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     Hôm nay (4/12), Chính phủ đã công bố thông báo về việc sửa đổi các văn bản 

luật thuộc Pháp lệnh Phòng chống và Kiểm soát Dịch bệnh (Điều 599), tăng hình phạt 

đối với các trường hợp vi phạm các yêu cầu theo Quy định liên quan nhằm tác dụng 

răn đe cần thiết. Các sửa đổi lập pháp liên quan sẽ có hiệu lực từ ngày 11 tháng 12 

năm 2020.  

  

     Người phát ngôn của Cục Thực phẩm và Y tế cho biết, "Công tác chống dịch đòi 

hỏi sự hợp tác và tự giác của mọi công dân bằng cách tuân thủ nghiêm ngặt các biện 

pháp chống dịch, bao gồm tránh tụ tập đông người, giữ khoảng cách xã hội và giữ gìn 

vệ sinh cá nhân. Chính phủ đã đưa ra một số quy định theo Pháp lệnh Phòng chống 

Dịch bệnh trong vài tháng qua để giảm lưu lượng người và tiếp xúc xã hội nhằm ngăn 

chặn vi rút lây lan trong cộng đồng. Đối mặt với sự gia tăng của dịch bệnh, ngoài việc 

thắt chặt các biện pháp kiểm soát lây nhiễm, nhất thiết phải tăng các hình phạt liên 

quan để tạo sự răn đe cần thiết và đảm bảo thực hiện nghiêm các yêu cầu liên quan." 

  

     Các hình phạt mới nhất được sửa đổi theo các Quy định liên quan như sau: 

 

(1) theo Quy định về Phòng chống và Kiểm soát Dịch bệnh (Cấm Tụ tập theo Nhóm) 

(Chú thích. 599G), bất kỳ người nào tham gia tụ tập trái phép đều phạm tội. Mức 

phạt cố định đối với hành vi vi phạm được nâng từ $2.000 lên $5.000; 

 

(2) theo Quy định Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh (Đeo khẩu trang) (Chú thích. 

599I), bất kỳ người nào không đeo khẩu trang theo yêu cầu khi bước lên hoặc đang ở 

trên phương tiện giao thông công cộng, đi vào hoặc hiện diện trong khu vực trả phí 

MTR, hoặc đi vào hoặc hiện diện ở một khu vực công cộng cụ thể (hiện bao gồm tất 

cả các địa điểm công cộng, nơi dành cho các địa điểm công cộng ngoài trời trong 

công viên quốc gia và các khu vực đặc biệt như được định nghĩa trong phần 2 của Sắc 

lệnh Công viên Quốc gia (Chú thích. 208) là phạm tội. Mức phạt cố định đối với hành 

vi vi phạm được nâng từ $2.000 lên $5.000; và  

 

(3) Theo Quy định về Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh (Xét nghiệm Bắt buộc đối 

với Một số Người) (Chú thích. 599J), bất kỳ người nào không tuân thủ yêu cầu hướng 

dẫn xét nghiệm bắt buộc hoặc thông báo xét nghiệm bắt buộc sẽ phạm tội. Mức phạt 

cố định đối với hành vi vi phạm được nâng từ $2.000 lên $5.000.  



 

     Song song với việc gia tăng các mức phạt cố định, hình phạt tối đa khi bị kết án 

đối với các tội danh liên quan theo chú thích. 599I và chú thích. 599J sẽ được tăng 

lên tương ứng. Chi tiết xem tại Phụ lục. 

  

     Người Phát ngôn nhấn mạnh Chính phủ sẽ đẩy mạnh thanh tra và thực thi 

pháp luật, thực hiện các hành động cưỡng chế nghiêm ngặt đối với những người vi 

phạm. Nếu việc tuân thủ không đạt yêu cầu, Chính phủ không loại trừ khả năng tăng 

thêm mức phạt. 

  

     Người Phát ngôn cho biết, "Vào thời điểm quan trọng này của công tác chống 

dịch, chúng ta cần những nỗ lực chung của cộng đồng để đảm bảo giãn cách xã hội 

và giữ gìn vệ sinh cá nhân, để bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng nói chung, đặc 

biệt là các nhóm người có rủi ro cao và chịu thiệt thòi. Theo đó, Chính phủ kêu gọi 

toàn bộ công dân ở nhà càng nhiều càng tốt và ngừng mọi hoạt động xã hội không 

cần thiết. Chúng tôi tin tưởng rằng với sự đoàn kết và nỗ lực chung của tất cả mọi 

người, chúng ta sẽ có thể chống làn sóng dịch bệnh này cùng với mục tiêu khôi phục 

lại bình thường các hoạt động kinh tế và xã hội." 
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