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LUẬT GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 

(Trích dẫn) 

 

I.  GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ LUẬT GIÁO DỤC ĐẠI HỌC  

Luật Giáo dục đại học năm 2012 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2012, có 

hiệu lực thi hành ngày 01 tháng 01 năm 2013 gồm 12 chương, 73 điều. Luật này 

quy định về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ sở giáo dục đại học, hoạt động 

đào tạo, hoạt động khoa học và công nghệ, hoạt động hợp tác quốc tế, bảo đảm 

chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục đại học, quy định về giáo viên, người 

học, tài chính, tài sản của cơ sở giáo dục đại học và quản lý nhà nước về giáo dục 

đại học. 

 Luật này áp dụng đối với trường cao đẳng, trường đại học, học viện, đại 

học vùng, đại học quốc gia; viện nghiên cứu khoa học được phép đào tạo trình độ 

tiến sĩ; các tổ chức và cá nhân có liên quan đến giáo dục đại học. 

II. QUY ĐỊNH VỀ NGƯỜI HỌC TRONG LUẬT GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 

(CHƯƠNG IX)  

1.  Khái niệm về người học trong Luật Giáo dục đại học (Điều 59) 

Người học là người đang học tập và nghiên cứu khoa học tại cơ sở giáo dục 

đại học, gồm sinh viên của chương trình đào tạo cao đẳng, chương trình đào tạo 

đại học; học viên của chương trình đào tạo thạc sĩ; nghiên cứu sinh của chương 

trình đào tạo tiến sĩ. 

2. Nhiệm vụ và quyền của người học (Điều 60) 

+ Học tập, nghiên cứu khoa học, rèn luyện theo quy định. 

+ Tôn trọng giảng viên, cán bộ quản lý, viên chức và nhân viên của cơ sở 

giáo dục đại học; đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong học tập và rèn luyện. 

+ Tham gia lao động và hoạt động xã hội, hoạt động bảo vệ môi trường, 

bảo vệ an ninh, trật tự, phòng, chống tiêu cực, gian lận trong học tập và thi cử, 

phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội. 

+ Được tôn trọng và đối xử bình đẳng, không phân biệt nam nữ, dân tộc, 

tôn giáo, nguồn gốc xuất thân, được cung cấp đầy đủ thông tin về việc học tập, 

rèn luyện.  

+ Được tạo điều kiện trong học tập, tham gia hoạt động khoa học và công 

nghệ, các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao. 

+ Đóng góp ý kiến, tham gia quản lý và giám sát hoạt động giáo dục và các 

điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục. 

+ Được hưởng chính sách đối với người học thuộc đối tượng hưởng ưu tiên 

và chính sách xã hội. 
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+  Các nhiệm vụ và quyền khác theo quy định của pháp luật. 

3. Các hành vi người học không được làm (Điều 61) 

+ Xúc phạm nhân phẩm, danh dự, xâm phạm thân thể giảng viên, cán bộ 

quản lý giáo dục, nhân viên, người học của cơ sở giáo dục đại học và người khác. 

+ Gian lận trong học tập, kiểm tra, thi cử, tuyển sinh. 

+ Tham gia tệ nạn xã hội, gây rối an ninh trật tự trong cơ sở giáo dục đại 

học hoặc nơi công cộng và các hành vi vi phạm pháp luật khác.  

+ Tổ chức hoặc tham gia các hoạt động vi phạm pháp luật. 

4. Chính sách đối với người học (Điều 62) 

+ Người học trong cơ sở giáo dục đại học được hưởng các chính sách về 

học bổng và trợ cấp xã hội, chế độ cử tuyển, tín dụng giáo dục, miễn, giảm phí 

dịch vụ công cộng theo quy định tại các điều 89, 90, 91 và 92 của Luật Giáo dục 

năm 2005 sửa đổi, bổ sung năm 2009. Cụ thể : 

- Về học bổng và trợ cấp xã hội (Điều 89) 

* Nhà nước có chính sách cấp học bổng, khuyến khích học tập cho học sinh 

đạt kết quả học tập xuất sắc ở trường chuyên, trường năng khiếu và người học có 

kết quả học tập, rèn luyện từ loại khá trở lên ở các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, 

giáo dục đại học; cấp học bổng chính sách cho sinh viên hệ cử tuyển, học sinh 

trường dự bị đại học, trường phổ thông dân tộc nội trú, trường dạy nghề dành cho 

thương binh, người tàn tật, khuyết tật. 

* Nhà nước có chính sách trợ cấp và miễn, giảm học phí cho người học là 

đối tượng được hưởng chính sách xã hội, người dân tộc thiểu số ở vùng có điều 

kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, người mồ côi không nơi nương tựa, người 

tàn tật, khuyết tật có khó khăn về kinh tế, người có hoàn cảnh kinh tế đặc biệt khó 

khăn vượt khó học tập. 

* Học sinh, sinh viên sư phạm, người theo học các khóa đào tạo nghiệp vụ 

sư phạm, không phải đóng học phí, được ưu tiên trong việc xét cấp học bổng, trợ 

cấp xã hội quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này. 

* Nhà nước khuyến khích tổ chức, cá nhân cấp học bổng hoặc trợ cấp cho 

người học theo quy định của pháp luật. 

- Về Chế độ cử tuyển (Điều 90) 

* Nhà nước thực hiện tuyển sinh vào đại học, cao đẳng, trung cấp theo chế 

độ cử tuyển đối với học sinh các dân tộc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc 

biệt khó khăn để đào tạo cán bộ, công chức, viên chức cho vùng này. 

Nhà nước dành riêng chỉ tiêu cử tuyển đối với những dân tộc thiểu số chưa 

có hoặc có rất ít cán bộ có trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp; có chính sách tạo 

nguồn tuyển sinh trên cơ sở tạo điều kiện thuận lợi để học sinh các dân tộc này 

vào học trường phổ thông dân tộc nội trú và tăng thời gian học dự bị đại học. 
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* Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, căn cứ vào nhu cầu của địa phương, có trách 

nhiệm đề xuất chỉ tiêu cử tuyển, phân bổ chỉ tiêu cử tuyển theo ngành nghề phù 

hợp, cử người đi học cử tuyển theo đúng chỉ tiêu được duyệt và tiêu chuẩn quy 

định, phân công công tác cho người được cử đi học sau khi tốt nghiệp. 

* Người được cử đi học theo chế độ cử tuyển phải chấp hành sự phân công 

công tác sau khi tốt nghiệp.  

Chính phủ quy định cụ thể tiêu chuẩn và đối tượng được hưởng chế độ cử 

tuyển, việc tổ chức thực hiện chế độ cử tuyển, việc bồi hoàn học bổng, chi phí đào 

tạo đối với người được cử đi học theo chế độ cử tuyển sau khi tốt nghiệp không 

chấp hành sự phân công công tác. 

- Về tín dụng giáo dục (Điều 91) 

Nhà nước có chính sách tín dụng ưu đãi về lãi suất, điều kiện và thời hạn vay 

tiền để người học thuộc gia đình có thu nhập thấp có điều kiện học tập. 

- Về miễn, giảm phí dịch vụ công cộng cho học sinh, sinh viên (Điều 92) 

+ Học sinh, sinh viên được hưởng chế độ miễn, giảm phí khi sử dụng các 

dịch vụ công cộng về giao thông, giải trí, khi tham quan viện bảo tàng, di tích lịch 

sử, công trình văn hóa theo quy định của Chính phủ. 

+ Người học các ngành chuyên môn đặc thù đáp ứng yêu cầu phát triển kinh 

tế - xã hội, quốc phòng an ninh không phải đóng học phí, được ưu tiên trong việc 

xét cấp học bổng, trợ cấp xã hội.  

+ Chính phủ quy định cụ thể chính sách ưu tiên đối với người học thuộc đối 

tượng được hưởng ưu tiên và chính sách xã hội. 

5. Nghĩa vụ làm việc có thời hạn theo sự điều động của Nhà nước (Điều 63) 

+ Người học chương trình giáo dục đại học nếu được hưởng học bổng và 

chi phí đào tạo do Nhà nước cấp hoặc do nước ngoài tài trợ theo Hiệp định ký kết 

với Nhà nước Việt Nam, thì sau khi tốt nghiệp phải chấp hành sự điều động làm 

việc của Nhà nước trong thời gian ít nhất là gấp đôi thời gian được hưởng học 

bổng và chi phí đào tạo, nếu không chấp hành thì phải bồi hoàn học bổng, chi phí 

đào tạo. 

+ Trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày người học được công nhận tốt nghiệp, 

cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm phân công làm việc đối với người 

học đã được công nhận tốt nghiệp, quá thời hạn trên, nếu người học không được 

phân công làm việc thì không phải bồi hoàn học bổng, chi phí đào tạo. 

+ Chính phủ quy định cụ thể về bồi hoàn học bổng và chi phí đào tạo. 

 

LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ 

(Trích dẫn) 
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Luật Bảo hiểm y tế ngày 14 tháng 11 năm 2008 và Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Bảo hiểm y tế được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 13 tháng 6 năm 2014, có 

hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2015. 

Bảo hiểm y tế là chính sách đảm bảo an sinh xã hội, với việc hình thành 

quỹ bảo hiểm y tế độc lập với ngân sách nhà nước, do người tham gia bảo hiểm y 

tế, người sử dụng lao động, quỹ bảo hiểm xã hội và ngân sách nhà nước đóng và 

hỗ trợ mức đóng, đồng thời từ các nguồn hỗ trợ khác đã tạo ra nguồn tài chính 

quan trọng, ổn định để đảm bảo công tác khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, tạo điều 

kiện cho người dân tiếp cận dịch vụ y tế. Nếu không có thẻ bảo hiểm y tế thì mọi 

chi phí khám chữa bệnh người bệnh hoặc người nhà của người bệnh phải tự trả.  

1. Về hình thức bảo hiểm y tế 

Luật bảo hiểm y tế xác định “Bảo hiểm y tế là hình thức bảo hiểm bắt buộc 

được áp dụng đối với các đối tượng theo quy định của Luật này để chăm sóc sức 

khoẻ, không vì mục đích lợi nhuận do Nhà nước tổ chức thực hiện”.  

2. Về xác định nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm y tế 

Luật BHYT chia đối tượng tham gia BHYT thành 5 nhóm, cụ thể: 

Nhóm 1: Nhóm người lao động và người sử dụng lao động đóng. 

Nhóm 2: Nhóm do tổ chức Bảo hiểm xã hội đóng. 

Nhóm 3: Nhóm ngân sách nhà nước đóng. 

Nhóm 4: Nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng. 

Nhóm 5: Nhóm tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình. 

Trong đó người dân tham gia BHYT tự đóng 100% mức phí thuộc nhóm 5 

là nhóm tham gia theo hộ gia đình, quy định phải thực hiện theo hộ gia đình với 

100% thành viên có tên trong sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú thuộc diện tham gia phải 

tham gia.  

3. Thủ tục khi khám, chữa bệnh BHYT của người có thẻ BHYT 

-  Người tham gia BHYT khi đến khám bệnh,chữa bệnh phải xuất trình thẻ 

BHYT có ảnh. Nếu thẻ BHYT chưa có ảnh, xuất trình thêm một loại giấy tờ có 

ảnh do cơ quan có thẩm quyền cấp để chứng minh về nhân thân (chứng minh thư 

nhân dân, bằng lái xe,...) 

- Trẻ em dưới 6 tuổi chỉ phải xuất trình thẻ BHYT, nếu chưa có thẻ BHYT, 

xuất trình giấy chứng sinh hoặc giấy khai sinh. Trường hợp phải điều trị ngay sau 

khi sinh mà chưa có giấy chứng sinh vẫn được thanh toán BHYT khi cha (mẹ) 

hoặc người giám hộ của trẻ và thủ trưởng cơ sở khám, chữa bệnh ký vào hồ sơ 

bệnh án. 

- Trường hợp cấp cứu: người bệnh phải xuất trình các giấy tờ theo quy định 

pháp luật trước khi ra viện. 
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- Trường hợp chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh: xuất trình các giấy tờ 

theo quy định pháp luật và giấy chuyển tuyến theo quy định của Bộ Y tế. 

- Trường hợp đến khám lại theo giấy hẹn: xuất trình các giấy tờ theo quy 

định và giấy hẹn khám lại. Mỗi giấy hẹn khám lại chỉ có giá trị sử dụng một lần. 

- Trường hợp đi khám bệnh, chữa bệnh trong thời gian chờ cấp lại thẻ, đổi 

thẻ BHYT: xuất trình giấy hẹn cấp lại thẻ, đổi thẻ BHYT do cơ quan BHXH cấp 

và một loại giấy tờ chứng minh về nhân thân. 

- Trường hợp khám bệnh, chữa bệnh (không phải trong tình trạng cấp cứu) 

trong thời gian đi công tác, làm việc lưu động, đi học tập trung hoặc đến tạm trú 

tại địa phương khác được khám, chữa bệnh ban đầu tại cơ sở y tế cùng tuyến 

chuyên môn kỹ thuật hoặc tương đương với cơ sở đăng ký khám, chữa bệnh ban 

đầu ghi trên thẻ BHYT, khi đến khám, chữa bệnh cần xuất trình các giấy tờ theo 

quy định và một trong các loại giấy tờ sau: giấy công tác, quyết định cử đi học, 

giấy tờ chứng minh đăng ký tạm trú. 

4. Các trường hợp không được hưởng bảo hiểm y tế 

- Đã được ngân sách nhà nước chi trả. 

- Điều dưỡng, an dưỡng tại cơ sở điều dưỡng, an dưỡng. 

- Khám sức khỏe. 

- Xét nghiệm, chẩn đoán thai không nhằm mục đích điều trị. 

- Sử dụng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản, dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, nạo hút 

thai, phá thai, trừ trường hợp phải đình chỉ thai nghén do nguyên nhân bệnh lý 

của thai nhi hay của sản phụ. 

- Sử dụng dịch vụ thẩm mỹ 

- Điều trị lác, cận thị và tật khúc xạ của mắt, trừ trường hợp trẻ em dưới 6 

tuổi. 

- Sử dụng vật tư y tế thay thế bao gồm chân tay giả, mắt giả, răng giả, kính 

mắt, máy trợ thính, phương tiện trợ giúp vận động trong khám bệnh, chữa bệnh 

và phục hồi chức năng. 

- Khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng trong trường hợp thảm họa. 

- Khám bệnh, chữa bệnh nghiện ma túy, nghiện rượu hoặc chất gây nghiện 

khác. 

- Giám định y khoa, giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần. 

- Tham gia thử nghiệm lâm sàng, nghiên cứu khoa học. 

5. Mức hưởng chi phí khám, chữa bệnh BHYT khi đi khám, chữa bệnh 

có trình thẻ BHYT nhưng không đủ thủ tục, không đúng nơi đăng ký KCB 

ban đầu hoặc chuyển không đúng tuyến chuyên môn kỹ thuật (trừ trường 

hợp cấp cứu) được hưởng BHYT như sau: 

- Từ ngày 01/01/2016 - 31/12/2020 
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Tại bệnh viện tuyến TW: 

+ Nội trú: được hưởng 40 % chi phí.  

+ Ngoại trú: không thanh toán chi phí 

Tại bệnh viện tuyến tỉnh: 

  + Nội trú: được hưởng 60% chi phí 

+ Ngoại trú: không thanh toán chi phí 

Tại bệnh viện tuyến huyện:  

  + Nội trú: được hưởng 100% chi phí 

+ Ngoại trú: được hưởng 100% chi phí 

- Từ ngày 01/01/2021 trở đi 

Tại bệnh viện tuyến TW: 

+ Nội trú: được hưởng 40 % chi phí. 

+ Ngoại trú: không thanh toán chi phí 

Tại bệnh viện tuyến tỉnh: 

+ Nội trú: được hưởng 100% chi phí 

+ Ngoại trú: không thanh toán chi phí 

Tại bệnh viện tuyến huyện:  

+ Nội trú: được hưởng 100% chi phí  

+ Ngoại trú: được hưởng 100% chi phí 

- Mức hưởng chi phí khám, chữa bệnh của người dân tham gia BHYT theo 

hộ gia đình, học sinh, sinh viên, người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm 

nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình trong trường hợp khi đi 

khám,chữa bệnh đúng quy định (đủ thủ tục, đúng nơi đăng ký KCB ban đầu, được 

chuyển đúng tuyến chuyên môn kỹ thuật) được hưởng BHYT như sau:  

+ Được quỹ BHYT thanh toán 80% chi phí KCB thuộc phạm vi chi trả 

BHYT 

+ Được thanh toán 80% chi phí (nhưng không vượt quá 40 tháng lương cơ 

sở hiện hành) cho một lần sử dụng DVKT cao chi phí lớn. 

+ Không được thanh toán chi phí vận chuyển. 

+ Được hưởng 100% chi phí khám bệnh,chữa bệnh đối với người bệnh có 

thời gian tham gia BHYT 5 năm liên tục, tính từ thời điểm người đó tham gia 

BHYT đến thời điểm đi khám bệnh, chữa bệnh và có số tiền cùng chi trả chi phí 

khám bệnh, chữa bệnh lũy kế trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, tính từ thời 

điểm tham gia BHYT đủ 5 năm liên tục, trừ trường hợp đi khám bệnh, chữa bệnh 

không đúng tuyến. 
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6. Quy định nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình: 

- Đối tượng tham gia BHYT theo hộ gia đình: Là công dân Việt Nam, hiện 

đang sinh sống tại Việt Nam gồm: Toàn bộ những người có tên trong sổ hộ khẩu 

hoặc sổ hộ khẩu tạm trú, trừ những người đã được cấp thẻ BHYT ở các nhóm đối 

tượng khác và người đã khai báo tạm vắng với chính quyền địa phương. 

- Quy định tham gia BHYT theo hộ gia đình: Từ ngày 01/01/2016 trở đi: 

Toàn bộ những người có tên trong sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú thuộc đối tượng 

tham gia phải thực hiện BHYT theo hộ gia đình. 

- Mức đóng, phương thức đóngBHYT, hồ sơ và trách nhiệm lập hồ sơ khi 

tham gia BHYT theo hộ gia đình: 

            + Mức đóng BHYT: 

             Bằng 4,5% mức lương cơ sở tại thời điểm đóng nhân với số tháng đóng 

BHYT. Khi tham gia theo hộ gia đình thì từ người thứ hai trở lên tham gia, mức 

đóng của các thành viên được giảm trừ như sau: 

            Người thứ nhất đóng bằng mức quy định: bằng 4,5% mức lương cơ sở; 

            Từ người thứ hai, thứ ba, thứ tư đóng lần lượt bằng 70%, 60%, 50% mức 

đóng của người thứ nhất; từ người thứ năm trở đi đóng bằng 40% mức đóng của 

người thứ nhất. 

            + Phương thức đóng BHYT: đóng 3 tháng, 6 tháng hoặc 12 tháng một lần. 

7. Quy định về bảo hiểm y tế đối với học sinh, sinh viên 

- Mức phí: Là 4,5% mức lương cơ sở nhân với số tháng tham gia; 

- Tổ chức thu phí, cấp thẻ BHYT: 

+ Đối với học sinh, sinh viên thuộc hộ gia đình cận nghèo thống nhất tham 

gia theo hộ gia đình cận nghèo, không tổ chức thu phí theo trường học liên hệ với 

đại lý thu các xã, phường, thị trấn (gọi chung là xã) hoặc đại lý thu Bưu điện trên 

địa bàn xã để tham gia tiếp; 

+ Đối với học sinh lớp 12 và sinh viên năm cuối thu phí kỳ hai từ 01/01/2016 

(từ ngày thẻ BHYT cấp lần trước hết hạn) đến ngày cuối của tháng kết thúc năm 

học đó; 

+ Đối với số học sinh, sinh viên có thẻ của nhóm đối tượng được ngân sách 

đóng 100% mức phí (con thân nhân lực lượng vũ trang), khi hết hạn thẻ BHYT 

và không được cấp tiếp thẻ BHYT của nhóm đó thì tổ chức thu phí bảo hiểm y tế 

học sinh, sinh viên từ tháng tiếp theo của tháng thẻ cũ hết hạn cho hết năm tài 

chính năm đó để đảm bảo quyền lợi tái tục 

 

(Nguồn: Luật Bảo hiểm y tế ngày 14 tháng 11 năm 2008 và Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 13 tháng 6 năm 2014, 
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có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2015; Nghị định 105/2014/NĐ-CP 

ngày 15 tháng 11 năm 2014 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều  

của Luật Bảo hiểm y tế, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2015) 

 

 

 

 

LUẬT GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ 

(Trích dẫn) 

 

Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 được Quốc hội khóa XII, kỳ 

họp thứ 4 thông qua ngày 13 tháng 11 năm 2008, có hiệu lực thi hành ngày 

01/7/2009; Nghị định 46/2016/NĐ-CP quy định xử phạt hành chính trong lĩnh 

vực giao thông đường bộ và đường sắt. Để đảm bảo an toàn cho chính bản thân 

và mọi người, việc chấp hành luật lệ khi tham gia giao thông phải trở thành ý thức, 

thói quen của mọi người dân. Vì vậy việc tìm hiểu pháp luật về giao thông là vô 

cùng cần thiết. Sau đây là một số nội dung cơ bản quan trọng trong pháp luật về 

giao thông theo quy định hiện hành: 

1. Quy tắc chung khi tham gia giao thông 

- Người tham gia giao thông phải đi bên phải theo chiều đi của mình, đi 

đúng làn đường, phần đường quy định và phải chấp hành hệ thống báo hiệu đường 

bộ. 

- Xe ô tô có trang bị dây an toàn thì người lái xe và người ngồi hàng ghế 

phía trước trong xe ô tô phải thắt dây an toàn. 

2. Điều kiện của người lái xe tham gia giao thông 

Điều 58, Luật Giao thông đường bộ quy định: 

- Người lái xe tham gia giao thông phải đủ độ tuổi, sức khoẻ quy định và có 

giấy phép lái xe phù hợp với loại xe được phép điều khiển do cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền cấp;  Người tập lái xe ô tô khi tham gia giao thông phải thực hành 

trên xe tập lái và có giáo viên bảo trợ tay lái. 

- Người lái xe khi điều khiển phương tiện phải mang theo các giấy tờ sau: 

+ Đăng ký xe; 

+ Giấy phép lái xe đối với người điều khiển xe cơ giới;  

+ Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với 

xe cơ giới; 

+ Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới. 

3. Một số hành vi bị nghiêm cấm khi tham gia giao thông 
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- Phá hoại đường, cầu, hầm, bến phà đường bộ, đèn tín hiệu, cọc tiêu, biển 

báo hiệu, gương cầu, dải phân cách, hệ thống thoát nước và các công trình, thiết 

bị khác thuộc kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; 

- Đào, khoan, xẻ đường trái phép; đặt, để chướng ngại vật trái phép trên 

đường; đặt, rải vật nhọn, đổ chất gây trơn trên đường; để trái phép vật liệu, phế 

thải, thải rác ra đường; mở đường, đấu nối trái phép vào đường chính; lấn, chiếm 

hoặc sử dụng trái phép đất của đường bộ, hành lang an toàn đường bộ; tự ý tháo 

mở nắp cống, tháo dỡ, di chuyển trái phép hoặc làm sai lệch công trình đường bộ; 

- Sử dụng lòng đường, lề đường, hè phố trái phép; 

- Đưa xe cơ giới, xe máy chuyên dùng không bảo đảm tiêu chuẩn an toàn 

kỹ thuật và bảo vệ môi trường tham gia giao thông đường bộ; 

- Thay đổi tổng thành, linh kiện, phụ kiện xe cơ giới để tạm thời đạt tiêu 

chuẩn kỹ thuật của xe khi đi kiểm định; 

- Đua xe, cổ vũ đua xe, tổ chức đua xe trái phép, lạng lách, đánh võng; 

- Điều khiển phương tiện giao thông đường bộ mà trong cơ thể có chất ma 

túy. 

- Điều khiển xe ô tô, máy kéo, xe máy chuyên dùng trên đường mà trong 

máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn. 

Điều khiển xe mô tô, xe gắn máy mà trong máu có nồng độ cồn vượt quá 50 

miligam/100 mililít máu hoặc 0,25 miligam/1 lít khí thở.  

- Điều khiển xe cơ giới không có giấy phép lái xe theo quy định. 

Điều khiển xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ không có 

chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ, bằng hoặc chứng 

chỉ điều khiển xe máy chuyên dùng. 

- Giao xe cơ giới, xe máy chuyên dùng cho người không đủ điều kiện để 

điều khiển xe tham gia giao thông đường bộ. 

- Điều khiển xe cơ giới chạy quá tốc độ quy định, giành đường, vượt ẩu. 

- Bấm còi, rú ga liên tục; bấm còi trong thời gian từ 22 giờ đến 5 giờ, bấm 

còi hơi, sử dụng đèn chiếu xa trong đô thị và khu đông dân cư, trừ các xe được 

quyền ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ theo quy định của Luật này. 

- Lắp đặt, sử dụng còi, đèn không đúng thiết kế của nhà sản xuất đối với 

từng loại xe cơ giới; sử dụng thiết bị âm thanh gây mất trật tự an toàn giao thông, 

trật tự công cộng. 

- Vận chuyển hàng cấm lưu thông, vận chuyển trái phép hoặc không thực 

hiện đầy đủ các quy định về vận chuyển hàng nguy hiểm, động vật hoang dã.  

- Đe dọa, xúc phạm, tranh giành, lôi kéo hành khách; bắt ép hành khách sử 

dụng dịch vụ ngoài ý muốn; chuyển tải, xuống khách hoặc các hành vi khác nhằm 

trốn tránh phát hiện xe chở quá tải, quá số người quy định. 
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- Kinh doanh vận tải bằng xe ô tô khi không đáp ứng đủ điều kiện kinh 

doanh theo quy định. 

- Bỏ trốn sau khi gây tai nạn để trốn tránh trách nhiệm. 

- Khi có điều kiện mà cố ý không cứu giúp người bị tai nạn giao thông. 

- Xâm phạm tính mạng, sức khỏe, tài sản của người bị nạn và người gây tai 

nạn. 

-  Lợi dụng việc xảy ra tai nạn giao thông để hành hung, đe dọa, xúi giục, 

gây sức ép, làm mất trật tự, cản trở việc xử lý tai nạn giao thông. 

- Lợi dụng chức vụ, quyền hạn, nghề nghiệp của bản thân hoặc người khác 

để vi phạm pháp luật về giao thông đường bộ. 

- Sản xuất, sử dụng trái phép hoặc mua, bán biển số xe cơ giới, xe máy 

chuyên dùng. 

- Hành vi vi phạm quy tắc giao thông đường bộ, hành vi khác gây nguy 

hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông đường bộ. 

4. Quy định về xử phạt hành chính khi vi phạm một số lỗi cơ bản trong 

tham gia giao thông theo quy định hiện hành 

4.1. Lỗi vượt quá tốc độ 

Khoản 11, Điều 8, Luật Giao thông đường bộ nghiêm cấm hành vi: “Điều 

khiển xe cơ giới chạy quá tốc độ quy định, giành đường, vượt ẩu”. Nếu người 

tham gia giao thông vi phạm quy định trên sẽ bị xử phạt. Cụ thể: 

* Điều 5 Nghị định 46/2016/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2016 quy định xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt quy 

định: Xử phạt người điều khiển, người được chở trên xe ô tô và các loại xe tương 

tự xe ô tô vi phạm quy tắc giao thông đường bộ như sau:  

- Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với một trong các hành 

vi vi phạm sau đây: 

+ Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của biển báo hiệu, vạch kẻ đường 

+ Chuyển hướng không nhường quyền đi trước cho: Người đi bộ, xe lăn của 

người khuyết tật qua đường tại nơi có vạch kẻ đường dành cho người đi bộ; xe 

thô sơ đang đi trên phần đường dành cho xe thô sơ; 

+ Chuyển hướng không nhường đường cho: Các xe đi ngược chiều; người đi 

bộ, xe lăn của người khuyết tật đang qua đường tại nơi không có vạch kẻ đường 

cho người đi bộ; 

+ Khi dừng xe, đỗ xe không có tín hiệu báo cho người điều khiển phương 

tiện khác biết; 

+ Khi đỗ xe chiếm một phần đường xe chạy không đặt ngay báo hiệu nguy 

hiểm theo quy định; 
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+ Không gắn biển báo hiệu ở phía trước xe kéo, phía sau xe được kéo; điều 

khiển xe kéo rơ moóc không có biển báo hiệu theo quy định; 

+ Không giữ khoảng cách an toàn để xảy ra va chạm với xe chạy liền trước 

hoặc không giữ khoảng cách theo quy định của biển báo hiệu “Cự ly tối thiểu giữa 

hai xe”; 

+ Không tuân thủ các quy định về nhường đường tại nơi đường bộ giao nhau; 

+ Bấm còi trong đô thị và khu đông dân cư trong thời gian từ 22 giờ ngày 

hôm trước đến 05 giờ ngày hôm sau, trừ các xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ theo 

quy định; 

+ Không thắt dây an toàn (tại vị trí có trang bị dây an toàn) khi xe đang chạy; 

+ Chở người trên xe ô tô không thắt dây an toàn (tại vị trí có trang bị dây an 

toàn) khi xe đang chạy. 

- Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 400.000 đồng đối với người điều khiển xe 

thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây: 

+ Chuyển làn đường không đúng nơi cho phép hoặc không có tín hiệu báo 

trước; 

+ Điều khiển xe chạy tốc độ thấp hơn các xe khác đi cùng chiều mà không 

đi về bên phải phần đường xe chạy, trừ trường hợp các xe khác đi cùng chiều chạy 

quá tốc độ quy định; 

+ Chở người trên buồng lái quá số lượng quy định; 

+ Không giảm tốc độ và nhường đường khi điều khiển xe chạy từ trong ngõ, 

đường nhánh ra đường chính; 

+ Không nhường đường cho xe xin vượt khi có đủ điều kiện an toàn; không 

nhường đường cho xe đi trên đường ưu tiên, đường chính từ bất kỳ hướng nào tới 

tại nơi đường giao nhau; 

+ Xe được quyền ưu tiên lắp đặt, sử dụng thiết bị phát tín hiệu ưu tiên không 

đúng quy định hoặc sử dụng thiết bị phát tín hiệu ưu tiên mà không có giấy phép 

của cơ quan có thẩm quyền cấp hoặc có giấy phép của cơ quan có thẩm quyền cấp 

nhưng không còn giá trị sử dụng theo quy định; 

+ Dừng xe, đỗ xe trên phần đường xe chạy ở đoạn đường ngoài đô thị nơi có 

lề đường rộng; dừng xe, đỗ xe không sát mép đường phía bên phải theo chiều đi 

ở nơi đường có lề đường hẹp hoặc không có lề đường; dừng xe, đỗ xe ngược với 

chiều lưu thông của làn đường; đỗ xe trên dốc không chèn bánh; mở cửa xe, để 

cửa xe mở không bảo đảm an toàn; 

+ Dừng xe không sát theo lề đường, hè phố phía bên phải theo chiều đi hoặc 

bánh xe gần nhất cách lề đường, hè phố quá 0,25 m; dừng xe trên đường xe điện, 

đường dành riêng cho xe buýt; dừng xe trên miệng cống thoát nước, miệng hầm 

của đường điện thoại, điện cao thế, chỗ dành riêng cho xe chữa cháy lấy nước; rời 

vị trí lái, tắt máy khi dừng xe; dừng xe, đỗ xe không đúng vị trí quy định ở những 
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đoạn có bố trí nơi dừng xe; đỗ xe; dừng xe, đỗ xe trên phần đường dành cho người 

đi bộ qua đường; dừng xe nơi có biển “Cấm dừng xe và đỗ xe”; 

+ Quay đầu xe trái quy định trong khu dân cư; 

+ Quay đầu xe ở phần đường dành cho người đi bộ qua đường, trên cầu, đầu 

cầu, gầm cầu vượt, ngầm, đường hẹp, đường dốc, đoạn đường cong tầm nhìn bị 

che khuất, nơi có biển báo “Cấm quay đầu xe”; 

+ Lùi xe ở đường một chiều, đường có biển “Cấm đi ngược chiều”, khu vực 

cấm dừng, trên phần đường dành cho người đi bộ qua đường, nơi đường bộ giao 

nhau, nơi đường bộ giao nhau cùng mức với đường sắt, nơi tầm nhìn bị che khuất; 

lùi xe không quan sát hoặc không có tín hiệu báo trước; 

+ Điều khiển xe có liên quan trực tiếp đến vụ tai nạn giao thông mà không 

dừng lại, không giữ nguyên hiện trường, không tham gia cấp cứu người bị nạn. 

- Phạt tiền từ 600.000 đồng đến 800.000 đồng đối với người điều khiển xe 

thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây: 

+ Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h; 

+ Bấm còi, rú ga liên tục; bấm còi hơi, sử dụng đèn chiếu xa trong đô thị, 

khu đông dân cư, trừ các xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ theo quy định; 

+ Chuyển hướng không giảm tốc độ hoặc không có tín hiệu báo hướng rẽ 

(trừ trường hợp điều khiển xe đi theo hướng cong của đoạn đường bộ ở nơi đường 

không giao nhau cùng mức); 

+ Không tuân thủ các quy định về dừng xe, đỗ xe tại nơi đường bộ giao nhau 

cùng mức với đường sắt; dừng xe, đỗ xe trong phạm vi an toàn của đường sắt; 

+ Dừng xe, đỗ xe tại vị trí: Bên trái đường một chiều; trên đoạn đường cong 

hoặc gần đầu dốc nơi tầm nhìn bị che khuất; trên cầu, gầm cầu vượt, song song 

với một xe khác đang dừng, đỗ; nơi đường bộ giao nhau hoặc trong phạm vi 05 

m tính từ mép đường giao nhau; điểm dừng đón, trả khách của xe buýt; trước cổng 

hoặc trong phạm vi 05 m hai bên cổng trụ sở cơ quan, tổ chức có bố trí đường cho 

xe ô tô ra vào; nơi phần đường có bề rộng chỉ đủ cho một làn xe; che khuất biển 

báo hiệu đường bộ; 

+ Đỗ xe không sát theo lề đường, hè phố phía bên phải theo chiều đi hoặc 

bánh xe gần nhất cách lề đường, hè phố quá 0,25 m; đỗ xe trên đường xe điện, 

đường dành riêng cho xe buýt; đỗ xe trên miệng cống thoát nước, miệng hầm của 

đường điện thoại, điện cao thế, chỗ dành riêng cho xe chữa cháy lấy nước; đỗ, để 

xe ở hè phố trái quy định của pháp luật; đỗ xe nơi có biển “Cấm đỗ xe” hoặc biển 

“Cấm dừng xe và đỗ xe”; 

+ Không sử dụng hoặc sử dụng không đủ đèn chiếu sáng trong thời gian từ 

19 giờ ngày hôm trước đến 05 giờ ngày hôm sau, khi sương mù, thời tiết xấu hạn 

chế tầm nhìn; sử dụng đèn chiếu xa khi tránh xe đi ngược chiều; 

+ Điều khiển xe ô tô kéo theo xe khác, vật khác (trừ trường hợp kéo theo một 

rơ moóc, sơ mi rơ moóc hoặc một xe ô tô, xe máy chuyên dùng khác khi xe này 
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không tự chạy được); điều khiển xe ô tô đẩy xe khác, vật khác; điều khiển xe kéo 

rơ moóc, sơ mi rơ moóc kéo thêm rơ moóc hoặc xe khác, vật khác; không nối 

chắc chắn, an toàn giữa xe kéo và xe được kéo khi kéo nhau; 

+ Chở người trên xe được kéo, trừ người điều khiển; 

+ Quay đầu xe tại nơi đường bộ giao nhau cùng mức với đường sắt; 

+ Dùng tay sử dụng điện thoại di động khi đang điều khiển xe chạy trên 

đường. 

- Phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.200.000 đồng, đối với người điều khiển 

xe thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây: 

+ Chạy trong hầm đường bộ không sử dụng đèn chiếu sáng gần; lùi xe, quay 

đầu xe trong hầm đường bộ; vượt xe trong hầm đường bộ không đúng nơi quy 

định; 

+ Đi vào đường cấm, khu vực cấm; đi ngược chiều của đường một chiều, đi 

ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều”; 

+ Điều khiển xe không đi bên phải theo chiều đi của mình; đi không đúng 

phần đường hoặc làn đường quy định; điều khiển xe đi qua dải phân cách cứng ở 

giữa hai phần đường xe chạy; điều khiển xe đi trên hè phố, trừ trường hợp điều 

khiển xe đi qua hè phố để vào nhà; 

+ Điều khiển xe chạy dưới tốc độ tối thiểu trên những đoạn đường bộ có quy 

định tốc độ tối thiểu cho phép; 

+ Dừng xe, đỗ xe, quay đầu xe trái quy định gây ùn tắc giao thông; 

+ Xe không được quyền ưu tiên lắp đặt, sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe 

được quyền ưu tiên; 

+ Không thực hiện biện pháp bảo đảm an toàn theo quy định khi xe ô tô bị 

hư hỏng ngay tại nơi đường bộ giao nhau cùng mức với đường sắt; 

+ Không tuân thủ các quy định khi vào hoặc ra đường cao tốc; điều khiển xe 

chạy ở làn dừng xe khẩn cấp hoặc phần lề đường của đường cao tốc; chuyển làn 

đường không đúng nơi cho phép hoặc không có tín hiệu báo trước khi chạy trên 

đường cao tốc; quay đầu xe, lùi xe trên đường cao tốc; không tuân thủ quy định 

về khoảng cách an toàn đối với xe chạy liền trước khi chạy trên đường cao tốc; 

+ Dừng xe, đỗ xe trong hầm đường bộ không đúng nơi quy định. 

- Phạt tiền từ 1.200.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với người điều khiển 

xe thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây: 

+ Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông; 

+ Không chấp hành hiệu lệnh, hướng dẫn của người điều khiển giao thông 

hoặc người kiểm soát giao thông. 

- Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với người điều khiển 

xe thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây: 
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+ Vượt trong các trường hợp cấm vượt; không có báo hiệu trước khi vượt; 

vượt bên phải xe khác trong trường hợp không được phép, trừ trường hợp tại đoạn 

đường có nhiều làn đường cho xe đi cùng chiều được phân biệt bằng vạch kẻ phân 

làn đường mà xe chạy trên làn đường bên phải chạy nhanh hơn xe đang chạy trên 

làn đường bên trái; 

+ Tránh xe đi ngược chiều không đúng quy định; không nhường đường cho 

xe đi ngược chiều theo quy định tại nơi đường hẹp, đường dốc, nơi có chướng 

ngại vật; 

+ Không nhường đường hoặc gây cản trở xe được quyền ưu tiên đang phát 

tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ; 

+ Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h. 

- Phạt tiền 5.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với người điều khiển xe 

thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây: 

+ Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h; 

+ Gây tai nạn giao thông không dừng lại, không giữ nguyên hiện trường, bỏ 

trốn không đến trình báo với cơ quan có thẩm quyền, không tham gia cấp cứu 

người bị nạn; 

+ Không tuân thủ các quy định về dừng xe, đỗ xe trên đường cao tốc; khi 

dừng xe, đỗ xe trên đường cao tốc không đặt ngay biển báo hiệu nguy hiểm theo 

quy định. 

- Phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với người điều khiển 

xe thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây: 

+ Điều khiển xe đi ngược chiều trên đường cao tốc, trừ các xe ưu tiên đang 

đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định; 

+ Không chú ý quan sát, điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định gây tai nạn 

giao thông; tránh, vượt không đúng quy định gây tai nạn giao thông hoặc không 

giữ khoảng cách an toàn giữa hai xe theo quy định gây tai nạn giao thông; 

+ Điều khiển xe lạng lách, đánh võng; chạy quá tốc độ đuổi nhau trên đường 

bộ; dùng chân điều khiển vô lăng xe khi xe đang chạy trên đường; 

+ Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 35 km/h. 

- Phạt tiền từ 16.000.000 đồng đến 18.000.000 đồng đối với người điều 

khiển xe thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây: 

+ Không chấp hành yêu cầu kiểm tra về nồng độ cồn của người thi hành công 

vụ; 

+ Không chấp hành yêu cầu kiểm tra về chất ma túy của người thi hành công 

vụ. 
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- Phạt tiền từ 18.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm 

không chấp hành hiệu lệnh dừng xe của người thi hành công vụ hoặc gây tai nạn 

giao thông. 

- Tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 22 tháng đến 24 tháng (trong 

trường hợp có Giấy phép lái xe) hoặc phạt tiền từ 16.000.000 đồng đến 18.000.000 

đồng (trong trường hợp không có Giấy phép lái xe hoặc có nhưng đang bị tước 

quyền sử dụng Giấy phép lái xe) đối với người điều khiển xe trên đường mà trong 

cơ thể có chất ma túy. 

* Điều 6 Nghị định 46/2016/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2016 quy định xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt quy 

định: Xử phạt người điều khiển, người ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe 

máy điện), các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy vi 

phạm quy tắc giao thông đường bộ như sau: 

-  Phạt tiền từ 60.000 đồng đến 80.000 đồng đối với một trong các hành vi vi 

phạm sau đây: 

+ Không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của biển báo hiệu, vạch kẻ đường; 

+ Không có báo hiệu xin vượt trước khi vượt; 

+ Không giữ khoảng cách an toàn để xảy ra va chạm với xe chạy liền trước 

hoặc không giữ khoảng cách theo quy định của biển báo hiệu “Cự ly tối thiểu giữa 

hai xe”; 

+ Chuyển hướng không nhường quyền đi trước cho: Người đi bộ, xe lăn của 

người khuyết tật qua đường tại nơi có vạch kẻ đường dành cho người đi bộ; xe 

thô sơ đang đi trên phần đường dành cho xe thô sơ; 

+ Chuyển hướng không nhường đường cho: Các xe đi ngược chiều; người đi 

bộ, xe lăn của người khuyết tật đang qua đường tại nơi không có vạch kẻ đường 

cho người đi bộ; 

+ Lùi xe mô tô ba bánh không quan sát hoặc không có tín hiệu báo trước; 

+ Sử dụng đèn chiếu xa khi tránh xe đi ngược chiều; 

+ Chở người ngồi trên xe sử dụng ô (dù); 

+ Không tuân thủ các quy định về nhường đường tại nơi đường giao nhau. 

- Phạt tiền từ 80.000 đồng đến 100.000 đồng đối với người điều khiển xe 

thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây: 

+ Chuyển làn đường không đúng nơi được phép hoặc không có tín hiệu báo 

trước; 

+ Điều khiển xe chạy dàn hàng ngang từ 3 (ba) xe trở lên; 

+ Không sử dụng đèn chiếu sáng trong thời gian từ 19 giờ ngày hôm trước 

đến 05 giờ ngày hôm sau hoặc khi sương mù, thời tiết xấu hạn chế tầm nhìn; 
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+ Không nhường đường cho xe xin vượt khi có đủ điều kiện an toàn; không 

nhường đường cho xe đi trên đường ưu tiên, đường chính từ bất kỳ hướng nào tới 

tại nơi đường giao nhau; 

+ Tránh xe không đúng quy định; không nhường đường cho xe đi ngược 

chiều theo quy định tại nơi đường hẹp, đường dốc, nơi có chướng ngại vật; 

+ Bấm còi trong thời gian từ 22 giờ ngày hôm trước đến 05 giờ ngày hôm 

sau, sử dụng đèn chiếu xa trong đô thị, khu đông dân cư, trừ các xe ưu tiên đang 

đi làm nhiệm vụ theo quy định; 

+ Xe được quyền ưu tiên lắp đặt, sử dụng thiết bị phát tín hiệu ưu tiên không 

đúng quy định hoặc sử dụng thiết bị phát tín hiệu ưu tiên mà không có Giấy phép 

của cơ quan có thẩm quyền cấp hoặc có Giấy phép của cơ quan có thẩm quyền 

cấp nhưng không còn giá trị sử dụng theo quy định; 

+ Quay đầu xe tại nơi cấm quay đầu xe. 

- Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với một trong các hành 

vi vi phạm sau đây: 

+ Dừng xe, đỗ xe trên phần đường xe chạy ở đoạn đường ngoài đô thị nơi có 

lề đường; 

+ Không giảm tốc độ hoặc không nhường đường khi điều khiển xe chạy từ 

trong ngõ, đường nhánh ra đường chính; 

+ Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h; 

+ Điều khiển xe chạy tốc độ thấp mà không đi bên phải phần đường xe chạy 

gây cản trở giao thông; 

+ Dừng xe, đỗ xe ở lòng đường đô thị gây cản trở giao thông; tụ tập từ 03 

(ba) xe trở lên ở lòng đường, trong hầm đường bộ; đỗ, để xe ở lòng đường đô thị, 

hè phố trái quy định của pháp luật; 

+ Bấm còi, rú ga (nẹt pô) liên tục trong đô thị, khu đông dân cư, trừ các xe 

ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ theo quy định; 

+ Xe không được quyền ưu tiên lắp đặt, sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe 

được quyền ưu tiên; 

+ Dừng xe, đỗ xe trên đường xe điện, điểm dừng đón trả khách của xe buýt, 

nơi đường bộ giao nhau, trên phần đường dành cho người đi bộ qua đường; dừng 

xe nơi có biển “Cấm dừng xe và đỗ xe”; đỗ xe tại nơi có biển “Cấm đỗ xe” hoặc 

biển “Cấm dừng xe và đỗ xe”; không tuân thủ các quy định về dừng xe, đỗ xe tại 

nơi đường bộ giao nhau cùng mức với đường sắt; dừng xe, đỗ xe trong phạm vi 

an toàn của đường sắt; 

+ Người điều khiển, người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người 

đi mô tô, xe máy” hoặc đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” không cài 

quai đúng quy cách khi tham gia giao thông trên đường bộ; 
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+ Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe 

máy” hoặc đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” không cài quai đúng 

quy cách, trừ trường hợp chở người bệnh đi cấp cứu, trẻ em dưới 06 tuổi, áp giải 

người có hành vi vi phạm pháp luật; 

+ Chở theo 02 (hai) người trên xe, trừ trường hợp chở người bệnh đi cấp cứu, 

trẻ em dưới 14 tuổi, áp giải người có hành vi vi phạm pháp luật; 

+ Điều khiển xe chạy dưới tốc độ tối thiểu trên những đoạn đường bộ có quy 

định tốc độ tối thiểu cho phép; 

+ Người ngồi phía sau vòng tay qua người ngồi trước để điều khiển xe, trừ 

trường hợp chở trẻ em ngồi phía trước; 

+ Người đang điều khiển xe sử dụng ô (dù), điện thoại di động, thiết bị âm 

thanh, trừ thiết bị trợ thính. 

- Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 400.000 đồng đối với một trong các hành 

vi vi phạm sau đây: 

+ Chuyển hướng không giảm tốc độ hoặc không có tín hiệu báo hướng rẽ (trừ 

trường hợp điều khiển xe đi theo hướng cong của đoạn đường bộ ở nơi đường 

không giao nhau cùng mức); 

+ Chở theo từ 03 (ba) người trở lên trên xe; 

+ Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông; 

+ Dừng xe, đỗ xe trên cầu; 

+ Điều khiển xe thành đoàn gây cản trở giao thông, trừ trường hợp được cơ 

quan có thẩm quyền cấp phép; 

+ Điều khiển xe có liên quan trực tiếp đến vụ tai nạn giao thông mà không 

dừng lại, không giữ nguyên hiện trường, không tham gia cấp cứu người bị nạn; 

+ Điều khiển xe không đi bên phải theo chiều đi của mình; đi không đúng 

phần đường, làn đường quy định hoặc điều khiển xe đi trên hè phố, trừ trường hợp 

điều khiển xe đi qua hè phố để vào nhà; 

+ Vượt bên phải trong các trường hợp không được phép; 

+ Đi vào đường cấm, khu vực cấm; đi ngược chiều của đường một chiều, đi 

ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều”, trừ trường hợp xe ưu tiên 

đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định; 

+ Người điều khiển xe hoặc người ngồi trên xe bám, kéo, đẩy xe khác, vật 

khác, dẫn dắt súc vật, mang vác vật cồng kềnh; người được chở trên xe đứng trên 

yên, giá đèo hàng hoặc ngồi trên tay lái; xếp hàng hóa trên xe vượt quá giới hạn 

quy định; điều khiển xe kéo theo xe khác, vật khác; 

+ Chở hàng vượt trọng tải thiết kế được ghi trong Giấy đăng ký xe đối với 

loại xe có quy định về trọng tải thiết kế; 
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+ Không chấp hành hiệu lệnh, hướng dẫn của người điều khiển giao thông 

hoặc người kiểm soát giao thông. 

- Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với người điều khiển 

xe thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây: 

+ Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h; 

+ Điều khiển xe đi vào đường cao tốc, trừ xe phục vụ việc quản lý, bảo trì 

đường cao tốc; 

+ Vượt xe trong những trường hợp cấm vượt; 

+ Chạy trong hàm đường bộ không sử dụng đèn chiếu sáng gần; vượt xe 

trong hầm đường bộ không đúng nơi quy định; quay đầu xe trong hầm đường bộ; 

+ Không nhường đường hoặc gây cản trở xe được quyền ưu tiên đang phát 

tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ; 

+ Dừng xe, đỗ xe trong hầm đường bộ không đúng nơi quy định. 

- Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với người điều khiển 

xe thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây: 

+ Sử dụng chân chống hoặc vật khác quệt xuống đường khi xe đang chạy; 

+ Không chú ý quan sát, điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định gây tai nạn 

giao thông; vượt xe hoặc chuyển làn đường trái quy định gây tai nạn giao thông; 

+ Gây tai nạn giao thông không dừng lại, không giữ nguyên hiện trường, bỏ 

trốn không đến trình báo với cơ quan có thẩm quyền, không tham gia cấp cứu 

người bị nạn. 

- Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với người điều khiển 

xe thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây: 

+ Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h; 

+ Không chấp hành yêu cầu kiểm tra về chất ma túy, nồng độ cồn của người 

thi hành công vụ; 

- Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng đối với người điều khiển 

xe thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây: 

+ Buông cả hai tay khi đang điều khiển xe; dùng chân điều khiển xe; ngồi về 

một bên điều khiển xe; nằm trên yên xe điều khiển xe; thay người điều khiển khi 

xe đang chạy; quay người về phía sau để điều khiển xe hoặc bịt mắt điều khiển 

xe; 

+ Điều khiển xe lạng lách hoặc đánh võng trên đường bộ trong, ngoài đô thị; 

+ Điều khiển xe chạy bằng một bánh đối với xe hai bánh, chạy bằng hai bánh 

đối với xe ba bánh; 

+ Điều khiển xe thành nhóm từ 02 (hai) xe trở lên chạy quá tốc độ quy định. 
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- Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 14.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm 

buông hai tay, lạng lách, điều khiển bằng một bánh mà gây tai nạn giao thông 

hoặc không chấp hành hiệu lệnh dừng xe của người thi hành công vụ. 

- Tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 22 tháng đến 24 tháng (trong 

trường hợp có Giấy phép lái xe) hoặc phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 4.000.000 

đồng (trong trường hợp không có Giấy phép lái xe hoặc có nhưng đang bị tước 

quyền sử dụng Giấy phép lái xe) đối với người điều khiển xe trên đường mà trong 

cơ thể có chất ma túy. 

4.2. Lỗi sử dụng rượu, bia khi tham gia giao thông. 

- Khoản 8, Luật Giao thông đường bộ nghiêm cấm hành vi: “Điều khiển xe 

ô tô, máy kéo, xe máy chuyên dùng trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có 

nồng độ cồn. Điều khiển xe mô tô, xe gắn máy mà trong máu có nồng độ cồn 

vượt quá 50 miligam/100 mililít máu hoặc 0,25 miligam/1 lít khí thở” Mọi hành 

vi vi phạm quy định trên sẽ bị xử phạt. Cụ thể: 

-  Điều 5, Nghị định 46/2016/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2016 quy định 

xử phạt người điều khiển, người ngồi trên xe ô tô và các loại xe tương tự ô tô vi 

phạm quy tắc giao thông đường bộ như sau: 

 + Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với người điều khiển 

xe có hành vi: Điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ 

cồn nhưng chưa vượt quá 50 miligam đến 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt 

quá 0,25 miligam đến 0,4 miligam/1 lít khí thở; 

 + Phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với người điều khiển 

xe có hành vi: Điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ 

cồn vượt quá 50 miligam đến 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,25 

miligam đến 0,4 miligam/1 lít khí thở; 

 + Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với người điều 

khiển xe có hành vi: Điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng 

độ cồn vượt quá 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí 

thở; hoặc Không chấp hành yêu cầu kiểm tra về chất ma túy, nồng độ cồn của 

người kiểm soát giao thông hoặc người thi hành công vụ. 

-  Điều 6, Nghị định 46/2016/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2016 quy định 

xử phạt người điều khiển, người ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy 

điện), các loại xe tương tự mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy vi phạm quy 

tắc giao thông đường bộ như sau: 

+ Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với người điều khiển xe 

có hành vi điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn 

vượt quá 50 miligam đến 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,25 miligam 

đến 0,4 miligam/1 lít khí thở; 

+ Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với người điều khiển 

xe có hành vi: Điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ 

cồn vượt quá 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở. 
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4.3. Lỗi không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông 

 Khoản 2 điều 30 Luật Giao thông đường bộ quy định: “Người điều khiển, 

người ngồi trên xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy phải đội mũ bảo 

hiểm có cài quai đúng quy cách” Nếu vi phạm sẽ bị xử phạt hành chính theo quy 

định tại điểm d và điểm đ khoản 4, điều 8 Nghị định 46/2016/NĐ-CP ngày 26 

tháng 5 năm 2016: 

Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với một trong các hành vi 

vi phạm sau đây: 

- Người điều khiển, người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người 

đi mô tô, xe máy” hoặc đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” không cài 

quai đúng quy cách khi tham gia giao thông trên đường bộ;  

- Chở người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe 

máy” hoặc đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” không cài quai đúng 

quy cách, trừ trường hợp chở người bệnh đi cấp cứu, trẻ em dưới 06 tuổi, áp giải 

người có hành vi vi phạm pháp luật; 

4.4. Lỗi vi phạm về độ tuổi và lỗi thiếu giấy tờ xe khi tham gia giao thông. 

Điều 21 Nghị định 46/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2016 quy định xử 

phạt đối với các vi phạm về lỗi thiếu giấy tờ khi tham gia giao thông như sau: 

-  Phạt cảnh cáo người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi điều khiển xe mô tô, 

xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe tương tự xe mô tô hoặc điều khiển 

xe ô tô, máy kéo và các loại xe tương tự xe ô tô. 

- Phạt tiền từ 80.000 đồng đến 120.000 đồng đối với một trong các hành vi 

vi phạm sau đây: 

+ Người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và 

các loại xe tương tự xe gắn máy không có hoặc không mang theo Giấy chứng 

nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới còn hiệu lực; 

+ Người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và 

các loại xe tương tự xe gắn máy không mang theo Giấy đăng ký xe; 

+Người điều khiển xe mô tô và các loại xe tương tự xe mô tô không mang 

theo Giấy phép lái xe. 

- Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 400.000 đồng đối với một trong các hành 

vi vi phạm sau đây: 

+ Người điều khiển xe ô tô, máy kéo và các loại xe tương tự xe ô tô không 

mang theo Giấy phép lái xe; 

+ Người điều khiển xe ô tô, máy kéo và các loại xe tương tự xe ô tô không 

mang theo Giấy đăng ký xe; 

+ Người điều khiển xe ô tô, máy kéo và các loại xe tương tự xe ô tô không 

mang theo Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (đối 

với loại xe có quy định phải kiểm định). 
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- Phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng đối với một trong các hành 

vi vi phạm sau đây: 

+ Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển xe mô tô có dung tích xi 

lanh từ 50 cm3 trở lên; 

+ Người điều khiển xe ô tô, máy kéo và các loại xe tương tự xe ô tô không 

có hoặc không mang theo Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ 

xe cơ giới còn hiệu lực; 

+ Người điều khiển xe ô tô, máy kéo và các loại xe tương tự xe ô tô có Giấy 

phép lái xe nhưng đã hết hạn sử dụng dưới 06 (sáu) tháng. 

- Phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.200.000 đồng đối với người điều khiển 

xe mô tô có dung tích xi lanh dưới 175 cm3 và các loại xe tương tự xe mô tô thực 

hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây: 

+ Không có Giấy phép lái xe hoặc sử dụng Giấy phép lái xe không do cơ 

quan có thẩm quyền cấp, Giấy phép lái xe bị tẩy xóa; 

+ Có Giấy phép lái xe quốc tế do các nước tham gia Công ước về Giao thông 

đường bộ năm 1968 cấp (trừ Giấy phép lái xe quốc tế do Việt Nam cấp) nhưng 

không mang theo Giấy phép lái xe quốc gia. 

- Phạt tiền từ 1.200.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với người từ đủ 16 

tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển xe ô tô, máy kéo, các loại xe tương tự xe ô tô. 

- Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với người điều khiển 

xe mô tô có dung tích xi lanh từ 175 cm3 trở lên, xe ô tô, máy kéo và các loại xe 

tương tự xe ô tô vi phạm một trong các hành vi sau đây: 

+ Có Giấy phép lái xe nhưng không phù hợp với loại xe đang điều khiển 

hoặc đã hết hạn sử dụng từ 06 (sáu) tháng trở lên; 

+ Không có Giấy phép lái xe hoặc sử dụng Giấy phép lái xe không do cơ 

quan có thẩm quyền cấp, Giấy phép lái xe bị tẩy xóa; 

+ Có Giấy phép lái xe quốc tế do các nước tham gia Công ước về Giao thông 

đường bộ năm 1968 cấp (trừ Giấy phép lái xe quốc tế do Việt Nam cấp) nhưng 

không mang theo Giấy phép lái xe quốc gia. 

-  Ngoài việc bị phạt tiền, người điều khiển phương tiện thực hiện hành vi vi 

phạm  còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung tịch thu Giấy phép lái xe không 

do cơ quan có thẩm quyền cấp, Giấy phép lái xe bị tẩy xóa. Đặc biệt, nếu vi phạm 

ở mức độ nguy hiểm có thể xử lý Hình sự theo quy định từ Điều 260 đến Điều 

284  của mục 1, chương XXI về các tội xâm phạm an toàn giao thông Bộ luật 

Hình sự năm 2015 

(Nguồn: Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 được Quốc hội khóa 

XII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 13 tháng 11 năm 2008, có hiệu lực thi hành ngày 

01/7/2009; Bộ Luật Hình sự số100/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015, có 

hiệu lực thi hành từ 01 tháng 7 năm 2016; Nghị định 46/2013/NĐ-CP ngày 26 
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tháng 5 năm 2016 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông 

đường bộ và đường sắt, có hiệu thi hành từ 01 tháng 8 năm 2016) 
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LUẬT PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS 

(Trích dẫn) 

 

Để giảm thiểu sự kỳ thị và phân biệt đối xử với người sống chung với HIV, 

đồng thời nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cộng đồng trong công tác phòng, 

chống HIV/AIDS, Quốc hội khóa 11 kỳ họp thứ 9 đã thông qua Luật phòng, chống 

HIV/AIDS ngày 29 tháng 6 năm 2006, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2006, 

gồm 6 chương và 50 điều. 

1.  Quyền và nghĩa vụ cơ bản của người sống chung HIV/AIDS 

Luật phòng, chống HIV& AIDS được thông qua năm 2006, quy định các 

quyền và một số nghĩa vụ mà người sống chung với HIV phải tuân theo. Đó là: 

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của người nhiễm HIV  

1. Người nhiễm HIV có các quyền sau đây: 

a) Sống hòa nhập với cộng đồng và xã hội; 

b) Được điều trị và chăm sóc sức khoẻ;  

c) Học văn hoá, học nghề, làm việc;  

d) Được giữ bí mật riêng tư liên quan đến HIV/AIDS;  

đ) Từ chối khám bệnh, chữa bệnh khi đang điều trị bệnh AIDS trong giai 

đoạn cuối; 

e) Các quyền khác theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp 

luật có liên quan. 

2. Người nhiễm HIV có các nghĩa vụ sau đây: 

a) Thực hiện các biện pháp phòng lây nhiễm HIV sang người khác; 

b) Thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính của mình cho vợ, chồng 

hoặc cho người chuẩn bị kết hôn với mình biết; 

c) Thực hiện các quy định về điều trị bằng thuốc kháng HIV;  

d) Các nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và các quy định khác của 

pháp luật có liên quan. 

Điều 15. Phòng, chống HIV/AIDS trong cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo 

dục quốc dân  

1. Cơ sở giáo dục có trách nhiệm tổ chức giảng dạy cho học sinh, sinh viên, 

học viên về phòng, chống HIV/AIDS, lồng ghép với giáo dục giới tính, sức khoẻ 

sinh sản và thực hiện các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS khác trong cơ sở 

đó. 

2. Cơ sở giáo dục không được có các hành vi sau đây: 
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a) Từ chối tiếp nhận học sinh, sinh viên, học viên vì lý do người đó nhiễm 

HIV; 

b) Kỷ luật, đuổi học học sinh, sinh viên, học viên vì lý do người đó nhiễm 

HIV; 

c) 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 nhiễm HIV; 

d) Yêu cầu xét nghiệm HIV hoặc yêu cầu xuất trình kết quả xét nghiệm 

HIV đối với học sinh, sinh viên, học viên hoặc người đến xin học. 

2.  Xử lý những hành vi liên quan đến HIV/AIDS. 

Bộ luật hình sự nước CHXHCNVN 2015 có hiệu lực từ ngày 01/7/2016 

quy định việc truy cứu trách nhiệm hình sự liên quan đến HIV/AIDS như sau: 

Điều 148. Tội lây truyền HIV cho người khác 

1. Người nào biết mình bị nhiễm HIV mà cố ý lây truyền HIV cho người 

khác, trừ trường hợp nạn nhân đã biết về tình trạng nhiễm HIV của người bị HIV 

và tự nguyện quan hệ tình dục, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 03 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm 

đến 07 năm: 

a) Đối với 02 người trở lên; 

b) Đối với người dưới 18 tuổi; 

c) Đối với phụ nữ mà biết là có thai; 

d) Đối với thầy thuốc hoặc nhân viên y tế trực tiếp chữa bệnh cho mình; đ) 

Đối với người thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân. 

Điều 149. Tội cố ý truyền HIV cho người khác 

1. Người nào cố ý truyền HIV cho người khác, nếu không thuộc trường hợp 

quy định tại Điều 148 của Bộ luật này, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm 

đến 15 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Đối với người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân; 

c) Đối với người dưới 18 tuổi; 

d) Đối với từ 02 người đến 05 người; 

đ) Lợi dụng nghề nghiệp; 

e) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân từ 11% đến 45%. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm 

đến 20 năm hoặc tù chung thân: 

a) Đối với phụ nữ mà biết là có thai; 
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b) Đối với 06 người trở lên; 

c) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân 46% trở lên; 

d) Làm nạn nhân tự sát. 

4. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề 

hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm. 

Tại Nghị định 176/2013 CP, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong 

lĩnh vực y tế 

Điều 21. Vi phạm quy định về chống kỳ thị, phân biệt đối xử đối với 

người nhiễm HIV 

1. Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với một 

trong các hành vi sau đây: 

a) Cản trở việc tiếp nhận học sinh, sinh viên, học viên vào học trong cơ sở 

giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân vì lý do nhiễm HIV hoặc thành viên 

trong gia đình có người nhiễm HIV; 

b) Cản trở học sinh, sinh viên, học viên tham gia hoạt động, dịch vụ của cơ 

sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân vì lý do nhiễm HIV hoặc thành viên 

trong gia đình có người nhiễm HIV; 

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các 

hành vi sau đây: 

a) Từ chối tuyển dụng vì lý do người lao động nhiễm HIV hoặc nghi ngờ 

nhiễm HIV, trừ một số nghề phải xét nghiệm HIV trước khi tuyển dụng theo quy 

định của pháp luật; 

b) Từ chối tiếp nhận học sinh, sinh viên, học viên vào học trong cơ sở giáo 

dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân vì lý do nhiễm HIV hoặc thành viên trong 

gia đình có người nhiễm HIV; 

c) Từ chối tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội vào cơ sở bảo trợ xã hội vì lý 

do nhiễm HIV; 

d) Cha, mẹ bỏ rơi con chưa thành niên nhiễm HIV; người giám hộ bỏ rơi 

người được giám hộ nhiễm HIV; 

đ) Tách biệt, cấm đoán học sinh, sinh viên, học viên tham gia hoạt động, dịch 

vụ của cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân vì lý do nhiễm HIV hoặc 

thành viên trong gia đình có người 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 nhiễm HIV; 

b) Ép buộc người lao động còn đủ sức khỏe chuyển công việc mà họ đang 

đảm nhiệm vì lý do nhiễm HIV; 
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c) Từ chối nâng lương, đề bạt hoặc không bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp 

của người lao động vì lý do nhiễm HIV; 

d) Kỷ luật, buộc thôi học học sinh, sinh viên, học viên vì lý do nhiễm HIV 

hoặc thành viên trong gia đình có người nhiễm HIV. 

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 

a, b, c và d Khoản 2 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 Điều này; 

d) Buộc điều chuyển lại vị trí công tác đối với hành vi quy định tại Điểm b 

Khoản 3 Điều này. 
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LUẬT PHÒNG CHỐNG TÁC HẠI THUỐC LÁ 

(Trích dẫn) 

 

Để nâng cao nhận thức của xã hội về thuốc lá và góp phần làm giảm những 

tác hại của nó, ngày 18/6/2012, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 3 ngày 18 tháng 6 năm 2012 đã thông qua luật này, 

có hiệu lực từ ngày 01/5/2013. 

Luật này bao gồm 6 chương và 35 điều với một số nội dung cơ bản như 

sau: 

 

Điều 6. Trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, địa 

phương trong phòng, chống tác hại của thuốc lá 

1. Đưa nội dung phòng, chống tác hại của thuốc lá vào kế hoạch hoạt động 

hằng năm, quy định không hút thuốc lá tại nơi làm việc vào quy chế nội bộ. 

2. Đưa quy định về việc hạn chế hoặc không hút thuốc lá trong các đám cưới, 

đám tang, lễ hội trên địa bàn dân cư vào hương ước. 

3. Gương mẫu thực hiện và vận động cơ quan, tổ chức, địa phương thực 

hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá. 

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của công dân trong phòng, chống tác hại của 

thuốc lá 

1. Được sống, làm việc trong môi trường không có khói thuốc lá. 

2. Yêu cầu người hút thuốc lá không hút thuốc lá tại địa điểm có quy định 

cấm hút thuốc lá. 

3. Vận động, tuyên truyền người khác không sử dụng thuốc lá, cai nghiện 

thuốc lá. 

4. Yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xử lý người có hành vi 

hút thuốc lá tại địa điểm có quy định cấm hút thuốc lá. 

5. Phản ánh hoặc tố cáo cơ quan, người có thẩm quyền không xử lý hành vi 

hút thuốc lá tại địa điểm có quy định cấm hút thuốc lá. 

Điều 9. Các hành vi bị nghiêm cấm 

1. Sản xuất, mua bán, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển thuốc lá giả, sản phẩm 

được thiết kế có hình thức hoặc kiểu dáng như bao, gói hoặc điếu thuốc 

lá; mua bán, tàng trữ, vận chuyển nguyên liệu thuốc lá, thuốc lá nhập lậu. 

2. Quảng cáo, khuyến mại thuốc lá; tiếp thị thuốc lá trực tiếp tới người tiêu 

dùng dưới mọi hình thức. 

3. Tài trợ của tổ chức, cá nhân kinh doanh thuốc lá, trừ trường hợp quy định 

tại Điều 16 của Luật này. 
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4. Người chưa đủ 18 tuổi sử dụng, mua, bán thuốc lá. 

5. Sử dụng người chưa đủ 18 tuổi mua, bán thuốc lá. 

6. Bán, cung cấp thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi. 

7. Bán thuốc lá bằng máy bán thuốc lá tự động; hút, bán thuốc lá tại địa điểm 

có quy định cấm. 

8. Sử dụng hình ảnh thuốc lá trên báo chí, xuất bản phẩm dành riêng cho trẻ 

em. 

9. Vận động, ép buộc người khác sử dụng thuốc lá. 

Điều 11. Địa điểm cấm hút thuốc lá hoàn toàn 

1. Địa điểm cấm hút thuốc lá hoàn toàn trong nhà và trong phạm vi khuôn 

viên bao gồm: 

a) Cơ sở y tế; 

b) Cơ sở giáo dục, trừ các cơ sở quy định tại điểm b khoản 2 Điều này; 

c) Cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng, vui chơi, giải trí dành riêng cho trẻ em; 

d) Cơ sở hoặc khu vực có nguy cơ cháy, nổ cao. 

2. Địa điểm cấm hút thuốc lá hoàn toàn trong nhà bao gồm: 

a) Nơi làm việc; 

b) Trường cao đẳng, đại học, học viện; 

c) Địa điểm công cộng, trừ các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này và 

khoản 1 Điều 12 của Luật này. 

3. Phương tiện giao thông công cộng bị cấm hút thuốc lá hoàn toàn bao 

gồm ô tô, tàu bay, tàu điệ 

Điều 13. Nghĩa vụ của người hút thuốc lá 

1. Không hút thuốc lá tại địa điểm có quy định cấm hút thuốc lá. 

2. Không hút thuốc lá trong nhà khi có trẻ em, phụ nữ mang thai, người bệnh, 

người cao tuổi. 

3. Giữ vệ sinh chung, bỏ tàn, mẩu thuốc lá đúng nơi quy định khi hút thuốc 

lá tại những địa điểm được phép hút thuốc lá. 

Điều 14. Quyền và trách nhiệm của người đứng đầu, người quản lý địa 

điểm cấm hút thuốc lá 

1. Người đứng đầu, người quản lý địa điểm cấm hút thuốc lá có các quyền 

sau đây: 

a) Buộc người vi phạm chấm dứt việc hút thuốc lá tại địa điểm cấm hút thuốc 

lá; xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật; 

b) Yêu cầu người vi phạm quy định cấm hút thuốc lá ra khỏi cơ sở của mình; 
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c) Từ chối tiếp nhận hoặc cung cấp dịch vụ cho người vi phạm quy định cấm 

hút thuốc lá nếu người đó tiếp tục vi phạm sau khi đã được nhắc nhở. 

2. Người đứng đầu, người quản lý địa điểm cấm hút thuốc lá có trách nhiệm 

sau đây: 

a) Thực hiện quy định tại Điều 6 của Luật này; 

b) Tổ chức thực hiện, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc mọi người thực hiện 

đúng quy định về cấm hút thuốc lá tại địa điểm thuộc quyền quản lý, điều hành; 

treo biển có chữ hoặc biểu tượng cấm hút thuốc lá tại địa điểm cấm hút thuốc lá. 

Bên cạnh những quy định của Luật này có tính chất hướng dẫn, thông tin về 

công tác phòng chống tác hại thuốc lá. Tại nghị định 176/2013 CP  Quy định xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế trong đó có đề cập đến lĩnh vực phòng 

chống thuốc lá như sau: 

Điều 23. Vi phạm quy định về địa điểm cấm hút thuốc lá 

1. Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với một 

trong các hành vi sau đây: 

a) 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; 

b) Bỏ mẩu, tàn thuốc lá không đúng nơi quy định khi hút thuốc lá tại những 

địa điểm được phép hút thuốc lá. 

2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các 

hành vi sau đây: 

a) Không treo biển có chữ hoặc biểu tượng “cấm hút thuốc lá” tại địa điểm 

cấm hút thuốc lá; 

b) Không yêu cầu người vi phạm chấm dứt việc hút thuốc lá trong cơ sở của 

mình; 

c) Không tổ chức thực hiện, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc 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. 

Điều 24. Vi phạm quy định về bán thuốc lá 
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1. Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với hành 

vi sử dụng thuốc lá khi chưa đủ 18 tuổi. 

2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 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; 

b) Bán thuốc lá không ghi nhãn, không in cảnh báo sức khỏe trên bao bì 

thuốc lá theo quy định của pháp luật. 

3. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

Buộc thu hồi thuốc lá không ghi nhãn, không in cảnh báo sức khỏe trên bao 

bì thuốc lá đối với hành vi quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều này. 

Điều 27. Vi phạm quy định khác về phòng, chống tác hại của thuốc lá 

1. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi khuyến 

khích, vận động người khác sử dụng thuốc lá. 

2. 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) Ép buộc người khác sử dụng thuốc lá; 

c) Không đưa nội dung phòng, chống tác hại của thuốc lá vào kế hoạch hoạt 

động hằng năm, không quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc vào quy chế nội 

bộ. 

5. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

a) Buộc thu hồi sản phẩm đối với hành vi quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 

này; 

b) Buộc hoàn trả số tiền lãi đối với khoản chênh lệch do kê khai sai hoặc 

khoản tiền nộp chậm đối với hành vi quy định tại Điểm c và Điểm d Khoản 3 Điều 

này; 

c) Buộc hoàn trả số tiền do trốn, gian lận khoản đóng góp bắt buộc đối với 

hành vi quy định tại Điểm b Khoản 4 Điều này. 
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LUẬT PHÒNG CHÁY – CHỮA CHÁY 

(Trích dẫn) 

 

- Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2001 được Quốc hội nước Cộng hòa 

xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa X, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29 tháng 6 năm 

2001, gồm 09  chương, 65 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 04 tháng 10 năm 

2001. 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy số 

27/2001/QH10, được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 

XlII, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 22 tháng 11 năm 2013, hiệu lực thi hành từ 

ngày 01 tháng 7 năm 2014. 

Luật này quy định về phòng cháy, chữa cháy, xây dựng lực lượng, trang bị 

phương tiện, chính sách cho hoạt động phòng cháy và chữa cháy. 

 

1.  Nguyên tắc phòng cháy và chữa cháy (Điều 4) 

+ Huy động sức mạnh tổng hợp của toàn dân tham gia hoạt động phòng 

cháy và chữa cháy.  

+ Trong hoạt động phòng cháy và chữa cháy lấy phòng ngừa là chính; phải 

tích cực và chủ động phòng ngừa, hạn chế đến mức thấp nhất các vụ cháy xảy ra 

và thiệt hại do cháy gây ra. 

+ Phải chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, phương án và các điều kiện 

khác để khi có cháy xảy ra thì chữa cháy kịp thời, có hiệu quả. 

+ Mọi hoạt động phòng cháy và chữa cháy trước hết phải được thực hiện và 

giải quyết bằng lực lượng và phương tiện tại chỗ. 

2.  Trách nhiệm phòng cháy và chữa cháy (Điều 5) 

+ Phòng cháy và chữa cháy là trách nhiệm của mỗi cơ quan, tổ chức, hộ gia 

đình và cá nhân trên lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.  

+ Công dân từ 18 tuổi trở lên, đủ sức khoẻ có trách nhiệm tham gia vào đội dân 

phòng, đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở được lập ở nơi cư trú hoặc nơi làm việc 

khi có yêu cầu.  

+ Người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của 

mình có trách nhiệm: 

a) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức về phòng cháy và chữa cháy; 

xây dựng phong trào toàn dân tham gia phòng cháy và chữa cháy; thành lập, duy 

trì hoạt động đội phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật; 

b) Ban hành theo thẩm quyền nội quy và biện pháp về phòng cháy và chữa 

cháy; 
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c) Tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định về phòng 

cháy và chữa cháy; 

d) Bảo đảm kinh phí cho hoạt động phòng cháy và chữa cháy, sử dụng kinh 

phí phòng cháy và chữa cháy đúng mục đích; trang bị và duy trì hoạt động của 

dụng cụ, phương tiện phòng cháy và chữa cháy; chuẩn bị các điều kiện phục vụ 

chữa cháy; xây dựng, tổ chức thực tập phương án chữa cháy; bảo đảm các điều 

kiện phục vụ công tác huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy và chữa cháy; tổ chức 

chữa cháy và khắc phục hậu quả do cháy gây ra; 

đ) Thực hiện nhiệm vụ khác về phòng cháy và chữa cháy theo quy định của 

pháp luật. 

+ Cá nhân có trách nhiệm: 

a) Chấp hành quy định, nội quy, yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy của 

người hoặc cơ quan có thẩm quyền; 

b) Tuân thủ pháp luật và nắm vững kiến thức cần thiết về phòng cháy và 

chữa cháy; biết sử dụng dụng cụ, phương tiện phòng cháy và chữa cháy thông 

dụng; 

c) Bảo đảm an toàn về phòng cháy và chữa cháy trong quá trình sử dụng 

nguồn lửa, nguồn nhiệt, thiết bị, dụng cụ sinh lửa, sinh nhiệt và trong bảo quản, 

sử dụng chất cháy; 

d) Ngăn chặn nguy cơ trực tiếp phát sinh cháy, hành vi vi phạm quy định an 

toàn về phòng cháy và chữa cháy; 

đ) Thực hiện quy định khác có liên quan đến trách nhiệm cá nhân trong Luật 

này.” 

+ Lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy có trách nhiệm hướng dẫn, 

kiểm tra hoạt động phòng cháy và chữa cháy của cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, 

cá nhân và làm nhiệm vụ chữa cháy.  

3.  Trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về phòng cháy và chữa 

cháy (Điều 6) 

+ Các cơ quan thông tin, tuyên truyền có trách nhiệm tổ chức tuyên truyền, 

phổ biến pháp luật và kiến thức về phòng cháy và chữa cháy thường xuyên, rộng 

rãi đến toàn dân.  

 + Cơ quan, tổ chức và hộ gia đình có trách nhiệm tổ chức, thực hiện việc 

tuyên truyền, phổ biến kiến thức và kỹ năng về phòng cháy và chữa cháy. 

+ Cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo trong phạm vi nhiệm vụ, 

quyền hạn của mình có trách nhiệm quy định việc lồng ghép kiến thức và kỹ năng 

về phòng cháy và chữa cháy vào chương trình giảng dạy, hoạt động ngoại khóa 

trong nhà trường và cơ sở giáo dục khác phù hợp với từng ngành học, cấp học.” 

4.  Chế độ, chính sách đối với người tham gia chữa cháy (Điều 10) 
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Người tham gia chữa cháy được hưởng chế độ bồi dưỡng về vật chất; 

trường hợp bị chết, bị thương, bị tổn hại sức khỏe, bị tổn thất về tài sản thì được 

hưởng chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật.” 

5.  Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy ( Điều 11 ) 

Ngày 04 tháng 10 hàng năm là “Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy”. 

6.   Các hành vi bị nghiêm cấm (Điều 13) 

+ Cố ý gây cháy, nổ làm tổn hại đến tính mạng, sức khoẻ con người; gây 

thiệt hại tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, cá nhân; ảnh hưởng xấu đến môi 

trường, an ninh và trật tự an toàn xã hội.  

+ Cản trở các hoạt động phòng cháy và chữa cháy; chống người thi hành 

nhiệm vụ phòng cháy và chữa cháy 

+ Lợi dụng phòng cháy và chữa cháy để xâm hại tính mạng, sức khỏe con 

người; xâm phạm tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức và cá nhân.” 

+ Không báo cháy khi có điều kiện báo cháy; trì hoãn việc báo cháy. 

+ Báo cháy giả. 

+ Sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép chất nguy hiểm 

về cháy, nổ. 

+ Mang hàng và chất dễ cháy, nổ trái phép vào nơi tập trung đông người. 

+ Thi công công trình có nguy hiểm về cháy, nổ, nhà cao tầng, trung tâm 

thương mại mà chưa có thiết kế được duyệt về phòng cháy và chữa cháy; nghiệm 

thu và đưa vào sử dụng công trình có nguy hiểm về cháy, nổ, nhà cao tầng, trung 

tâm thương mại khi chưa đủ điều kiện bảo đảm an toàn về phòng cháy và chữa 

cháy. 

+ Chiếm đoạt, hủy hoại, làm hư hỏng, tự ý thay đổi, di chuyển, che khuất 

phương tiện, thiết bị phòng cháy và chữa cháy, biển báo, biển chỉ dẫn; cản trở lối 

thoát nạn. 

+ Hành vi khác vi phạm quy định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy. 

7.  Biện pháp cơ bản trong phòng cháy (Điều 14)  

+ Quản lý chặt chẽ và sử dụng an toàn các chất cháy, chất nổ, nguồn lửa, 

nguồn nhiệt, thiết bị và dụng cụ sinh lửa, sinh nhiệt, chất sinh lửa, sinh nhiệt; bảo 

đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy. 

+ Thường xuyên, định kỳ kiểm tra phát hiện các sơ hở, thiếu sót về phòng 

cháy và có biện pháp khắc phục kịp thời. 

8.  Phòng cháy đối với cơ sở (Điều 20) 

+ Cơ sở được bố trí trên một phạm vi nhất định, có người quản lý, hoạt động 

và cần thiết có phương án phòng cháy và chữa cháy độc lập phải thực hiện các 

yêu cầu cơ bản sau đây: 
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a) Có quy định, nội quy về an toàn phòng cháy và chữa cháy;  

b) Có các biện pháp về phòng cháy; 

c) Có hệ thống báo cháy, chữa cháy, ngăn cháy phù hợp với tính chất hoạt 

động của cơ sở; 

d) Có lực lượng, phương tiện và các điều kiện khác đáp ứng yêu cầu về phòng 

cháy và chữa cháy; 

đ) Có phương án chữa cháy, thoát nạn, cứu người, cứu tài sản và chống cháy 

lan;  

e) Bố trí kinh phí cho hoạt động phòng cháy và chữa cháy; 

g) Có hồ sơ theo dõi, quản lý hoạt động phòng cháy và chữa cháy. 

+ Đối với cơ sở khác thì thực hiện các yêu cầu về phòng cháy quy định tại 

khoản 1 Điều này phù hợp với quy mô, tính chất hoạt động của cơ sở đó. 

+ Những đối tượng quy định tại các điều từ Điều 21 đến Điều 28 của Luật 

này ngoài việc thực hiện các yêu cầu về phòng cháy quy định tại khoản 1 Điều 

này, còn phải thực hiện các biện pháp đặc thù về phòng cháy và chữa cháy cho 

từng đối tượng đó.  

8.  Phòng cháy đối với công trình cao tầng (Điều 23) 

Công trình cao tầng phải có giải pháp chống cháy lan, chống tụ khói, lan 

truyền khói và hơi độc do cháy sinh ra; bảo đảm các điều kiện thoát nạn an toàn 

nhằm cứu người, tài sản khi có cháy xảy ra; trang bị hệ thống tự động phát hiện 

cháy, trang bị phương tiện, hệ thống chữa cháy bảo đảm khả năng tự chữa cháy; 

sử dụng vật liệu xây dựng khó cháy; không sử dụng vật liệu trang trí nội thất, vật 

liệu cách âm, cách nhiệt dễ cháy. 

9.  Phòng cháy đối với bệnh viện, trường học, khách sạn, nhà nghỉ, vũ 

trường, rạp hát, rạp chiếu phim và những nơi đông người khác (Điều 27)  

Tại bệnh viện, trường học, khách sạn, nhà nghỉ, vũ trường, rạp hát, rạp chiếu 

phim và những nơi đông người khác phải có phương án thoát nạn; có lực lượng 

hướng dẫn, trợ giúp cho mọi người, đặc biệt đối với những người không có khả 

năng tự thoát nạn; có phương án phối hợp với các lực lượng khác để chữa cháy. 

10.  Biện pháp cơ bản trong chữa cháy (Điều 30) 

+ Huy động nhanh nhất các lực lượng, phương tiện để dập tắt ngay đám cháy. 

+ Tập trung cứu người, cứu tài sản và chống cháy lan. 

+ Thống nhất chỉ huy, điều hành trong chữa cháy. 

11.   Thông tin báo cháy và chữa cháy (Điều 32)  

Thông tin báo cháy bằng hiệu lệnh hoặc bằng điện thoại.Số điện thoại báo 

cháy được quy định thống nhất trong cả nước là 114. Phương tiện thông tin liên 

lạc phải được ưu tiên để phục vụ báo cháy, chữa cháy.” 
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12.  Trách nhiệm chữa cháy và tham gia chữa cháy (Điều 33)  

+ Người phát hiện thấy cháy phải bằng mọi cách báo cháy nhanh nhất và 

chữa cháy; cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân gần nơi cháy phải nhanh 

chóng thông tin và tham gia chữa cháy. 

+ Lực lượng phòng cháy và chữa cháy khi nhận được tin báo cháy trong địa 

bàn được phân công quản lý hoặc nhận được lệnh điều động phải lập tức đến chữa 

cháy; trường hợp nhận được thông tin báo cháy ngoài địa bàn được phân công 

quản lý thì phải báo ngay cho lực lượng phòng cháy và chữa cháy nơi xảy ra cháy, 

đồng thời phải báo cáo cấp trên của mình. 

+ Các cơ quan y tế, điện lực, cấp nước, môi trường đô thị, giao thông và các 

cơ quan hữu quan khác khi nhận được yêu cầu của người chỉ huy chữa cháy phải 

nhanh chóng điều động người và phương tiện đến nơi xảy ra cháy để phục vụ chữa 

cháy. 

+ Lực lượng công an, dân quân, tự vệ có trách nhiệm tổ chức giữ gìn trật tự, 

bảo vệ khu vực chữa cháy và tham gia chữa cháy. 

13.  Huy động phương tiện để chữa cháy (Điều 34) 

+ Khi có cháy, người và phương tiện, tài sản của cơ quan, tổ chức, hộ gia 

đình và cá nhân đều có thể được huy động để chữa cháy và phục vụ chữa cháy; 

khi nhận được lệnh huy động phải chấp hành ngay. Phương tiện, tài sản được huy 

động bị thiệt hại hoặc nhà, công trình bị phá dỡ theo quy định tại điểm d khoản 1, 

Điều 38 của Luật này được bồi thường theo quy định của pháp luật. 

+ Việc huy động xe ưu tiên, người và phương tiện của quân đội, của tổ chức 

quốc tế, tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam để tham gia chữa cháy được 

thực hiện theo quy định của Chính phủ. 

14.  Người chỉ huy chữa cháy (Điều 37) 

+ Trong mọi trường hợp, người có chức vụ cao nhất của đơn vị Cảnh sát 

phòng cháy và chữa cháy có mặt tại nơi xảy ra cháy là người chỉ huy chữa cháy. 

+ Trường hợp tại nơi xảy ra cháy, lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa 

cháy chưa đến kịp thì người chỉ huy chữa cháy được quy định như sau: 

+ Cháy tại cơ sở thì người đứng đầu cơ sở là người chỉ huy chữa cháy; trường 

hợp người đứng đầu cơ sở vắng mặt thì đội trưởng đội phòng cháy và chữa cháy 

cơ sở hoặc người được uỷ quyền là người chỉ huy chữa cháy; 

15.  Quyền và trách nhiệm của người chỉ huy chữa cháy (Điều 38)  

+ Người chỉ huy chữa cháy thuộc lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa 

cháy có các quyền sau đây:     

a) Huy động ngay lực lượng và phương tiện của lực lượng phòng cháy và 

chữa cháy để chữa cháy;  

b) Quyết định khu vực chữa cháy, các biện pháp chữa cháy, sử dụng địa 

hình, địa vật lân cận để chữa cháy; 
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c) Cấm người và phương tiện không có nhiệm vụ qua lại khu vực chữa cháy; 

huy động người và phương tiện, tài sản của cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá 

nhân để chữa cháy; 

d) Quyết định phá dỡ nhà, công trình, vật chướng ngại và di chuyển tài sản 

trong tình thế cấp thiết để cứu người, ngăn chặn nguy cơ cháy lớn, gây thiệt hại 

nghiêm trọng. 

+ Người chỉ huy chữa cháy là người đứng đầu cơ quan, tổ chức và Chủ tịch 

Uỷ ban nhân dân cấp xã trở lên được thực hiện các quyền quy định tại khoản 1 

Điều này trong phạm vi quản lý của mình. 

+ Mọi người phải chấp hành mệnh lệnh của người chỉ huy chữa cháy. Người 

chỉ huy chữa cháy phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định của mình. 

16.  Khắc phục hậu quả vụ cháy (Điều 40) 

+ Khắc phục hậu quả vụ cháy gồm những việc sau đây: 

a) Tổ chức cấp cứu ngay người bị nạn; cứu trợ, giúp đỡ người bị thiệt hại ổn 

định đời sống; 

b) Thực hiện các biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường, trật tự an toàn xã hội; 

c) Nhanh chóng phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và các hoạt 

động khác. 

+ Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã trở lên, người đứng đầu cơ quan, tổ chức có 

cơ sở bị cháy có trách nhiệm tổ chức thực hiện quy định tại khoản 1 Điều này.  

17.  Bảo vệ hiện trường, lập hồ sơ vụ cháy (Điều 41)  

+ Lực lượng công an có trách nhiệm tổ chức bảo vệ, khám nghiệm hiện 

trường, điều tra vụ cháy; cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân nơi xảy ra cháy 

có trách nhiệm tham gia bảo vệ hiện trường vụ cháy, cung cấp thông tin xác thực 

về vụ cháy cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

+ Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy có trách nhiệm lập hồ sơ vụ cháy, đánh 

giá hiệu quả chữa cháy, tham gia khám nghiệm hiện trường và xác định nguyên 

nhân gây ra cháy.  

18.  Tổ chức lực lượng phòng cháy và chữa cháy (Điều 43) 

 Lực lượng phòng cháy và chữa cháy là lực lượng nòng cốt trong hoạt động 

phòng cháy và chữa cháy của toàn dân bao gồm: 

+ Lực lượng dân phòng;  

+ Lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở; 

+Lực lượng phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành được tổ chức và hoạt 

động theo quy định của pháp luật; 

+ Lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy. 
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LUẬT NGHĨA VỤ QUÂN SỰ 

(Trích dẫn) 

 

Luật nghĩa vụ quân sự số 78/2015/QH13 được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 

9 thông qua ngày 19/6/2015, có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2016. Đây là cơ sở 

để các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện quyền và nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc - 

nghĩa vụ thiêng liêng và quyền cao quý của công dân đã được Hiến pháp ghi nhận. 

Đối với học sinh, sinh viên thì chúng ta cần lưu ý các nội dung cơ bản sau đây: 

 

1. Đối tượng đăng ký nghĩa vụ quân sự và độ tuổi gọi nhập ngũ 

- Công dân nam từ đủ 17 tuổi trở lên và công dân nữ từ đủ 18 tuổi thuộc đối 

tượng phải đang ký NVQS 

- Công dân đủ 18 tuổi được gọi nhập ngũ; độ tuổi gọi nhập ngũ từ đủ 18 

tuổi đến hết 25 tuổi; công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được 

tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi. 

2. Các hành vi bị nghiêm cấm 

- Trốn tránh thực hiện nghĩa vụ quân sự. 

- Chống đối, cản trở việc thực hiện nghĩa vụ quân sự. 

- Gian dối trong khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự. 

- Lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái quy định về nghĩa vụ quân sự. 

- Sử dụng hạ sĩ quan, binh sĩ trái quy định của pháp luật. 

- Xâm phạm thân thể, sức khỏe; xúc phạm danh dự, nhân phẩm của hạ sĩ 

quan, binh sĩ. 

3. Đối tượng không được đăng ký nghĩa vụ quân sự 

Công dân thuộc một trong các trường hợp sau đây không được đăng ký nghĩa 

vụ quân sự: 

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hình phạt tù, cải 

tạo không giam giữ, quản chế hoặc đã chấp hành xong hình phạt tù nhưng chưa 

được xóa án tích; 

- Đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn (sau đây gọi 

chung là cấp xã) hoặc đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở 

cai nghiện bắt buộc; 

- Bị tước quyền phục vụ trong lực lượng vũ trang nhân dân. 

4. Thẩm quyền quyết định việc gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa 

vụ tham gia Công an nhân dân 

- Thủ tướng Chính phủ quyết định thời gian, số lượng gọi công dân nhập 

ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân đối với tỉnh, thành phố trực 
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thuộc trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh); quyết định gọi công dân nhập 

ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân lần thứ hai; quyết định điều 

chỉnh số lượng, thời gian gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia 

Công an nhân dân đối với cấp tỉnh theo quy định tại Điều 33 của Luật này. 

- Căn cứ vào quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc 

phòng, Bộ trưởng Bộ Công an quyết định số lượng gọi công dân nhập ngũ và thực 

hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân cho đơn vị thuộc quyền ở từng địa 

phương cấp tỉnh. 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định giao số lượng gọi công dân 

nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân cho địa phương cấp 

huyện. 

- Chỉ huy trưởng cơ quan quân sự cấp tỉnh, cấp huyện, Giám đốc Công an 

cấp tỉnh, Trưởng Công an cấp huyện có trách nhiệm tham mưu cho Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân cùng cấp trong việc giao số lượng gọi công dân nhập ngũ và thực 

hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân cho địa phương cấp huyện, cấp xã và 

cơ quan, tổ chức trên địa bàn; chỉ đạo tuyển chọn công dân nhập ngũ và thực hiện 

nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân. 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định giao số lượng gọi công 

dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân cho địa phương 

cấp xã và cơ quan, tổ chức trên địa bàn; quyết định danh sách công dân gọi nhập 

ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân theo đề nghị của Hội đồng 

nghĩa vụ quân sự cùng cấp. 

- Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện ra lệnh gọi từng công dân 

nhập ngũ; Trưởng Công an cấp huyện ra lệnh gọi từng công dân thực hiện nghĩa 

vụ tham gia Công an nhân dân. Lệnh gọi nhập ngũ, gọi thực hiện nghĩa vụ tham 

gia Công an nhân dân phải được giao cho công dân trước thời gian ghi trong lệnh 

15 ngày. 

5. Tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ 

- Tạm hoãn gọi nhập ngũ đối với những công dân sau đây: 

+ Chưa đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo kết luận của Hội đồng khám sức 

khỏe; 

+ Là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả 

năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động; trong gia đình bị thiệt hại nặng về 

người và tài sản do tai nạn, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm gây ra được Ủy ban 

nhân dân cấp xã xác nhận; 

+ Một con của bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng 

lao động từ 61% đến 80%; 

+ Có anh, chị hoặc em ruột là hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ; hạ sĩ 

quan, chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân; 



40 

 

+ Người thuộc diện di dân, giãn dân trong 03 năm đầu đến các xã đặc biệt 

khó khăn theo dự án phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước do Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh trở lên quyết định; 

+ Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến 

công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy 

định của pháp luật; 

+ Đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông; đang được đào tạo trình độ đại học 

hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học, trình độ cao đẳng hệ chính quy thuộc 

cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào 

tạo. 

- Miễn gọi nhập ngũ đối với những công dân sau đây: 

+ Con của liệt sĩ, con của thương binh hạng một; 

+ Một anh hoặc một em trai của liệt sĩ; 

+ Một con của thương binh hạng hai; một con của bệnh binh suy giảm khả 

năng lao động từ 81% trở lên; một con của người nhiễm chất độc da cam suy giảm 

khả năng lao động từ 81 % trở lên; 

+ Người làm công tác cơ yếu không phải là quân nhân, Công an nhân dân; 

+ Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến 

công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy 

định của pháp luật từ 24 tháng trở lên. 

6. Hoàn thành nghĩa vụ quân sự 

Công dân được công nhận hoàn thành NVQS tại ngũ trong thời bình khi 

thuộc một trong các trường hợp: 

- Dân quân tự vệ (DQTV) nòng cốt đã hoàn thành nghĩa vụ tham gia DQTV, 

trong đó có ít nhất 12 tháng làm nhiệm vụ DQTV thường trực. 

- Hoàn thành nhiệm vụ tham gia Công an xã liên tục từ đủ 36 tháng trở lên. 

- Cán bộ, công chức, viên chức, sinh viên tốt nghiệp Đại học trở lên, đã 

được đào tạo và phong quân hàm sĩ quan dự bị. 

- Thanh niên đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp tình nguyện phục 

vụ tại đoàn kinh tế - quốc phòng từ đủ 24 tháng trở lên theo Đề án do Thủ tướng 

Chính phủ quyết định. 

- Công dân phục vụ trên tàu kiểm ngư từ đủ 24 tháng trở lên. 

7. Mắc bệnh hiểm nghèo được miễn đăng ký NVQS 

Ngoài người khuyết tật, người mắc bệnh tâm thần, người mắc bệnh mãn tính khác 

theo quy định hiện hành thì người mắc bệnh hiểm nghèo cũng được miễn đăng ký 

NVQS. 

8. Thời gian gọi nhập ngũ và thời gian khám sức khỏe 
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- Một năm chỉ có 1 đợt gọi nhập ngũ là tháng 02 hoặc tháng 03. 

- Trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh thì được gọi nhập ngũ 

lần thứ 2. Đối với địa phương có thảm họa hoặc dịch bệnh nguy hiểm thì được 

điều chỉnh thời gian gọi nhập ngũ. 

- Tương ứng với 1 đợt gọi NVQS vào tháng 02 hoặc tháng 03, thời gian 

khám sức khỏe NVQS sẽ bắt đầu từ 01/11 đến hết 31/12 hàng năm. 

- Lệnh gọi khám sức khỏe NVQS sẽ được gửi đến công dân trước 15 ngày. 

- Công dân đang làm việc tại cơ quan, tổ chức trong thời gian đăng ký 

NVQS, khám, kiểm tra sức khỏe NVQS thì được trả nguyên lương, tiền tàu xe và 

các khoản phụ cấp hiện hưởng. 

- Công dân đến đăng ký NVQS, khám, kiểm tra sức khỏe được bảo đảm chế 

độ ăn, ở trong thời gian thực hiện đăng ký, khám, kiểm tra sức khỏe, tiền tàu xe 

đi, về 

9. Thời gian tham gia NVQS là 24 tháng 

Thời gian tham gia NVQS sẽ nâng  là 24 tháng. Ngoài ra, thời gian này có 

thể kéo dài thêm nhưng không quá 6 tháng theo quyết định của Bộ trưởng Bộ 

Quốc phòng trong trường hợp khẩn cấp. 

10. Đã phạt tiền về việc trốn tránh NVQS mà còn tái phạm thì  sẽ xử lý hình 

sự 

- Không có mặt đúng thời gian, địa điểm kiểm tra khám sức khỏe ghi trong 

giấy gọi kiểm tra, khám sức khỏe NVQS mà không có lý do chính đáng bị phạt 

tiền từ 800.000 – 1.200.000 đồng. 

- Người khám sức khỏe làm sai lệch kết quả phân loại nhằm trốn tránh 

NVQS, hối lộ tiền hay lợi ích vật chất khác để làm sai lệch kết quả phân loại sức 

khỏe NVQS, cán bộ, nhân viên y tế làm sai lệch yếu tố về sức khỏe bị phạt tiền 

từ 2.000.000 – 4.000.000 triệu đồng. 

- Không có mặt đúng thời gian, địa điểm tập trung ghi trong lệnh gọi nhập 

ngũ mà không có lý do chính đáng bị phạt tiền từ 1.500.000 – 2.500.000 triệu 

đồng. 

- Đã bị phạt tiền mà còn tái phạm, đối với công dân vi phạm sẽ bị phạt tù 3 

tháng đến 5 năm tùy theo mức độ vi phạm. 

- Đối với cán bộ nếu đã bị phạt tiền mà còn tái phạm thì bị phạt tù từ 6 tháng 

đến 7 năm tùy theo mức độ vi phạm. 

(Nguồn: Hiến pháp năm 2013; Luật nghĩa vụ quân sự số 78/2015/QH13 

được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 19/6/2015, có hiệu lực thi 

hành ngày 01/01/2016; Nghị định 120/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2013 

của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, 

cơ yếu.; Nghị định 13/2016/NĐ-CP ngày 19 tháng 2 năm 2016 của Chính phủ 
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quy định trình tự, thủ tục đăng ký và chế độ, chính sách của công dân trong thời 

gian đăng ký, khám, kiểm tra sức khỏe nghĩa vụ quân sự). 
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LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG 

(Giới thiệu) 

 

1. Khái niệm về tham nhũng 

1.1. Khái niệm và những đặc điểm cơ bản 

1.1.1. Khái niệm 

Luật Phòng, chống tham nhũng được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam thông qua vào ngày 29 tháng 11 năm 2005 và có hiệu lực từ 1 

tháng 6 năm 2006. 

Tham nhũng xuất hiện rất sớm, từ khi có sự phân chia quyền lực và hình 

thành nhà nước. Tham nhũng là một hiện tượng xã hội, gắn với sự xuất hiện chế 

độ tư hữu, sự hình thành giai cấp và sự ra đời, phát triển của bộ máy nhà nước, 

quyền lực nhà nước và các quyền lực công khác. 

Tham nhũng thường xuất hiện nhiều hơn ở các nền kinh tế kém phát triển 

hoặc có mức thu nhập bình quân/đầu người thấp. 

Tham nhũng là hành vi của người có chức vụ, quyền hạn đã lợi dụng chức 

vụ, quyền hạn đó vì vụ lợi (Khoản 2 Điều 1 Luật Phòng, chống tham nhũng) 

Luật Phòng, chống tham nhũng 2005 giới hạn người có chức vụ, quyền hạn 

chỉ là những người làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc hệ thống chính 

trị; nói cách khác là ở các cơ quan, tổ chức, đơn vị có sử dụng ngân sách, vốn, tài 

sản của nhà nước.  

(Khoản 3 Điều 1 Luật Phòng, chống tham nhũng) 

Việc giới hạn như vậy nhằm tập trung đấu tranh chống những hành vi tham 

nhũng ở khu vực xảy ra phổ biến nhất, chống có trọng tâm, trọng điểm, thích hợp 

với việc áp dụng các biện pháp phòng, chống tham nhũng như: kê khai tài sản, 

công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị, xử lý trách 

nhiệm của người đứng đầu. 

1.1.2. Những đặc điểm cơ bản của tham nhũng 

Theo quy định của pháp luật Việt Nam, tham nhũng có những đặc trưng 

cơ bản như sau:  

- Chủ thể tham nhũng là người có chức vụ, quyền hạn  

 Người có chức vụ, quyền hạn bao gồm: cán bộ, công chức, viên chức; sĩ 

quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong cơ quan, đơn vị 

thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên 

môn - kỹ thuật trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân; cán bộ lãnh đạo, 

quản lý trong doanh nghiệp của nhà nước; cán bộ lãnh đạo, quản lý là người đại 

diện phần vốn góp của nhà nước tại doanh nghiệp; người được giao thực hiện 

nhiệm vụ, công vụ có quyền hạn trong khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ đó. 
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- Chủ thể tham nhũng lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao  

Khi thực hiện hành vi tham nhũng, kẻ tham nhũng phải sử dụng "chức vụ, 

quyền hạn của mình" như một phương tiện để mang lại lợi ích cho mình, cho gia 

đình mình hoặc cho người khác. Đây là yếu tố cơ bản để xác định hành vi tham 

nhũng. Một người có chức vụ, quyền hạn nhưng không lợi dụng chức vụ, quyền 

hạn đó thì không thể có hành vi tham nhũng. Tuy nhiên, không phải mọi hành vi 

của người có chức vụ, quyền hạn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn đó đều được coi 

là hành vi tham nhũng. Ở đây có sự giao thoa giữa hành vi này với các hành vi 

tội phạm khác, do vậy cần lưu ý khi phân biệt hành vi tham nhũng với các hành vi 

vi phạm pháp luật khác. 

- Mục đích của hành vi tham nhũng là vụ lợi  

Hành vi tham nhũng là hành vi cố ý. Mục đích của hành vi tham nhũng là 

vụ lợi. Nếu chủ thể thực hiện hành vi không cố ý thì hành vi đó không là hành vi 

tham nhũng. Vụ lợi ở đây được hiểu là lợi ích vật chất hoặc lợi ích tinh thần mà 

người có chức vụ, quyền hạn đã đạt được hoặc có thể đạt được thông qua hành vi 

tham nhũng.  

Pháp luật Việt Nam hiện nay quy định việc đánh giá tính chất và mức độ 

nguy hiểm của hành vi tham nhũng chủ yếu dựa trên căn cứ xác định những lợi 

ích vật chất mà kẻ tham nhũng đạt được để từ đó quyết định mức độ xử lý. Lợi 

ích vật chất hiện nay trong cơ chế thị trường thể hiện ở rất nhiều dạng khác nhau, 

nếu chỉ căn cứ vào những tài sản phát hiện hoặc thu hồi được để đánh giá lợi ích 

mà kẻ tham nhũng đạt được thì sẽ là không đầy đủ. Thêm nữa, các lợi ích vật chất 

và tinh thần đan xen rất khó phân biệt: ví dụ như: việc dùng tài sản của Nhà nước 

để khuyếch trương thanh thế, gây dựng uy tín hay các mối quan hệ để thu lợi bất 

chính. Trong trường hợp này, mục đích của hành vi vừa là lợi ích vật chất, vừa là 

lợi ích tinh thần. 

1.2. Các hành vi tham nhũng theo quy định của pháp luật   

Bộ luật Hình sự, Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2005 đã phân loại tham 

nhũng theo hành vi. Theo đó, những hành vi sau đây thuộc nhóm hành vi tham 

nhũng: 

- Tham ô tài sản: là lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản mà mình 

có trách nhiệm quản lý.  

- Nhận hối lộ: là hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, trực tiếp hoặc qua 

trung gian đã nhận hoặc sẽ nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác dưới bất 

kỳ hình thức nào để làm hoặc không làm một việc vì lợi ích hoặc theo yêu cầu của 

người đưa hối lộ. 

- Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản: là trong khi thi hành 

nhiệm vụ, công vụ, cá nhân vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác mà lợi dụng chức 

vụ, quyền hạn làm trái công vụ gây thiệt hại cho lợi ích của nhà nước, của xã hội, 

quyền, lợi ích hợp pháp của công dân. 

- Lạm quyền trong khi thi hành công vụ: là cá nhân vì vụ lợi hoặc động cơ 
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cá nhân khác mà vượt quá quyền hạn của mình làm trái công vụ gây thiệt hại cho 

lợi ích của nhà nước, của xã hội, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân.  

- Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi: 

là việc cá nhân lợi dụng chức vụ, quyền hạn, trực tiếp hoặc qua trung gian đã nhận 

hoặc sẽ nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác dưới bất kỳ hình thức nào. 

- Giả mạo trong công tác: là cá nhân vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác 

mà lợi dụng chức vụ, quyền hạn thực hiện một trong các hành vi sau đây:  

+ Sửa chữa, làm sai lệch nội dung giấy tờ, tài liệu;  

+ Làm, cấp giấy tờ giả;  

+ Giả mạo chữ ký của người có chức vụ, quyền hạn. 

- Đưa hối lộ, môi giới hối lộ được thực hiện bởi người có chức vụ, quyền 

hạn để giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc địa phương vì vụ 

lợi: đây là một biểu hiện mới của tệ tham nhũng. Khác với trước kia, tham nhũng 

thường là những hiện tượng nhỏ lẻ được thực hiện bởi một hoặc một vài cá nhân, 

thì hiện nay tham nhũng đã trở nên tinh vi, phức tạp hơn nhiều khi mang tính chất 

tập thể, có tổ chức. Lợi ích mà hành vi tham nhũng nhằm đạt tới nhiều khi không 

trực tiếp mà “vòng vèo”. Do vẫn còn tồn tại cơ chế "xin - cho" trong nhiều lĩnh 

vực nên có nhiều cá nhân đại diện cho cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc địa phương 

đã tìm cách hối lộ cho người có chức vụ, quyền hạn phụ trách việc phê duyệt 

chương trình, dự án, cấp kinh phí, ngân sách để được lợi cho cơ quan, tổ chức, đơn 

vị, địa phương mình và thông qua đó để đạt được các lợi ích cá nhân. Hành vi này 

được coi là hành vi tham nhũng. 

- Lợi dụng chức vụ, quyền hạn sử dụng trái phép tài sản nhà nước vì vụ 

lợi: đây là hành vi lợi dụng việc được giao quyền quản lý tài sản của nhà nước để 

phục vụ lợi ích cá nhân hoặc một nhóm người nào đó thay vì phục vụ cho lợi ích 

công. Biểu hiện cụ thể của hành vi này thường là cho thuê tài sản như: nhà xưởng, 

trụ sở, xe ôtô và các tài sản khác để lấy tiền chia nhau, nhiều khi là số lượng rất 

lớn và tình trạng này có ở hầu hết các cấp, từ trung ương đến địa phương và cần 

phải ngăn chặn kịp thời.  

- Nhũng nhiễu vì vụ lợi: đây là  hành vi này xuất hiện trong hoạt động của 

một số cơ quan công quyền, nhất là tại các cơ quan hành chính, nơi trực tiếp giải 

quyết công việc của công dân và doanh nghiệp. Một số cán bộ, công chức không 

thực hiện trách nhiệm với thái độ công tâm và tinh thần phục vụ mà ngược lại 

thường tìm cách lợi dụng những sơ hở hoặc không rõ ràng của các thủ tục, thậm 

chí tự ý đặt ra các điều kiện gây thêm khó khăn cho công dân và doanh nghiệp để 

buộc công dân và doanh nghiệp biếu xén cho mình quà cáp. Thực chất của hành 

vi này là sự ép buộc đưa hối lộ được che đậy dưới hình thức tinh vi rất khó có căn 

cứ để xử lý. Cũng có thể coi hành vi nhũng nhiễu là hành vi “đòi hối lộ”  một cách 

gián tiếp hoặc ở mức độ chưa thật nghiêm trọng và có thể dùng biện pháp xử lý 

hành chính. 

- Không thực hiện nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi là hành vi thường được gọi 
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là "bảo kê" của những người có trách nhiệm quản lý, đặc biệt là một số người làm 

việc tại chính quyền địa phương cơ sở, đã "lờ" đi hoặc thậm chí tiếp tay cho các 

hành vi vi phạm để từ đó nhận lợi ích từ những kẻ phạm pháp.  

- Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để bao che cho người có hành vi vi phạm 

pháp luật vì vụ lợi; cản trở, can thiệp trái pháp luật vào việc kiểm tra, thanh tra, 

kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án vì vụ lợi. Hành vi tham nhũng luôn  

được che chắn thậm chí là có sự đồng lõa của những người có chức vụ, quyền hạn 

ở cấp cao hơn. Vì vậy, việc phát hiện và xử lý tham nhũng là hết sức khó khăn. 

Việc bao che cho người có hành vi tham nhũng, việc cản trở quá trình phát hiện 

tham nhũng có khi được che đậy dưới rất nhiều hình thức khác nhau như: thư tay, 

điện thoại, nhắc nhở, tránh không thực hiện trách nhiệm của mình hoặc có thái 

độ, việc làm bất hợp tác với cơ quan có thẩm quyền. 

2. Ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phòng, chống tham nhũng 

Đấu tranh phòng, chống tham nhũng là điều kiện quyết định đối với sự ổn 

định và phát triển đất nước, đối với sự tồn vong của Đảng Cộng sản Việt Nam và 

chế độ xã hội chủ nghĩa mà nhân dân Việt Nam đang xây dựng. Một khi không 

ngăn chặn, đẩy lùi được tham nhũng, lãng phí, chúng ta không thể đẩy nhanh tốc 

độ tăng trưởng, hiệu quả, sức cạnh tranh, sự phát triển bền vững của nền kinh tế 

đất nước. Không thể tận dụng được thời cơ, vượt qua được những thách thức to 

lớn trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế. Không ngăn chặn, đẩy lùi được tệ 

tham nhũng, lãng phí, chúng ta không thể giữ vững ổn định chính trị - xã hội, 

không thể củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân vào Đảng ta, chế độ ta.  

3. Trách nhiệm của công dân trong phòng chống tham nhũng 

(Điều 24, 25, 26 Nghị định 47/2007/NĐ-CP ngày 27/3/2007 của Chính phủ) 

3.1.Trách nhiệm của công dân tham gia phòng, chống tham nhũng 

- Chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật về phòng, chống tham nhũng; lên án, 

đấu tranh với những hành vi tham nhũng; phản ánh với ban thanh tra nhân dân tổ 

chức mình là thành viên về hành vi tham nhũng, vụ việc tham nhũng để ban thanh 

tra nhân dân, tổ chức có kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, 

giải quyết theo qui định của pháp luật; cộng tác với cơ quan, tổ chức, cá nhân có 

thẩm quyền trong việc xác minh vụ việc tham nhũng khi được yêu cầu. 

- Kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, hoàn 

thiện cơ chế chính sách pháp luật về phòng chống tham nhũng; góp ý kiến với các 

cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc xây dựng các văn bản pháp luật về 

phòng, chống tham nhũng. 

3.2.Trách nhiệm của công dân trong tố cáo hành vi tham nhũng 

Khi tố cáo hành vi tham nhũng với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền 

công dân phải nêu rõ họ, tên, địa chỉ, cung cấp thông tin, tài liệu mà mình có cho 

cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết tố cáo. 

Người tố cáo được cơ quan nhà nước có thẩm quyền bảo vệ khi bị đe dọa, 
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trả thù, trù đập do việc tố cáo hành vi tham nhũng. 

3.3.Tham gia phòng chống tham nhũng thông qua ban thanh tra nhân dân tổ 

chức mà mình là thành viên 

- Nhân dân ở xã, phường, thị trấn, cán bộ, công chức, viên chức, người lao 

động trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước khi phát 

hiện hành vi có dấu hiệu tham nhũng, vụ việc tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, 

đơn vị mình có thẩm quyền: 

+ Phản ánh với Ban thanh tra nhân dân ở xã, phường, thị trấn hoặc cơ quan 

nhà nước, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước nơi mình cư trú hoặc làm 

việc; 

+ Phản ánh với tổ chức mình là thành viên. 

 - Ban thanh tra nhân dân có trách nhiệm tiếp nhận ý kiến phản ánh của 

nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về hành vi có dấu hiệu 

tham nhũng, xem xét và kiến nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn, 

người đứng đầu cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước hoặc 

cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm xem xét, giải quyết theo quy định của 

pháp luật và giám sát việc giải quyết đó. 

 

 

 

  

LUẬT AN NINH MẠNG 

(Luật số: 24/2018/QH14; Quốc hội thông qua ngày 12/06/2018) 

 

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

Quốc hội ban hành Luật An ninh mạng. 

 

Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Luật này quy định về hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an 

toàn xã hội trên không gian mạng; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có 

liên quan. 

Điều 2. Giải thích từ ngữ 

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 
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1. An ninh mạng là sự bảo đảm hoạt động trên không gian mạng không gây 

phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp 

của cơ quan, tổ chức, cá nhân. 

2. Bảo vệ an ninh mạng là phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm 

phạm an ninh mạng. 

3. Không gian mạng là mạng lưới kết nối của cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, 

bao gồm mạng viễn thông, mạng Internet, mạng máy tính, hệ thống thông tin, hệ 

thống xử lý và điều khiển thông tin, cơ sở dữ liệu; là nơi con người thực hiện các 

hành vi xã hội không bị giới hạn bởi không gian và thời gian. 

4. Không gian mạng quốc gia là không gian mạng do Chính phủ xác lập, quản lý 

và kiểm soát. 

5. Cơ sở hạ tầng không gian mạng quốc gia là hệ thống cơ sở vật chất, kỹ thuật 

để tạo lập, truyền đưa, thu thập, xử lý, lưu trữ và trao đổi thông tin trên không 

gian mạng quốc gia, bao gồm: 

a) Hệ thống truyền dẫn bao gồm hệ thống truyền dẫn quốc gia, hệ thống truyền 

dẫn kết nối quốc tế, hệ thống vệ tinh, hệ thống truyền dẫn của doanh nghiệp cung 

cấp dịch vụ trên mạng viễn thông, mạng Internet, các dịch vụ gia tăng trên không 

gian mạng; 

b) Hệ thống các dịch vụ lõi bao gồm hệ thống phân luồng và điều hướng thông 

tin quốc gia, hệ thống phân giải tên miền quốc gia (DNS), hệ thống chứng thực 

quốc gia (PKI/CA) và hệ thống cung cấp dịch vụ kết nối, truy cập Internet của 

doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên mạng viễn thông, mạng Internet, các dịch vụ 

gia tăng trên không gian mạng; 

c) Dịch vụ, ứng dụng công nghệ thông tin bao gồm dịch vụ trực tuyến; ứng dụng 

công nghệ thông tin có kết nối mạng phục vụ quản lý, điều hành của cơ quan, tổ 

chức, tập đoàn kinh tế, tài chính quan trọng; cơ sở dữ liệu quốc gia. 

Dịch vụ trực tuyến bao gồm chính phủ điện tử, thương mại điện tử, trang thông 

tin điện tử, diễn đàn trực tuyến, mạng xã hội, blog; 

d) Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin của đô thị thông minh, Internet vạn vật, hệ 

thống phức hợp thực - ảo, điện toán đám mây, hệ thống dữ liệu lớn, hệ thống dữ 

liệu nhanh và hệ thống trí tuệ nhân tạo. 

6. Cổng kết nối mạng quốc tế là nơi diễn ra hoạt động chuyển nhận tín hiệu mạng 

qua lại giữa Việt Nam và các quốc gia, vùng lãnh thổ khác. 

7. Tội phạm mạng là hành vi sử dụng không gian mạng, công nghệ thông tin hoặc 

phương tiện điện tử để thực hiện tội phạm được quy định tại Bộ luật Hình sự. 

8. Tấn công mạng là hành vi sử dụng không gian mạng, công nghệ thông tin hoặc 

phương tiện điện tử để phá hoại, gây gián đoạn hoạt động của mạng viễn thông, 

mạng Internet, mạng máy tính, hệ thống thông tin, hệ thống xử lý và điều khiển 

thông tin, cơ sở dữ liệu, phương tiện điện tử. 
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9. Khủng bố mạng là việc sử dụng không gian mạng, công nghệ thông tin hoặc 

phương tiện điện tử để thực hiện hành vi khủng bố, tài trợ khủng bố. 

10. Gián điệp mạng là hành vi cố ý vượt qua cảnh báo, mã truy cập, mật mã, tường 

lửa, sử dụng quyền quản trị của người khác hoặc bằng phương thức khác để chiếm 

đoạt, thu thập trái phép thông tin, tài nguyên thông tin trên mạng viễn thông, mạng 

Internet, mạng máy tính, hệ thống thông tin, hệ thống xử lý và điều khiển thông 

tin, cơ sở dữ liệu, phương tiện điện tử của cơ quan, tổ chức, cá nhân. 

11. Tài khoản số là thông tin dùng để chứng thực, xác thực, phân quyền sử dụng 

các ứng dụng, dịch vụ trên không gian mạng. 

12. Nguy cơ đe dọa an ninh mạng là tình trạng không gian mạng xuất hiện dấu 

hiệu đe dọa xâm phạm an ninh quốc gia, gây tổn hại nghiêm trọng trật tự, an toàn 

xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân. 

13. Sự cố an ninh mạng là sự việc bất ngờ xảy ra trên không gian mạng xâm phạm 

an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, 

tổ chức, cá nhân. 

14. Tình huống nguy hiểm về an ninh mạng là sự việc xảy ra trên không gian mạng 

khi có hành vi xâm phạm nghiêm trọng an ninh quốc gia, gây tổn hại đặc biệt 

nghiêm trọng trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ 

chức, cá nhân. 

Điều 3. Chính sách của Nhà nước về an ninh mạng 

1. Ưu tiên bảo vệ an ninh mạng trong quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế - xã 

hội, khoa học, công nghệ và đối ngoại. 

2. Xây dựng không gian mạng lành mạnh, không gây phương hại đến an ninh 

quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, 

cá nhân. 

3. Ưu tiên nguồn lực xây dựng lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng; nâng 

cao năng lực cho lực lượng bảo vệ an ninh mạng và tổ chức, cá nhân tham gia bảo 

vệ an ninh mạng; ưu tiên đầu tư cho nghiên cứu, phát triển khoa học, công nghệ 

để bảo vệ an ninh mạng. 

4. Khuyến khích, tạo điều kiện để tổ chức, cá nhân tham gia bảo vệ an ninh mạng, 

xử lý các nguy cơ đe dọa an ninh mạng; nghiên cứu, phát triển công nghệ, sản 

phẩm, dịch vụ, ứng dụng nhằm bảo vệ an ninh mạng; phối hợp với cơ quan chức 

năng trong bảo vệ an ninh mạng. 

5. Tăng cường hợp tác quốc tế về an ninh mạng. 

Điều 4. Nguyên tắc bảo vệ an ninh mạng 

1. Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật; bảo đảm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi 

ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân. 
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2. Đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự quản lý thống nhất của 

Nhà nước; huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn dân tộc; 

phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng. 

3. Kết hợp chặt chẽ giữa nhiệm vụ bảo vệ an ninh mạng, bảo vệ hệ thống thông 

tin quan trọng về an ninh quốc gia với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo 

đảm quyền con người, quyền công dân, tạo điều kiện cho cơ quan, tổ chức, cá 

nhân hoạt động trên không gian mạng. 

4. Chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh, làm thất bại mọi hoạt 

động sử dụng không gian mạng xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã 

hội, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân; sẵn sàng ngăn chặn 

các nguy cơ đe dọa an ninh mạng. 

5. Triển khai hoạt động bảo vệ an ninh mạng đối với cơ sở hạ tầng không gian 

mạng quốc gia; áp dụng các biện pháp bảo vệ hệ thống thông tin quan trọng về an 

ninh quốc gia. 

6. Hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia được thẩm định, chứng nhận 

đủ điều kiện về an ninh mạng trước khi đưa vào vận hành, sử dụng; thường xuyên 

kiểm tra, giám sát về an ninh mạng trong quá trình sử dụng và kịp thời ứng phó, 

khắc phục sự cố an ninh mạng. 

7. Mọi hành vi vi phạm pháp luật về an ninh mạng phải được xử lý kịp thời, 

nghiêm minh. 

Điều 5. Biện pháp bảo vệ an ninh mạng 

1. Biện pháp bảo vệ an ninh mạng bao gồm: 

a) Thẩm định an ninh mạng; 

b) Đánh giá điều kiện an ninh mạng; 

c) Kiểm tra an ninh mạng; 

d) Giám sát an ninh mạng; 

đ) Ứng phó, khắc phục sự cố an ninh mạng; 

e) Đấu tranh bảo vệ an ninh mạng; 

g) Sử dụng mật mã để bảo vệ thông tin mạng; 

h) Ngăn chặn, yêu cầu tạm ngừng, ngừng cung cấp thông tin mạng; đình chỉ, tạm 

đình chỉ các hoạt động thiết lập, cung cấp và sử dụng mạng viễn thông, mạng 

Internet, sản xuất và sử dụng thiết bị phát, thu phát sóng vô tuyến theo quy định 

của pháp luật; 

i) Yêu cầu xóa bỏ, truy cập xóa bỏ thông tin trái pháp luật hoặc thông tin sai sự 

thật trên không gian mạng xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, 

quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân; 



51 

 

k) Thu thập dữ liệu điện tử liên quan đến hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, 

trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân 

trên không gian mạng; 

l) Phong tỏa, hạn chế hoạt động của hệ thống thông tin; đình chỉ, tạm đình chỉ 

hoặc yêu cầu ngừng hoạt động của hệ thống thông tin, thu hồi tên miền theo quy 

định của pháp luật; 

m) Khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự; 

n) Biện pháp khác theo quy định của pháp luật về an ninh quốc gia, pháp luật về 

xử lý vi phạm hành chính. 

2. Chính phủ quy định trình tự, thủ tục áp dụng biện pháp bảo vệ an ninh mạng, 

trừ biện pháp quy định tại điểm m và điểm n khoản 1 Điều này. 

Điều 6. Bảo vệ không gian mạng quốc gia 

Nhà nước áp dụng các biện pháp để bảo vệ không gian mạng quốc gia; phòng 

ngừa, xử lý hành vi xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, quyền và 

lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân trên không gian mạng. 

Điều 7. Hợp tác quốc tế về an ninh mạng 

1. Hợp tác quốc tế về an ninh mạng được thực hiện trên cơ sở tôn trọng độc lập, 

chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, 

bình đẳng và cùng có lợi. 

2. Nội dung hợp tác quốc tế về an ninh mạng bao gồm: 

a) Nghiên cứu, phân tích xu hướng an ninh mạng; 

b) Xây dựng cơ chế, chính sách nhằm đẩy mạnh hợp tác giữa tổ chức, cá nhân 

Việt Nam với tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động về an ninh 

mạng; 

c) Chia sẻ thông tin, kinh nghiệm; hỗ trợ đào tạo, trang thiết bị, công nghệ bảo vệ 

an ninh mạng; 

d) Phòng, chống tội phạm mạng, hành vi xâm phạm an ninh mạng; ngăn ngừa các 

nguy cơ đe dọa an ninh mạng; 

đ) Tư vấn, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an ninh mạng; 

e) Tổ chức hội nghị, hội thảo và diễn đàn quốc tế về an ninh mạng; 

g) Ký kết và thực hiện điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế về an ninh mạng; 

h) Thực hiện chương trình, dự án hợp tác quốc tế về an ninh mạng; 

i) Hoạt động hợp tác quốc tế khác về an ninh mạng. 

3. Bộ Công an chịu trách nhiệm trước Chính phủ chủ trì, phối hợp thực hiện hợp 

tác quốc tế về an ninh mạng, trừ hoạt động hợp tác quốc tế của Bộ Quốc phòng. 

Bộ Quốc phòng chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện hợp tác quốc tế về 

an ninh mạng trong phạm vi quản lý. 
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Bộ Ngoại giao có trách nhiệm phối hợp với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng trong 

hoạt động hợp tác quốc tế về an ninh mạng. 

Trường hợp hợp tác quốc tế về an ninh mạng có liên quan đến trách nhiệm của 

nhiều Bộ, ngành do Chính phủ quyết định. 

4. Hoạt động hợp tác quốc tế về an ninh mạng của Bộ, ngành khác, của địa phương 

phải có văn bản tham gia ý kiến của Bộ Công an trước khi triển khai, trừ hoạt 

động hợp tác quốc tế của Bộ Quốc phòng. 

Điều 8. Các hành vi bị nghiêm cấm về an ninh mạng 

1. Sử dụng không gian mạng để thực hiện hành vi sau đây: 

a) Hành vi quy định tại khoản 1 Điều 18 của Luật này; 

b) Tổ chức, hoạt động, câu kết, xúi giục, mua chuộc, lừa gạt, lôi kéo, đào tạo, huấn 

luyện người chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

c) Xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, phá hoại khối đại đoàn kết 

toàn dân tộc, xúc phạm tôn giáo, phân biệt đối xử về giới, phân biệt chủng tộc; 

d) Thông tin sai sự thật gây hoang mang trong Nhân dân, gây thiệt hại cho hoạt 

động kinh tế - xã hội, gây khó khăn cho hoạt động của cơ quan nhà nước hoặc 

người thi hành công vụ, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ 

chức, cá nhân khác; 

đ) Hoạt động mại dâm, tệ nạn xã hội, mua bán người; đăng tải thông tin dâm ô, 

đồi trụy, tội ác; phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc, đạo đức xã hội, sức 

khỏe của cộng đồng; 

e) Xúi giục, lôi kéo, kích động người khác phạm tội. 

2. Thực hiện tấn công mạng, khủng bố mạng, gián điệp mạng, tội phạm mạng; 

gây sự cố, tấn công, xâm nhập, chiếm quyền điều khiển, làm sai lệch, gián đoạn, 

ngưng trệ, tê liệt hoặc phá hoại hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia. 

3. Sản xuất, đưa vào sử dụng công cụ, phương tiện, phần mềm hoặc có hành vi 

cản trở, gây rối loạn hoạt động của mạng viễn thông, mạng Internet, mạng máy 

tính, hệ thống thông tin, hệ thống xử lý và điều khiển thông tin, phương tiện điện 

tử; phát tán chương trình tin học gây hại cho hoạt động của mạng viễn thông, 

mạng Internet, mạng máy tính, hệ thống thông tin, hệ thống xử lý và điều khiển 

thông tin, phương tiện điện tử; xâm nhập trái phép vào mạng viễn thông, mạng 

máy tính, hệ thống thông tin, hệ thống xử lý và điều khiển thông tin, cơ sở dữ liệu, 

phương tiện điện tử của người khác. 

4. Chống lại hoặc cản trở hoạt động của lực lượng bảo vệ an ninh mạng; tấn công, 

vô hiệu hóa trái pháp luật làm mất tác dụng biện pháp bảo vệ an ninh mạng. 

5. Lợi dụng hoặc lạm dụng hoạt động bảo vệ an ninh mạng để xâm phạm chủ 

quyền, lợi ích, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp 

của cơ quan, tổ chức, cá nhân hoặc để trục lợi. 

6. Hành vi khác vi phạm quy định của Luật này. 
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Điều 9. Xử lý vi phạm pháp luật về an ninh mạng 

Người nào có hành vi vi phạm quy định của Luật này thì tùy theo tính chất, mức 

độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử lý vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách 

nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật. 

Chương II 

BẢO VỆ AN NINH MẠNG ĐỐI VỚI HỆ THỐNG THÔNG TIN QUAN 

TRỌNG VỀ AN NINH QUỐC GIA 

Điều 10. Hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia 

1. Hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia là hệ thống thông tin khi bị 

sự cố, xâm nhập, chiếm quyền điều khiển, làm sai lệch, gián đoạn, ngưng trệ, tê 

liệt, tấn công hoặc phá hoại sẽ xâm phạm nghiêm trọng an ninh mạng. 

2. Hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia bao gồm: 

a) Hệ thống thông tin quân sự, an ninh, ngoại giao, cơ yếu; 

b) Hệ thống thông tin lưu trữ, xử lý thông tin thuộc bí mật nhà nước; 

c) Hệ thống thông tin phục vụ lưu giữ, bảo quản hiện vật, tài liệu có giá trị đặc 

biệt quan trọng; 

d) Hệ thống thông tin phục vụ bảo quản vật liệu, chất đặc biệt nguy hiểm đối với 

con người, môi trường sinh thái; 

đ) Hệ thống thông tin phục vụ bảo quản, chế tạo, quản lý cơ sở vật chất đặc biệt 

quan trọng khác liên quan đến an ninh quốc gia; 

e) Hệ thống thông tin quan trọng phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức ở trung 

ương; 

g) Hệ thống thông tin quốc gia thuộc lĩnh vực năng lượng, tài chính, ngân hàng, 

viễn thông, giao thông vận tải, tài nguyên và môi trường, hóa chất, y tế, văn hóa, 

báo chí; 

h) Hệ thống điều khiển và giám sát tự động tại công trình quan trọng liên quan 

đến an ninh quốc gia, mục tiêu quan trọng về an ninh quốc gia. 

3. Thủ tướng Chính phủ ban hành và sửa đổi, bổ sung Danh mục hệ thống thông 

tin quan trọng về an ninh quốc gia. 

4. Chính phủ quy định việc phối hợp giữa Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Thông 

tin và Truyền thông, Ban Cơ yếu Chính phủ, các Bộ, ngành chức năng trong việc 

thẩm định, đánh giá, kiểm tra, giám sát, ứng phó, khắc phục sự cố đối với hệ thống 

thông tin quan trọng về an ninh quốc gia. 

Điều 11. Thẩm định an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về 

an ninh quốc gia 

1. Thẩm định an ninh mạng là hoạt động xem xét, đánh giá những nội dung về an 

ninh mạng để làm cơ sở cho việc quyết định xây dựng hoặc nâng cấp hệ thống 

thông tin. 
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2. Đối tượng thẩm định an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an 

ninh quốc gia bao gồm: 

a) Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, hồ sơ thiết kế thi công dự án đầu tư xây dựng 

hệ thống thông tin trước khi phê duyệt; 

b) Đề án nâng cấp hệ thống thông tin trước khi phê duyệt. 

3. Nội dung thẩm định an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an 

ninh quốc gia bao gồm: 

a) Việc tuân thủ quy định, điều kiện an ninh mạng trong thiết kế; 

b) Sự phù hợp với phương án bảo vệ, ứng phó, khắc phục sự cố và bố trí nhân lực 

bảo vệ an ninh mạng. 

4. Thẩm quyền thẩm định an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về 

an ninh quốc gia được quy định như sau: 

a) Lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng thuộc Bộ Công an thẩm định an 

ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia, trừ trường 

hợp quy định tại điểm b và điểm c khoản này; 

b) Lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng thuộc Bộ Quốc phòng thẩm định 

an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quân sự; 

c) Ban Cơ yếu Chính phủ thẩm định an ninh mạng đối với hệ thống thông tin cơ 

yếu thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ. 

Điều 12. Đánh giá điều kiện an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan 

trọng về an ninh quốc gia 

1. Đánh giá điều kiện về an ninh mạng là hoạt động xem xét sự đáp ứng về an 

ninh mạng của hệ thống thông tin trước khi đưa vào vận hành, sử dụng. 

2. Hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia phải đáp ứng các điều kiện 

sau đây về: 

a) Quy định, quy trình và phương án bảo đảm an ninh mạng; nhân sự vận hành, 

quản trị hệ thống; 

b) Bảo đảm an ninh mạng đối với trang thiết bị, phần cứng, phần mềm là thành 

phần hệ thống; 

c) Biện pháp kỹ thuật để giám sát, bảo vệ an ninh mạng; biện pháp bảo vệ hệ 

thống điều khiển và giám sát tự động, Internet vạn vật, hệ thống phức hợp thực - 

ảo, điện toán đám mây, hệ thống dữ liệu lớn, hệ thống dữ liệu nhanh, hệ thống trí 

tuệ nhân tạo; 

d) Biện pháp bảo đảm an ninh vật lý bao gồm cách ly cô lập đặc biệt, chống rò rỉ 

dữ liệu, chống thu tin, kiểm soát ra vào. 

3. Thẩm quyền đánh giá điều kiện an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan 

trọng về an ninh quốc gia được quy định như sau: 
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a) Lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng thuộc Bộ Công an đánh giá, chứng 

nhận đủ điều kiện an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh 

quốc gia, trừ trường hợp quy định tại điểm b và điểm c khoản này; 

b) Lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng thuộc Bộ Quốc phòng đánh giá, 

chứng nhận đủ điều kiện an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quân sự; 

c) Ban Cơ yếu Chính phủ đánh giá, chứng nhận đủ điều kiện an ninh mạng đối 

với hệ thống thông tin cơ yếu thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ. 

4. Hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia được đưa vào vận hành, sử 

dụng sau khi được chứng nhận đủ điều kiện an ninh mạng. 

5. Chính phủ quy định chi tiết khoản 2 Điều này. 

Điều 13. Kiểm tra an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an 

ninh quốc gia 

1. Kiểm tra an ninh mạng là hoạt động xác định thực trạng an ninh mạng của hệ 

thống thông tin, cơ sở hạ tầng hệ thống thông tin hoặc thông tin được lưu trữ, xử 

lý, truyền đưa trong hệ thống thông tin nhằm phòng ngừa, phát hiện, xử lý nguy 

cơ đe dọa an ninh mạng và đưa ra các phương án, biện pháp bảo đảm hoạt động 

bình thường của hệ thống thông tin. 

2. Kiểm tra an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc 

gia được thực hiện trong trường hợp sau đây: 

a) Khi đưa phương tiện điện tử, dịch vụ an toàn thông tin mạng vào sử dụng trong 

hệ thống thông tin; 

b) Khi có thay đổi hiện trạng hệ thống thông tin; 

c) Kiểm tra định kỳ hằng năm; 

d) Kiểm tra đột xuất khi xảy ra sự cố an ninh mạng, hành vi xâm phạm an ninh 

mạng; khi có yêu cầu quản lý nhà nước về an ninh mạng; khi hết thời hạn khắc 

phục điểm yếu, lỗ hổng bảo mật theo khuyến cáo của lực lượng chuyên trách bảo 

vệ an ninh mạng. 

3. Đối tượng kiểm tra an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an 

ninh quốc gia bao gồm: 

a) Hệ thống phần cứng, phần mềm, thiết bị số được sử dụng trong hệ thống thông 

tin; 

b) Quy định, biện pháp bảo vệ an ninh mạng; 

c) Thông tin được lưu trữ, xử lý, truyền đưa trong hệ thống thông tin; 

d) Phương án ứng phó, khắc phục sự cố an ninh mạng của chủ quản hệ thống 

thông tin; 

đ) Biện pháp bảo vệ bí mật nhà nước và phòng, chống lộ, mất bí mật nhà nước 

qua các kênh kỹ thuật; 

e) Nhân lực bảo vệ an ninh mạng. 
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4. Chủ quản hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia có trách nhiệm 

kiểm tra an ninh mạng đối với hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý trong 

trường hợp quy định tại các điểm a, b và c khoản 2 Điều này; thông báo kết quả 

kiểm tra bằng văn bản trước tháng 10 hằng năm cho lực lượng chuyên trách bảo 

vệ an ninh mạng thuộc Bộ Công an hoặc lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh 

mạng thuộc Bộ Quốc phòng đối với hệ thống thông tin quân sự. 

5. Kiểm tra an ninh mạng đột xuất đối với hệ thống thông tin quan trọng về an 

ninh quốc gia được quy định như sau: 

a) Trước thời điểm tiến hành kiểm tra, lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh 

mạng có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho chủ quản hệ thống thông tin ít 

nhất là 12 giờ trong trường hợp xảy ra sự cố an ninh mạng, hành vi xâm phạm an 

ninh mạng; ít nhất là 72 giờ trong trường hợp có yêu cầu quản lý nhà nước về an 

ninh mạng hoặc hết thời hạn khắc phục điểm yếu, lỗ hổng bảo mật theo khuyến 

cáo của lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng; 

b) Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc kiểm tra, lực lượng chuyên trách 

bảo vệ an ninh mạng thông báo kết quả kiểm tra và đưa ra yêu cầu đối với chủ 

quản hệ thống thông tin trong trường hợp phát hiện điểm yếu, lỗ hổng bảo mật; 

hướng dẫn hoặc tham gia khắc phục khi có đề nghị của chủ quản hệ thống thông 

tin; 

c) Lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng thuộc Bộ Công an kiểm tra an 

ninh mạng đột xuất đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia, trừ 

hệ thống thông tin quân sự do Bộ Quốc phòng quản lý, hệ thống thông tin cơ yếu 

thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ và sản phẩm mật mã do Ban Cơ yếu Chính phủ cung 

cấp để bảo vệ thông tin thuộc bí mật nhà nước. 

Lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng thuộc Bộ Quốc phòng kiểm tra an 

ninh mạng đột xuất đối với hệ thống thông tin quân sự. 

Ban Cơ yếu Chính phủ kiểm tra an ninh mạng đột xuất đối với hệ thống thông tin 

cơ yếu thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ và sản phẩm mật mã do Ban Cơ yếu Chính 

phủ cung cấp để bảo vệ thông tin thuộc bí mật nhà nước; 

d) Chủ quản hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia có trách nhiệm 

phối hợp với lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng tiến hành kiểm tra an 

ninh mạng đột xuất. 

6. Kết quả kiểm tra an ninh mạng được bảo mật theo quy định của pháp luật. 

Điều 14. Giám sát an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an 

ninh quốc gia 

1. Giám sát an ninh mạng là hoạt động thu thập, phân tích tình hình nhằm xác 

định nguy cơ đe dọa an ninh mạng, sự cố an ninh mạng, điểm yếu, lỗ hổng bảo 

mật, mã độc, phần cứng độc hại để cảnh báo, khắc phục, xử lý. 

2. Chủ quản hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia chủ trì, phối hợp 

với lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng có thẩm quyền thường xuyên 
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thực hiện giám sát an ninh mạng đối với hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản 

lý; xây dựng cơ chế tự cảnh báo và tiếp nhận cảnh báo về nguy cơ đe dọa an ninh 

mạng, sự cố an ninh mạng, điểm yếu, lỗ hổng bảo mật, mã độc, phần cứng độc 

hại và đề ra phương án ứng phó, khắc phục khẩn cấp. 

3. Lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng thực hiện giám sát an ninh mạng 

đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia thuộc phạm vi quản lý; 

cảnh báo và phối hợp với chủ quản hệ thống thông tin trong khắc phục, xử lý các 

nguy cơ đe dọa an ninh mạng, sự cố an ninh mạng, điểm yếu, lỗ hổng bảo mật, 

mã độc, phần cứng độc hại xảy ra đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh 

quốc gia. 

Điều 15. Ứng phó, khắc phục sự cố an ninh mạng đối với hệ thống thông tin 

quan trọng về an ninh quốc gia 

1. Hoạt động ứng phó, khắc phục sự cố an ninh mạng đối với hệ thống thông tin 

quan trọng về an ninh quốc gia bao gồm: 

a) Phát hiện, xác định sự cố an ninh mạng; 

b) Bảo vệ hiện trường, thu thập chứng cứ; 

c) Phong tỏa, giới hạn phạm vi xảy ra sự cố an ninh mạng, hạn chế thiệt hại do sự 

cố an ninh mạng gây ra; 

d) Xác định mục tiêu, đối tượng, phạm vi cần ứng cứu; 

đ) Xác minh, phân tích, đánh giá, phân loại sự cố an ninh mạng; 

e) Triển khai phương án ứng phó, khắc phục sự cố an ninh mạng; 

g) Xác minh nguyên nhân và truy tìm nguồn gốc; 

h) Điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. 

2. Chủ quản hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia xây dựng phương 

án ứng phó, khắc phục sự cố an ninh mạng đối với hệ thống thông tin thuộc phạm 

vi quản lý; triển khai phương án ứng phó, khắc phục khi sự cố an ninh mạng xảy 

ra và kịp thời báo cáo với lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng có thẩm 

quyền. 

3. Điều phối hoạt động ứng phó, khắc phục sự cố an ninh mạng đối với hệ thống 

thông tin quan trọng về an ninh quốc gia được quy định như sau: 

a) Lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng thuộc Bộ Công an chủ trì điều 

phối hoạt động ứng phó, khắc phục sự cố an ninh mạng xảy ra đối với hệ thống 

thông tin quan trọng về an ninh quốc gia, trừ trường hợp quy định tại điểm b và 

điểm c khoản này; tham gia ứng phó, khắc phục sự cố an ninh mạng đối với hệ 

thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia khi có yêu cầu; thông báo cho chủ 

quản hệ thống thông tin khi phát hiện có tấn công mạng, sự cố an ninh mạng; 

b) Lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng thuộc Bộ Quốc phòng chủ trì 

điều phối hoạt động ứng phó, khắc phục sự cố an ninh mạng xảy ra đối với hệ 

thống thông tin quân sự; 
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c) Ban Cơ yếu Chính phủ chủ trì điều phối hoạt động ứng phó, khắc phục sự cố 

an ninh mạng xảy ra đối với hệ thống thông tin cơ yếu thuộc Ban Cơ yếu Chính 

phủ. 

4. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm tham gia ứng phó, khắc phục sự cố 

an ninh mạng xảy ra đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia 

khi có yêu cầu của lực lượng chủ trì điều phối. 

Chương III 

PHÒNG NGỪA, XỬ LÝ HÀNH VI XÂM PHẠM AN NINH MẠNG 

Điều 16. Phòng ngừa, xử lý thông tin trên không gian mạng có nội dung tuyên 

truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; kích động gây 

bạo loạn, phá rối an ninh, gây rối trật tự công cộng; làm nhục, vu khống; 

xâm phạm trật tự quản lý kinh tế 

1. Thông tin trên không gian mạng có nội dung tuyên truyền chống Nhà nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bao gồm: 

a) Tuyên truyền xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân; 

b) Chiến tranh tâm lý, kích động chiến tranh xâm lược, chia rẽ, gây thù hận giữa 

các dân tộc, tôn giáo và nhân dân các nước; 

c) Xúc phạm dân tộc, quốc kỳ, quốc huy, quốc ca, vĩ nhân, lãnh tụ, danh nhân, 

anh hùng dân tộc. 

2. Thông tin trên không gian mạng có nội dung kích động gây bạo loạn, phá rối 

an ninh, gây rối trật tự công cộng bao gồm: 

a) Kêu gọi, vận động, xúi giục, đe dọa, gây chia rẽ, tiến hành hoạt động vũ trang 

hoặc dùng bạo lực nhằm chống chính quyền nhân dân; 

b) Kêu gọi, vận động, xúi giục, đe dọa, lôi kéo tụ tập đông người gây rối, chống 

người thi hành công vụ, cản trở hoạt động của cơ quan, tổ chức gây mất ổn định 

về an ninh, trật tự. 

3. Thông tin trên không gian mạng có nội dung làm nhục, vu khống bao gồm: 

a) Xúc phạm nghiêm trọng danh dự, uy tín, nhân phẩm của người khác; 

b) Thông tin bịa đặt, sai sự thật xâm phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm hoặc gây 

thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác. 

4. Thông tin trên không gian mạng có nội dung xâm phạm trật tự quản lý kinh tế 

bao gồm: 

a) Thông tin bịa đặt, sai sự thật về sản phẩm, hàng hóa, tiền, trái phiếu, tín phiếu, 

công trái, séc và các loại giấy tờ có giá khác; 

b) Thông tin bịa đặt, sai sự thật trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, thương mại 

điện tử, thanh toán điện tử, kinh doanh tiền tệ, huy động vốn, kinh doanh đa cấp, 

chứng khoán. 
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5. Thông tin trên không gian mạng có nội dung bịa đặt, sai sự thật gây hoang mang 

trong Nhân dân, gây thiệt hại cho hoạt động kinh tế - xã hội, gây khó khăn cho 

hoạt động của cơ quan nhà nước hoặc người thi hành công vụ, xâm phạm quyền 

và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác. 

6. Chủ quản hệ thống thông tin có trách nhiệm triển khai biện pháp quản lý, kỹ 

thuật để phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, gỡ bỏ thông tin có nội dung quy định 

tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều này trên hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản 

lý khi có yêu cầu của lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng. 

7. Lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng và cơ quan có thẩm quyền áp 

dụng biện pháp quy định tại các điểm h, i và l khoản 1 Điều 5 của Luật này để xử 

lý thông tin trên không gian mạng có nội dung quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 

và 5 Điều này. 

8. Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên mạng viễn thông, mạng Internet, các dịch 

vụ gia tăng trên không gian mạng và chủ quản hệ thống thông tin có trách nhiệm 

phối hợp với cơ quan chức năng xử lý thông tin trên không gian mạng có nội dung 

quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều này. 

9. Tổ chức, cá nhân soạn thảo, đăng tải, phát tán thông tin trên không gian mạng 

có nội dung quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều này phải gỡ bỏ thông tin 

khi có yêu cầu của lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng và chịu trách 

nhiệm theo quy định của pháp luật. 

Điều 17. Phòng, chống gián điệp mạng; bảo vệ thông tin thuộc bí mật nhà 

nước, bí mật công tác, bí mật kinh doanh, bí mật cá nhân, bí mật gia đình và 

đời sống riêng tư trên không gian mạng 

1. Hành vi gián điệp mạng; xâm phạm bí mật nhà nước, bí mật công tác, bí mật 

kinh doanh, bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư trên không gian 

mạng bao gồm: 

a) Chiếm đoạt, mua bán, thu giữ, cố ý làm lộ thông tin thuộc bí mật nhà nước, bí 

mật công tác, bí mật kinh doanh, bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng 

tư gây ảnh hưởng đến danh dự, uy tín, nhân phẩm, quyền và lợi ích hợp pháp của 

cơ quan, tổ chức, cá nhân; 

b) Cố ý xóa, làm hư hỏng, thất lạc, thay đổi thông tin thuộc bí mật nhà nước, bí 

mật công tác, bí mật kinh doanh, bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng 

tư được truyền đưa, lưu trữ trên không gian mạng; 

c) Cố ý thay đổi, hủy bỏ hoặc làm vô hiệu hóa biện pháp kỹ thuật được xây dựng, 

áp dụng để bảo vệ thông tin thuộc bí mật nhà nước, bí mật công tác, bí mật kinh 

doanh, bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư; 

d) Đưa lên không gian mạng những thông tin thuộc bí mật nhà nước, bí mật công 

tác, bí mật kinh doanh, bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư trái 

quy định của pháp luật; 

đ) Cố ý nghe, ghi âm, ghi hình trái phép các cuộc đàm thoại; 
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e) Hành vi khác cố ý xâm phạm bí mật nhà nước, bí mật công tác, bí mật kinh 

doanh, bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư. 

2. Chủ quản hệ thống thông tin có trách nhiệm sau đây: 

a) Kiểm tra an ninh mạng nhằm phát hiện, loại bỏ mã độc, phần cứng độc hại, 

khắc phục điểm yếu, lỗ hổng bảo mật; phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hoạt động 

xâm nhập bất hợp pháp hoặc nguy cơ khác đe dọa an ninh mạng; 

b) Triển khai biện pháp quản lý, kỹ thuật để phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn 

hành vi gián điệp mạng, xâm phạm bí mật nhà nước, bí mật công tác, bí mật kinh 

doanh, bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư trên hệ thống thông 

tin và kịp thời gỡ bỏ thông tin liên quan đến hành vi này; 

c) Phối hợp, thực hiện yêu cầu của lực lượng chuyên trách an ninh mạng về phòng, 

chống gián điệp mạng, bảo vệ thông tin thuộc bí mật nhà nước, bí mật công tác, 

bí mật kinh doanh, bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư trên hệ 

thống thông tin. 

3. Cơ quan soạn thảo, lưu trữ thông tin, tài liệu thuộc bí mật nhà nước có trách 

nhiệm bảo vệ bí mật nhà nước được soạn thảo, lưu giữ trên máy tính, thiết bị khác 

hoặc trao đổi trên không gian mạng theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật 

nhà nước. 

4. Bộ Công an có trách nhiệm sau đây, trừ quy định tại khoản 5 và khoản 6 Điều 

này: 

a) Kiểm tra an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc 

gia nhằm phát hiện, loại bỏ mã độc, phần cứng độc hại, khắc phục điểm yếu, lỗ 

hổng bảo mật; phát hiện, ngăn chặn, xử lý hoạt động xâm nhập bất hợp pháp; 

b) Kiểm tra an ninh mạng đối với thiết bị, sản phẩm, dịch vụ thông tin liên lạc, 

thiết bị kỹ thuật số, thiết bị điện tử trước khi đưa vào sử dụng trong hệ thống thông 

tin quan trọng về an ninh quốc gia; 

c) Giám sát an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc 

gia nhằm phát hiện, xử lý hoạt động thu thập trái phép thông tin thuộc bí mật nhà 

nước; 

d) Phát hiện, xử lý các hành vi đăng tải, lưu trữ, trao đổi trái phép thông tin, tài 

liệu có nội dung thuộc bí mật nhà nước trên không gian mạng; 

đ) Tham gia nghiên cứu, sản xuất sản phẩm lưu trữ, truyền đưa thông tin, tài liệu 

có nội dung thuộc bí mật nhà nước; sản phẩm mã hóa thông tin trên không gian 

mạng theo chức năng, nhiệm vụ được giao; 

e) Thanh tra, kiểm tra công tác bảo vệ bí mật nhà nước trên không gian mạng của 

cơ quan nhà nước và bảo vệ an ninh mạng của chủ quản hệ thống thông tin quan 

trọng về an ninh quốc gia; 

g) Tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao nhận thức và kiến thức về bảo vệ bí mật 

nhà nước trên không gian mạng, phòng, chống tấn công mạng, bảo vệ an ninh 
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mạng đối với lực lượng bảo vệ an ninh mạng quy định tại khoản 2 Điều 30 của 

Luật này. 

5. Bộ Quốc phòng có trách nhiệm thực hiện các nội dung quy định tại các điểm a, 

b, c, d, đ và e khoản 4 Điều này đối với hệ thống thông tin quân sự. 

6. Ban Cơ yếu Chính phủ có trách nhiệm tổ chức thực hiện các quy định của pháp 

luật trong việc sử dụng mật mã để bảo vệ thông tin thuộc bí mật nhà nước được 

lưu trữ, trao đổi trên không gian mạng. 

Điều 18. Phòng, chống hành vi sử dụng không gian mạng, công nghệ thông 

tin, phương tiện điện tử để vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự, an 

toàn xã hội 

1. Hành vi sử dụng không gian mạng, công nghệ thông tin, phương tiện điện tử 

để vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội bao gồm: 

a) Đăng tải, phát tán thông tin trên không gian mạng có nội dung quy định tại các 

khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều 16 và hành vi quy định tại khoản 1 Điều 17 của Luật 

này; 

b) Chiếm đoạt tài sản; tổ chức đánh bạc, đánh bạc qua mạng Internet; trộm cắp 

cước viễn thông quốc tế trên nền Internet; vi phạm bản quyền và sở hữu trí tuệ 

trên không gian mạng; 

c) Giả mạo trang thông tin điện tử của cơ quan, tổ chức, cá nhân; làm giả, lưu 

hành, trộm cắp, mua bán, thu thập, trao đổi trái phép thông tin thẻ tín dụng, tài 

khoản ngân hàng của người khác; phát hành, cung cấp, sử dụng trái phép các 

phương tiện thanh toán; 

d) Tuyên truyền, quảng cáo, mua bán hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục cấm theo 

quy định của pháp luật; 

đ) Hướng dẫn người khác thực hiện hành vi vi phạm pháp luật; 

e) Hành vi khác sử dụng không gian mạng, công nghệ thông tin, phương tiện điện 

tử để vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội. 

2. Lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng có trách nhiệm phòng, chống 

hành vi sử dụng không gian mạng, công nghệ thông tin, phương tiện điện tử để vi 

phạm pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội. 

Điều 19. Phòng, chống tấn công mạng 

1. Hành vi tấn công mạng và hành vi có liên quan đến tấn công mạng bao gồm: 

a) Phát tán chương trình tin học gây hại cho mạng viễn thông, mạng Internet, 

mạng máy tính, hệ thống thông tin, hệ thống xử lý và điều khiển thông tin, cơ sở 

dữ liệu, phương tiện điện tử; 

b) Gây cản trở, rối loạn, làm tê liệt, gián đoạn, ngưng trệ hoạt động, ngăn chặn 

trái phép việc truyền đưa dữ liệu của mạng viễn thông, mạng Internet, mạng máy 

tính, hệ thống thông tin, hệ thống xử lý và điều khiển thông tin, phương tiện điện 

tử; 
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c) Xâm nhập, làm tổn hại, chiếm đoạt dữ liệu được lưu trữ, truyền đưa qua mạng 

viễn thông, mạng Internet, mạng máy tính, hệ thống thông tin, hệ thống xử lý và 

điều khiển thông tin, cơ sở dữ liệu, phương tiện điện tử; 

d) Xâm nhập, tạo ra hoặc khai thác điểm yếu, lỗ hổng bảo mật và dịch vụ hệ thống 

để chiếm đoạt thông tin, thu lợi bất chính; 

đ) Sản xuất, mua bán, trao đổi, tặng cho công cụ, thiết bị, phần mềm có tính năng 

tấn công mạng viễn thông, mạng Internet, mạng máy tính, hệ thống thông tin, hệ 

thống xử lý và điều khiển thông tin, cơ sở dữ liệu, phương tiện điện tử để sử dụng 

vào mục đích trái pháp luật; 

e) Hành vi khác gây ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của mạng viễn thông, 

mạng Internet, mạng máy tính, hệ thống thông tin, hệ thống xử lý và điều khiển 

thông tin, cơ sở dữ liệu, phương tiện điện tử. 

2. Chủ quản hệ thống thông tin có trách nhiệm áp dụng biện pháp kỹ thuật 

để phòng ngừa, ngăn chặn hành vi quy định tại các điểm a, b, c, d và e khoản 1 

Điều này đối với hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý. 

3. Khi xảy ra tấn công mạng xâm phạm hoặc đe dọa xâm phạm chủ quyền, lợi ích, 

an ninh quốc gia, gây tổn hại nghiêm trọng trật tự, an toàn xã hội, lực lượng 

chuyên trách bảo vệ an ninh mạng chủ trì, phối hợp với chủ quản hệ thống thông 

tin và tổ chức, cá nhân có liên quan áp dụng biện pháp xác định nguồn gốc tấn 

công mạng, thu thập chứng cứ; yêu cầu doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên mạng 

viễn thông, mạng Internet, các dịch vụ gia tăng trên không gian mạng chặn lọc 

thông tin để ngăn chặn, loại trừ hành vi tấn công mạng và cung cấp đầy đủ, kịp 

thời thông tin, tài liệu liên quan. 

4. Trách nhiệm phòng, chống tấn công mạng được quy định như sau: 

a) Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ, ngành có liên quan thực hiện công tác 

phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi quy định tại khoản 1 Điều này xâm phạm 

hoặc đe dọa xâm phạm chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia, gây tổn hại nghiêm 

trọng trật tự, an toàn xã hội trên phạm vi cả nước, trừ trường hợp quy định tại 

điểm b và điểm c khoản này; 

b) Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Bộ, ngành có liên quan thực hiện công 

tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi quy định tại khoản 1 Điều này đối với hệ 

thống thông tin quân sự; 

c) Ban Cơ yếu Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ, ngành có liên quan thực hiện 

công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý hành vi quy định tại khoản 1 Điều này đối 

với hệ thống thông tin cơ yếu thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ. 

Điều 20. Phòng, chống khủng bố mạng 

1. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm áp dụng biện pháp theo quy 

định của Luật này, Điều 29 của Luật An toàn thông tin mạng và pháp luật về 

phòng, chống khủng bố để xử lý khủng bố mạng. 
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2. Chủ quản hệ thống thông tin thường xuyên rà soát, kiểm tra hệ thống thông tin 

thuộc phạm vi quản lý nhằm loại trừ nguy cơ khủng bố mạng. 

3. Khi phát hiện dấu hiệu, hành vi khủng bố mạng, cơ quan, tổ chức, cá nhân phải 

kịp thời báo cho lực lượng bảo vệ an ninh mạng. Cơ quan tiếp nhận tin báo có 

trách nhiệm tiếp nhận đầy đủ tin báo về khủng bố mạng và kịp thời thông báo cho 

lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng. 

4. Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ, ngành có liên quan triển khai công tác 

phòng, chống khủng bố mạng, áp dụng biện pháp vô hiệu hóa nguồn khủng bố 

mạng, xử lý khủng bố mạng, hạn chế đến mức thấp nhất hậu quả xảy ra đối với 

hệ thống thông tin, trừ trường hợp quy định tại khoản 5 và khoản 6 Điều này. 

5. Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Bộ, ngành có liên quan triển khai công 

tác phòng, chống khủng bố mạng, áp dụng biện pháp xử lý khủng bố mạng xảy ra 

đối với hệ thống thông tin quân sự. 

6. Ban Cơ yếu Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ, ngành có liên quan triển khai 

công tác phòng, chống khủng bố mạng, áp dụng biện pháp xử lý khủng bố mạng 

xảy ra đối với hệ thống thông tin cơ yếu thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ. 

Điều 21. Phòng ngừa, xử lý tình huống nguy hiểm về an ninh mạng 

1. Tình huống nguy hiểm về an ninh mạng bao gồm: 

a) Xuất hiện thông tin kích động trên không gian mạng có nguy cơ xảy ra bạo 

loạn, phá rối an ninh, khủng bố; 

b) Tấn công vào hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia; 

c) Tấn công nhiều hệ thống thông tin trên quy mô lớn, cường độ cao; 

d) Tấn công mạng nhằm phá hủy công trình quan trọng về an ninh quốc gia, mục 

tiêu quan trọng về an ninh quốc gia; 

đ) Tấn công mạng xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia; 

gây tổn hại đặc biệt nghiêm trọng trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp 

của cơ quan, tổ chức, cá nhân. 

2. Trách nhiệm phòng ngừa tình huống nguy hiểm về an ninh mạng được quy định 

như sau: 

a) Lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng phối hợp với chủ quản hệ thống 

thông tin quan trọng về an ninh quốc gia triển khai các giải pháp kỹ thuật, nghiệp 

vụ để phòng ngừa, phát hiện, xử lý tình huống nguy hiểm về an ninh mạng; 

b) Doanh nghiệp viễn thông, Internet, công nghệ thông tin, doanh nghiệp cung 

cấp dịch vụ trên mạng viễn thông, mạng Internet, các dịch vụ gia tăng trên không 

gian mạng và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm phối hợp với 

lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng thuộc Bộ Công an trong phòng ngừa, 

phát hiện, xử lý tình huống nguy hiểm về an ninh mạng. 

3. Biện pháp xử lý tình huống nguy hiểm về an ninh mạng bao gồm: 
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a) Triển khai ngay phương án phòng ngừa, ứng phó khẩn cấp về an ninh mạng, 

ngăn chặn, loại trừ hoặc giảm nhẹ thiệt hại do tình huống nguy hiểm về an ninh 

mạng gây ra; 

b) Thông báo đến cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan; 

c) Thu thập thông tin liên quan; theo dõi, giám sát liên tục đối với tình huống nguy 

hiểm về an ninh mạng; 

d) Phân tích, đánh giá thông tin, dự báo khả năng, phạm vi ảnh hưởng và mức độ 

thiệt hại do tình huống nguy hiểm về an ninh mạng gây ra; 

đ) Ngừng cung cấp thông tin mạng tại khu vực cụ thể hoặc ngắt cổng kết nối mạng 

quốc tế; 

e) Bố trí lực lượng, phương tiện ngăn chặn, loại bỏ tình huống nguy hiểm về an 

ninh mạng; 

g) Biện pháp khác theo quy định của Luật An ninh quốc gia. 

4. Việc xử lý tình huống nguy hiểm về an ninh mạng được quy định như sau: 

a) Khi phát hiện tình huống nguy hiểm về an ninh mạng, cơ quan, tổ chức, cá nhân 

kịp thời thông báo cho lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng và áp dụng 

ngay các biện pháp quy định tại điểm a và điểm b khoản 3 Điều này; 

b) Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định hoặc ủy quyền cho Bộ trưởng Bộ 

Công an xem xét, quyết định, xử lý tình huống nguy hiểm về an ninh mạng trong 

phạm vi cả nước hoặc từng địa phương hoặc đối với một mục tiêu cụ thể. 

Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định hoặc ủy quyền cho Bộ trưởng Bộ Quốc 

phòng xem xét, quyết định, xử lý tình huống nguy hiểm về an ninh mạng đối với 

hệ thống thông tin quân sự và hệ thống thông tin cơ yếu thuộc Ban Cơ yếu Chính 

phủ; 

c) Lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng chủ trì, phối hợp với cơ quan, tổ 

chức, cá nhân có liên quan áp dụng các biện pháp quy định tại khoản 3 Điều này 

để xử lý tình huống nguy hiểm về an ninh mạng; 

d) Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm phối hợp với lực lượng 

chuyên trách bảo vệ an ninh mạng thực hiện biện pháp nhằm ngăn chặn, xử lý 

tình huống nguy hiểm về an ninh mạng. 

Điều 22. Đấu tranh bảo vệ an ninh mạng 

1. Đấu tranh bảo vệ an ninh mạng là hoạt động có tổ chức do lực lượng chuyên 

trách bảo vệ an ninh mạng thực hiện trên không gian mạng nhằm bảo vệ an ninh 

quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. 

2. Nội dung đấu tranh bảo vệ an ninh mạng bao gồm: 

a) Tổ chức nắm tình hình có liên quan đến hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia; 

b) Phòng, chống tấn công và bảo vệ hoạt động ổn định của hệ thống thông tin 

quan trọng về an ninh quốc gia; 
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c) Làm tê liệt hoặc hạn chế hoạt động sử dụng không gian mạng nhằm gây phương 

hại an ninh quốc gia hoặc gây tổn hại đặc biệt nghiêm trọng trật tự, an toàn xã hội; 

d) Chủ động tấn công vô hiệu hóa mục tiêu trên không gian mạng nhằm bảo vệ 

an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. 

3. Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ, ngành có liên quan thực hiện đấu tranh 

bảo vệ an ninh mạng. 

Chương IV 

HOẠT ĐỘNG BẢO VỆ AN NINH MẠNG 

Điều 23. Triển khai hoạt động bảo vệ an ninh mạng trong cơ quan nhà nước, 

tổ chức chính trị ở trung ương và địa phương 

1. Nội dung triển khai hoạt động bảo vệ an ninh mạng bao gồm: 

a) Xây dựng, hoàn thiện quy định, quy chế sử dụng mạng máy tính nội bộ, mạng 

máy tính có kết nối mạng Internet; phương án bảo đảm an ninh mạng đối với hệ 

thống thông tin; phương án ứng phó, khắc phục sự cố an ninh mạng; 

b) Ứng dụng, triển khai phương án, biện pháp, công nghệ bảo vệ an ninh mạng 

đối với hệ thống thông tin và thông tin, tài liệu được lưu trữ, soạn thảo, truyền đưa 

trên hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý; 

c) Tổ chức bồi dưỡng kiến thức về an ninh mạng cho cán bộ, công chức, viên 

chức, người lao động; nâng cao năng lực bảo vệ an ninh mạng cho lực lượng bảo 

vệ an ninh mạng; 

d) Bảo vệ an ninh mạng trong hoạt động cung cấp dịch vụ công trên không gian 

mạng, cung cấp, trao đổi, thu thập thông tin với cơ quan, tổ chức, cá nhân, chia sẻ 

thông tin trong nội bộ và với cơ quan khác hoặc trong hoạt động khác theo quy 

định của Chính phủ; 

đ) Đầu tư, xây dựng hạ tầng cơ sở vật chất phù hợp với điều kiện bảo đảm triển 

khai hoạt động bảo vệ an ninh mạng đối với hệ thống thông tin; 

e) Kiểm tra an ninh mạng đối với hệ thống thông tin; phòng, chống hành vi vi 

phạm pháp luật về an ninh mạng; ứng phó, khắc phục sự cố an ninh mạng. 

2. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức có trách nhiệm triển khai hoạt động bảo vệ 

an ninh mạng thuộc quyền quản lý. 

Điều 24. Kiểm tra an ninh mạng đối với hệ thống thông tin của cơ quan, tổ 

chức không thuộc Danh mục hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc 

gia 

1. Kiểm tra an ninh mạng đối với hệ thống thông tin của cơ quan, tổ chức không 

thuộc Danh mục hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia trong trường 

hợp sau đây: 

a) Khi có hành vi vi phạm pháp luật về an ninh mạng xâm phạm an ninh quốc gia 

hoặc gây tổn hại nghiêm trọng trật tự, an toàn xã hội; 
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b) Khi có đề nghị của chủ quản hệ thống thông tin. 

2. Đối tượng kiểm tra an ninh mạng bao gồm: 

a) Hệ thống phần cứng, phần mềm, thiết bị số được sử dụng trong hệ thống thông 

tin; 

b) Thông tin được lưu trữ, xử lý, truyền đưa trong hệ thống thông tin; 

c) Biện pháp bảo vệ bí mật nhà nước và phòng, chống lộ, mất bí mật nhà nước 

qua các kênh kỹ thuật. 

3. Chủ quản hệ thống thông tin có trách nhiệm thông báo cho lực lượng chuyên 

trách bảo vệ an ninh mạng thuộc Bộ Công an khi phát hiện hành vi vi phạm pháp 

luật về an ninh mạng trên hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản lý. 

4. Lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng thuộc Bộ Công an tiến hành kiểm 

tra an ninh mạng đối với hệ thống thông tin của cơ quan, tổ chức trong các trường 

hợp quy định tại khoản 1 Điều này. 

5. Trước thời điểm tiến hành kiểm tra, lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh 

mạng thông báo bằng văn bản cho chủ quản hệ thống thông tin ít nhất là 12 giờ. 

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc kiểm tra, lực lượng chuyên trách bảo 

vệ an ninh mạng thông báo kết quả kiểm tra và đưa ra yêu cầu đối với chủ quản 

hệ thống thông tin trong trường hợp phát hiện điểm yếu, lỗ hổng bảo mật; hướng 

dẫn hoặc tham gia khắc phục khi có đề nghị của chủ quản hệ thống thông tin. 

6. Kết quả kiểm tra an ninh mạng được bảo mật theo quy định của pháp luật. 

7. Chính phủ quy định trình tự, thủ tục kiểm tra an ninh mạng quy định tại Điều 

này. 

Điều 25. Bảo vệ an ninh mạng đối với cơ sở hạ tầng không gian mạng quốc 

gia, cổng kết nối mạng quốc tế 

1. Bảo vệ an ninh mạng đối với cơ sở hạ tầng không gian mạng quốc gia, cổng 

kết nối mạng quốc tế phải bảo đảm kết hợp chặt chẽ giữa yêu cầu bảo vệ an ninh 

mạng với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội; khuyến khích cổng kết nối quốc tế 

đặt trên lãnh thổ Việt Nam; khuyến khích tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư xây 

dựng cơ sở hạ tầng không gian mạng quốc gia. 

2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân quản lý, khai thác cơ sở hạ tầng không gian mạng 

quốc gia, cổng kết nối mạng quốc tế có trách nhiệm sau đây: 

a) Bảo vệ an ninh mạng thuộc quyền quản lý; chịu sự quản lý, thanh tra, kiểm tra 

và thực hiện các yêu cầu về bảo vệ an ninh mạng của cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền; 

b) Tạo điều kiện, thực hiện các biện pháp kỹ thuật, nghiệp vụ cần thiết để cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh mạng khi có đề nghị. 

Điều 26. Bảo đảm an ninh thông tin trên không gian mạng 
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1. Trang thông tin điện tử, cổng thông tin điện tử hoặc chuyên trang trên mạng xã 

hội của cơ quan, tổ chức, cá nhân không được cung cấp, đăng tải, truyền đưa thông 

tin có nội dung quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều 16 của Luật này và 

thông tin khác có nội dung xâm phạm an ninh quốc gia. 

2. Doanh nghiệp trong nước và ngoài nước cung cấp dịch vụ trên mạng viễn 

thông, mạng Internet, các dịch vụ gia tăng trên không gian mạng tại Việt Nam có 

trách nhiệm sau đây: 

a) Xác thực thông tin khi người dùng đăng ký tài khoản số; bảo mật thông tin, tài 

khoản của người dùng; cung cấp thông tin người dùng cho lực lượng chuyên trách 

bảo vệ an ninh mạng thuộc Bộ Công an khi có yêu cầu bằng văn bản để phục vụ 

điều tra, xử lý hành vi vi phạm pháp luật về an ninh mạng; 

b) Ngăn chặn việc chia sẻ thông tin, xóa bỏ thông tin có nội dung quy định tại các 

khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều 16 của Luật này trên dịch vụ hoặc hệ thống thông tin 

do cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý chậm nhất là 24 giờ kể từ thời điểm có yêu 

cầu của lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng thuộc Bộ Công an hoặc cơ 

quan có thẩm quyền của Bộ Thông tin và Truyền thông và lưu nhật ký hệ thống 

để phục vụ điều tra, xử lý hành vi vi phạm pháp luật về an ninh mạng trong thời 

gian theo quy định của Chính phủ; 

c) Không cung cấp hoặc ngừng cung cấp dịch vụ trên mạng viễn thông, mạng 

Internet, các dịch vụ gia tăng cho tổ chức, cá nhân đăng tải trên không gian 

mạng thông tin có nội dung quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều 16 của 

Luật này khi có yêu cầu của lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng thuộc 

Bộ Công an hoặc cơ quan có thẩm quyền của Bộ Thông tin và Truyền thông. 

3. Doanh nghiệp trong nước và ngoài nước cung cấp dịch vụ trên mạng viễn 

thông, mạng Internet, các dịch vụ gia tăng trên không gian mạng tại Việt Nam có 

hoạt động thu thập, khai thác, phân tích, xử lý dữ liệu về thông tin cá nhân, dữ 

liệu về mối quan hệ của người sử dụng dịch vụ, dữ liệu do người sử dụng dịch vụ 

tại Việt Nam tạo ra phải lưu trữ dữ liệu này tại Việt Nam trong thời gian theo quy 

định của Chính phủ. 

Doanh nghiệp ngoài nước quy định tại khoản này phải đặt chi nhánh hoặc văn 

phòng đại diện tại Việt Nam. 

4. Chính phủ quy định chi tiết khoản 3 Điều này. 

Điều 27. Nghiên cứu, phát triển an ninh mạng 

1. Nội dung nghiên cứu, phát triển an ninh mạng bao gồm: 

a) Xây dựng hệ thống phần mềm, trang thiết bị bảo vệ an ninh mạng; 

b) Phương pháp thẩm định phần mềm, trang thiết bị bảo vệ an ninh mạng đạt 

chuẩn và hạn chế tồn tại điểm yếu, lỗ hổng bảo mật, phần mềm độc hại; 

c) Phương pháp kiểm tra phần cứng, phần mềm được cung cấp thực hiện đúng 

chức năng; 
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d) Phương pháp bảo vệ bí mật nhà nước, bí mật công tác, bí mật kinh doanh, bí 

mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư; khả năng bảo mật khi truyền 

đưa thông tin trên không gian mạng; 

đ) Xác định nguồn gốc của thông tin được truyền đưa trên không gian mạng; 

e) Giải quyết nguy cơ đe dọa an ninh mạng; 

g) Xây dựng thao trường mạng, môi trường thử nghiệm an ninh mạng; 

h) Sáng kiến kỹ thuật nâng cao nhận thức, kỹ năng về an ninh mạng; 

i) Dự báo an ninh mạng; 

k) Nghiên cứu thực tiễn, phát triển lý luận an ninh mạng. 

2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan có quyền nghiên cứu, phát triển an ninh 

mạng. 

Điều 28. Nâng cao năng lực tự chủ về an ninh mạng 

1. Nhà nước khuyến khích, tạo điều kiện để cơ quan, tổ chức, cá nhân nâng cao 

năng lực tự chủ về an ninh mạng và nâng cao khả năng sản xuất, kiểm tra, đánh 

giá, kiểm định thiết bị số, dịch vụ mạng, ứng dụng mạng. 

2. Chính phủ thực hiện các biện pháp sau đây để nâng cao năng lực tự chủ về an 

ninh mạng cho cơ quan, tổ chức, cá nhân: 

a) Thúc đẩy chuyển giao, nghiên cứu, làm chủ và phát triển công nghệ, sản phẩm, 

dịch vụ, ứng dụng để bảo vệ an ninh mạng; 

b) Thúc đẩy ứng dụng công nghệ mới, công nghệ tiên tiến liên quan đến an ninh 

mạng; 

c) Tổ chức đào tạo, phát triển và sử dụng nhân lực an ninh mạng; 

d) Tăng cường môi trường kinh doanh, cải thiện điều kiện cạnh tranh hỗ trợ doanh 

nghiệp nghiên cứu, sản xuất sản phẩm, dịch vụ, ứng dụng để bảo vệ an ninh mạng. 

Điều 29. Bảo vệ trẻ em trên không gian mạng 

1. Trẻ em có quyền được bảo vệ, tiếp cận thông tin, tham gia hoạt động xã hội, 

vui chơi, giải trí, giữ bí mật cá nhân, đời sống riêng tư và các quyền khác khi tham 

gia trên không gian mạng. 

2. Chủ quản hệ thống thông tin, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên mạng viễn 

thông, mạng Internet, các dịch vụ gia tăng trên không gian mạng có trách nhiệm 

kiểm soát nội dung thông tin trên hệ thống thông tin hoặc trên dịch vụ do doanh 

nghiệp cung cấp để không gây nguy hại cho trẻ em, xâm phạm đến trẻ em, quyền 

trẻ em; ngăn chặn việc chia sẻ và xóa bỏ thông tin có nội dung gây nguy hại cho 

trẻ em, xâm phạm đến trẻ em, quyền trẻ em; kịp thời thông báo, phối hợp với lực 

lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng thuộc Bộ Công an để xử lý. 

3. Cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động trên không gian mạng có trách 

nhiệm phối hợp với cơ quan có thẩm quyền trong bảo đảm quyền của trẻ em trên 
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không gian mạng, ngăn chặn thông tin có nội dung gây nguy hại cho trẻ em theo 

quy định của Luật này và pháp luật về trẻ em. 

4. Cơ quan, tổ chức, cha mẹ, giáo viên, người chăm sóc trẻ em và cá nhân khác 

liên quan có trách nhiệm bảo đảm quyền của trẻ em, bảo vệ trẻ em khi tham gia 

không gian mạng theo quy định của pháp luật về trẻ em. 

5. Lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng và các cơ quan chức năng có trách 

nhiệm áp dụng biện pháp để phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm hành 

vi sử dụng không gian mạng gây nguy hại cho trẻ em, xâm phạm đến trẻ em, 

quyền trẻ em. 

Chương V 

BẢO ĐẢM HOẠT ĐỘNG BẢO VỆ AN NINH MẠNG 

Điều 30. Lực lượng bảo vệ an ninh mạng 

1. Lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng được bố trí tại Bộ Công an, Bộ 

Quốc phòng. 

2. Lực lượng bảo vệ an ninh mạng được bố trí tại Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh, cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp hệ thống thông tin quan trọng về an 

ninh quốc gia. 

3. Tổ chức, cá nhân được huy động tham gia bảo vệ an ninh mạng. 

Điều 31. Bảo đảm nguồn nhân lực bảo vệ an ninh mạng 

1. Công dân Việt Nam có kiến thức về an ninh mạng, an toàn thông tin mạng, 

công nghệ thông tin là nguồn lực cơ bản, chủ yếu bảo vệ an ninh mạng. 

2. Nhà nước có chương trình, kế hoạch xây dựng, phát triển nguồn nhân lực bảo 

vệ an ninh mạng. 

3. Khi xảy ra tình huống nguy hiểm về an ninh mạng, khủng bố mạng, tấn công 

mạng, sự cố an ninh mạng hoặc nguy cơ đe dọa an ninh mạng, cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền quyết định huy động nhân lực bảo vệ an ninh mạng. 

Thẩm quyền, trách nhiệm, trình tự, thủ tục huy động nhân lực bảo vệ an ninh 

mạng được thực hiện theo quy định của Luật An ninh quốc gia, Luật Quốc phòng, 

Luật Công an nhân dân và quy định khác của pháp luật có liên quan. 

Điều 32. Tuyển chọn, đào tạo, phát triển lực lượng bảo vệ an ninh mạng 

1. Công dân Việt Nam có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất đạo đức, sức khỏe, trình độ, 

kiến thức về an ninh mạng, an toàn thông tin mạng, công nghệ thông tin, có 

nguyện vọng thì có thể được tuyển chọn vào lực lượng bảo vệ an ninh mạng. 

2. Ưu tiên đào tạo, phát triển lực lượng bảo vệ an ninh mạng có chất lượng cao. 

3. Ưu tiên phát triển cơ sở đào tạo an ninh mạng đạt tiêu chuẩn quốc tế; khuyến 

khích liên kết, tạo cơ hội hợp tác về an ninh mạng giữa khu vực nhà nước và khu 

vực tư nhân, trong nước và ngoài nước. 

Điều 33. Giáo dục, bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ an ninh mạng 
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1. Nội dung giáo dục, bồi dưỡng kiến thức an ninh mạng được đưa vào môn học 

giáo dục quốc phòng và an ninh trong nhà trường, chương trình bồi dưỡng kiến 

thức quốc phòng và an ninh theo quy định của Luật Giáo dục quốc phòng và an 

ninh. 

2. Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ, ngành có liên quan tổ chức bồi dưỡng 

nghiệp vụ an ninh mạng cho lực lượng bảo vệ an ninh mạng và công chức, viên 

chức, người lao động tham gia bảo vệ an ninh mạng. 

Bộ Quốc phòng, Ban Cơ yếu Chính phủ tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ an ninh 

mạng cho đối tượng thuộc phạm vi quản lý. 

Điều 34. Phổ biến kiến thức về an ninh mạng 

1. Nhà nước có chính sách phổ biến kiến thức về an ninh mạng trong phạm vi cả 

nước, khuyến khích cơ quan nhà nước phối hợp với tổ chức tư nhân, cá nhân thực 

hiện chương trình giáo dục và nâng cao nhận thức về an ninh mạng. 

2. Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức có trách nhiệm xây dựng và triển khai hoạt động 

phổ biến kiến thức về an ninh mạng cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao 

động trong Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức. 

3. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm xây dựng và triển khai hoạt động phổ 

biến kiến thức, nâng cao nhận thức về an ninh mạng cho cơ quan, tổ chức, cá nhân 

của địa phương. 

Điều 35. Kinh phí bảo vệ an ninh mạng 

1. Kinh phí bảo vệ an ninh mạng của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị do ngân 

sách nhà nước bảo đảm, được bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước hằng năm. 

Việc quản lý, sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước thực hiện theo quy định 

của pháp luật về ngân sách nhà nước. 

2. Kinh phí bảo vệ an ninh mạng cho hệ thống thông tin của cơ quan, tổ chức 

ngoài quy định tại khoản 1 Điều này do cơ quan, tổ chức tự bảo đảm. 

Chương VI 

TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN 

Điều 36. Trách nhiệm của Bộ Công an 

Bộ Công an chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về an 

ninh mạng và có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây, trừ nội dung thuộc trách nhiệm 

của Bộ Quốc phòng và Ban Cơ yếu Chính phủ: 

1. Ban hành hoặc trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và hướng dẫn 

thi hành văn bản quy phạm pháp luật về an ninh mạng; 

2. Xây dựng, đề xuất chiến lược, chủ trương, chính sách, kế hoạch và phương án 

bảo vệ an ninh mạng; 
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3. Phòng ngừa, đấu tranh với hoạt động sử dụng không gian mạng xâm phạm chủ 

quyền, lợi ích, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội và phòng, chống tội phạm 

mạng; 

4. Bảo đảm an ninh thông tin trên không gian mạng; xây dựng cơ chế xác thực 

thông tin đăng ký tài khoản số; cảnh báo, chia sẻ thông tin an ninh mạng, nguy cơ 

đe dọa an ninh mạng; 

5. Tham mưu, đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc 

phân công, phối hợp thực hiện các biện pháp bảo vệ an ninh mạng, phòng ngừa, 

xử lý hành vi xâm phạm an ninh mạng trong trường hợp nội dung quản lý nhà 

nước liên quan đến phạm vi quản lý của nhiều Bộ, ngành; 

6. Tổ chức diễn tập phòng, chống tấn công mạng; diễn tập ứng phó, khắc phục sự 

cố an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia; 

7. Kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về 

an ninh mạng. 

Điều 37. Trách nhiệm của Bộ Quốc phòng 

Bộ Quốc phòng chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về 

an ninh mạng trong phạm vi quản lý và có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: 

1. Ban hành hoặc trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và hướng dẫn 

thi hành văn bản quy phạm pháp luật về an ninh mạng trong phạm vi quản lý; 

2. Xây dựng, đề xuất chiến lược, chủ trương, chính sách, kế hoạch và phương án 

bảo vệ an ninh mạng trong phạm vi quản lý; 

3. Phòng ngừa, đấu tranh với các hoạt động sử dụng không gian mạng xâm phạm 

an ninh quốc gia trong phạm vi quản lý; 

4. Phối hợp với Bộ Công an tổ chức diễn tập phòng, chống tấn công mạng, diễn 

tập ứng phó, khắc phục sự cố an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng 

về an ninh quốc gia, triển khai thực hiện công tác bảo vệ an ninh mạng; 

5. Kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về 

an ninh mạng trong phạm vi quản lý. 

Điều 38. Trách nhiệm của Bộ Thông tin và Truyền thông 

1. Phối hợp với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng trong bảo vệ an ninh mạng. 

2. Phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức tuyên truyền, phản bác thông tin có 

nội dung chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định tại khoản 

1 Điều 16 của Luật này. 

3. Yêu cầu doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên mạng viễn thông, mạng 

Internet, các dịch vụ gia tăng trên không gian mạng, chủ quản hệ thống thông tin 

loại bỏ thông tin có nội dung vi phạm pháp luật về an ninh mạng trên dịch vụ, hệ 

thống thông tin do doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý. 

Điều 39. Trách nhiệm của Ban Cơ yếu Chính phủ 
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1. Tham mưu, đề xuất Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành hoặc trình cơ quan có 

thẩm quyền ban hành và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật, chương 

trình, kế hoạch về mật mã để bảo vệ an ninh mạng thuộc phạm vi Ban Cơ yếu 

Chính phủ quản lý. 

2. Bảo vệ an ninh mạng đối với hệ thống thông tin cơ yếu thuộc Ban Cơ yếu Chính 

phủ và sản phẩm mật mã do Ban Cơ yếu Chính phủ cung cấp theo quy định của 

Luật này. 

3. Thống nhất quản lý nghiên cứu khoa học, công nghệ mật mã; sản xuất, sử dụng, 

cung cấp sản phẩm mật mã để bảo vệ thông tin thuộc bí mật nhà nước được lưu 

trữ, trao đổi trên không gian mạng. 

Điều 40. Trách nhiệm của Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh có trách nhiệm thực hiện công tác bảo vệ an ninh mạng đối với thông tin, hệ 

thống thông tin thuộc phạm vi quản lý; phối hợp với Bộ Công an thực hiện quản 

lý nhà nước về an ninh mạng của Bộ, ngành, địa phương. 

Điều 41. Trách nhiệm của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên không gian 

mạng 

1. Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên không gian mạng tại Việt Nam có trách 

nhiệm sau đây: 

a) Cảnh báo khả năng mất an ninh mạng trong việc sử dụng dịch vụ trên không 

gian mạng do mình cung cấp và hướng dẫn biện pháp phòng ngừa; 

b) Xây dựng phương án, giải pháp phản ứng nhanh với sự cố an ninh mạng, xử lý 

ngay điểm yếu, lỗ hổng bảo mật, mã độc, tấn công mạng, xâm nhập mạng và rủi 

ro an ninh khác; khi xảy ra sự cố an ninh mạng, ngay lập tức triển khai phương án 

khẩn cấp, biện pháp ứng phó thích hợp, đồng thời báo cáo với lực lượng chuyên 

trách bảo vệ an ninh mạng theo quy định của Luật này; 

c) Áp dụng các giải pháp kỹ thuật và các biện pháp cần thiết khác nhằm bảo đảm 

an ninh cho quá trình thu thập thông tin, ngăn chặn nguy cơ lộ, lọt, tổn hại hoặc 

mất dữ liệu; trường hợp xảy ra hoặc có nguy cơ xảy ra sự cố lộ, lọt, tổn hại hoặc 

mất dữ liệu thông tin người sử dụng, cần lập tức đưa ra giải pháp ứng phó, đồng 

thời thông báo đến người sử dụng và báo cáo với lực lượng chuyên trách bảo vệ 

an ninh mạng theo quy định của Luật này; 

d) Phối hợp, tạo điều kiện cho lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng trong 

bảo vệ an ninh mạng. 

2. Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên mạng viễn thông, mạng Internet, các dịch 

vụ gia tăng trên không gian mạng tại Việt Nam có trách nhiệm thực hiện quy định 

tại khoản 1 Điều này, khoản 2 và khoản 3 Điều 26 của Luật này. 

Điều 42. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng không gian 

mạng 

1. Tuân thủ quy định của pháp luật về an ninh mạng. 
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2. Kịp thời cung cấp thông tin liên quan đến bảo vệ an ninh mạng, nguy cơ đe dọa 

an ninh mạng, hành vi xâm phạm an ninh mạng cho cơ quan có thẩm quyền, lực 

lượng bảo vệ an ninh mạng. 

3. Thực hiện yêu cầu và hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền trong bảo vệ an 

ninh mạng; giúp đỡ, tạo điều kiện cho cơ quan, tổ chức và người có trách nhiệm 

tiến hành các biện pháp bảo vệ an ninh mạng. 

Chương VII 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 43. Hiệu lực thi hành 

1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2019. 

2. Hệ thống thông tin đang vận hành, sử dụng được đưa vào Danh mục hệ thống 

thông tin quan trọng về an ninh quốc gia thì trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày 

Luật này có hiệu lực, chủ quản hệ thống thông tin có trách nhiệm bảo đảm đủ điều 

kiện an ninh mạng, lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng đánh giá điều 

kiện an ninh mạng theo quy định tại Điều 12 của Luật này; trường hợp cần gia 

hạn do Thủ tướng Chính phủ quyết định nhưng không quá 12 tháng. 

3. Hệ thống thông tin đang vận hành, sử dụng được bổ sung vào Danh mục hệ 

thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia thì trong thời hạn 12 tháng kể từ 

ngày được bổ sung, chủ quản hệ thống thông tin có trách nhiệm bảo đảm đủ điều 

kiện an ninh mạng, lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng đánh giá điều 

kiện an ninh mạng theo quy định tại Điều 12 của Luật này; trường hợp cần gia 

hạn do Thủ tướng Chính phủ quyết định nhưng không quá 12 tháng. 

Luật này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ 

họp thứ 5 thông qua ngày 12 tháng 6 năm 2018. 

 


