốc lá 



- 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.  

- 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. 

- 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. 

4. Vi phạm quy định khác về phòng, chống tác hại của thuốc lá 

- Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau 

đây: 

a) Vận động, ép buộc người khác sử dụng thuốc lá; 

b) Sử dụng người chưa đủ 18 tuổi mua thuốc lá. 

- 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; 

- 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; 



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. 

Đề nghị các đơn vị tổ chức phổ biến, tuyên truyền quy định pháp luật trên và 

triển khai các nội dung liên quan để đảm bảo thực hiện đúng quy định pháp 

luật. 

Lưu ý: 

Bản tin tóm tắt nội dung văn bản chỉ mang tính tổng hợp, để hiểu đầy đủ và chính 

xác quy định pháp luật, cần tìm đọc nội dung chi tiết toàn văn văn bản. 

 

 


