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NGHI ̣ ĐINH 117/2020/NĐ-CP:

Điều 23. Vi phạm quy định về chống kỳ thị, phân biệt đối xử
đối với người nhiễm HIV
1. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với một
trong các hành vi sau đây:

a) Yêu cầu xét nghiệmHIVhoặc yêu cầu xuất trìnhkết quả xét nghiệm
HIVđốivới họcsinh,sinhviên,họcviênhoặcngườiđếnxinhọc;
b) Cản trở học sinh, sinh viên, học viên tham gia hoạt động, dịch vụ
của cơ sở giáo dục vì lý do nhiễm HIV hoặc thành viên trong gia
đình có người nhiễmHIV;
c) Cản trở tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội vào cơ sở bảo trợ xã hội
vì lý do nhiễm HIV;
d) Từ chối mai táng, hỏa táng người chết vì lý do liên quan đến
HIV/AIDS.
2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một
trong các hành vi sau đây:

a) Yêu cầu xét nghiệm HIV hoặc xuất trình kết quả xét nghiệm HIV
đối với người lao động dự tuyển, từ chối tuyển dụng vì lý do người
dự tuyển lao động nhiễm HIV, trừ trường hợp một số nghề phải xét
nghiệm HIV trước khi tuyển dụng theo quy định của Chính phủ;
b) Từ chối tiếp nhận học sinh, sinh viên, học viên vì lý do người đó
nhiễm HIV;
c) Từ chối tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội vào cơ sở bảo trợ xã hội
vì lý do nhiễmHIV;
d) Cha, mẹ bỏ rơi con chưa thành niên nhiễm HIV; người giám hộ bỏ
rơi người được giám hộ nhiễmHIV;
đ) Tách biệt, hạn chế, cấm đoán học sinh, sinh viên, học viên tham
gia các hoạt động, dịch vụ của cơ sở vì lý do người đó nhiễmHIV;
e) Phân biệt đối xử trong chăm sóc, điều trị người nhiễmHIV;
g) Bố trí công việc không phù hợp với sức khỏe và trình độ chuyên
môn của người lao động nhiễm HIV.
3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một
trong các hành vi sau đây:
a) Chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc gây khó
khăn trong quá trình làm việc của người lao động vì lý do người lao
động nhiễmHIV;
b) Ép buộc người lao động còn đủ sức khỏe chuyển công việc mà họ
đang đảm nhiệm vì lý do người lao động nhiễmHIV;
c) Từ chối nâng lương, đề bạt hoặc không bảo đảm các quyền, lợi ích
hợp pháp của người lao động vì lý do người lao động nhiễm HIV;
d) Kỷ luật, đuổi học học sinh, sinh viên, học viên vì lý do người đó nhiễm
HIV;

đ) Sử dụnghìnhảnh, thôngđiệp truyền thôngcó tínhchất kỳ thị, phân biệt
đốixửvới ngườinhiễmHIV,thànhviêngiađìnhngười nhiễmHIV.
4. Biện pháp khắc phục hậu quả:
a) Buộc tiếp nhận, thực hiện việc mai táng, hỏa táng đối với thi
hài, hài cốt của người nhiễm HIV đối với hành vi quy định tại
điểm d khoản 1 Điều này;
b) Buộc tiếp nhận người nhiễm HIV đối với hành vi quy định
tại các điểm b, c khoản 2 và điểm a khoản 3 Điều này;
c) Buộc xin lỗi trực tiếp người bị phân biệt đối xử đối với hành
vi quy định tại điểm e khoản 2 và điểm đ khoản 3 Điều này;
d) Buộc điều chuyển lại vị trí công tác đối với hành vi quy định
tại điểm b khoản 3 Điều này;
đ) Buộc thực hiện các quyền, lợi ích hợp pháp của người lao
động nhiễm HIV đối với hành vi quy định tại điểm c khoản 3
Điều này;
e) Buộc hủy bỏ quyết định kỷ luật, đuổi học học sinh, sinh viên,
học viên vì lý do người đó nhiễm HIV đối với hành vi quy định
tại điểm d khoản 3 Điều này;
g) Buộc loại bỏ yếu tố vi phạm đối với hành vi quy định tại
điểm đ khoản 3 Điều này. Trường hợp không loại bỏ được thì
buộc tiêu hủy sản phẩm truyền thông.
Điều 24. Vi phạm quy định khác về phòng, chống
HIV/AIDS
1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với
hành vi cản trở người lao động tham gia các hoạt động phòng,
chống HIV/AIDS.
2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với
một trong các hành vi sau đây:
a) Đe dọa truyền HIV cho người khác;
b) Lợi dụng hoạt động phòng, chống HIV/AIDS để trục lợi.
3. Biện pháp khắc phục hậu quả:
Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi
vi phạm quy định tại điểm b khoản 2 Điều này.
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