
CHUYÊN ĐỀ 4: 
MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI 

PHẠM HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC 

THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

Hà Tĩnh, tháng 3 năm 2018 

Trình bày: Bùi Xuân Bình – Thanh tra viên 

Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông 



CÁC NGHỊ ĐỊNH XỬ PHẠT VPHC 

Một số quy định xử phạt vi phạm hành chính liên quan 

đến Thuê bao di động theo Nghị định 49/2017/NĐ-CP 

sửa đổi, bổ sung Điều 30 của Nghị định số 174/2013 

Một số quy định xử phạt vi phạm hành chính về kinh 

doanh, tàng trữ, phát hành xuất bản phẩm theo Nghị định 

159/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013  

Một số quy định xử phạt vi phạm hành chính về thiết bị 

Viễn thông, CNTT, đại lý internet-games và tần số vô tuyến 

điện theo Nghị định 174/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 



CÁC NGHỊ ĐỊNH XỬ PHẠT VPHC 

+ Nghị định số 49/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ 

sung Điều 30 của Nghị định số 174/2013/NĐ-CP 

xử phạt VPHC trong lĩnh vực viễn thông; có hiệu 

lực kể từ ngày ban hành 24/4/2017.  

+ Nghị định 174/2013/NĐ-CP quy định xử phạt 

VPHC trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, 

công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện; có 

hiệu lực ngày 15/01/2014. 

+ Nghị định 159/2013/NĐ-CP ngày quy định xử 

phạt VPHC trong hoạt động báo chí, xuất bản; 

có hiệu lực ngày 01/01/2014.  



I. Nghị định 49/2017/NĐ-CP :  
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Giả mạo, sử 

dụng giấy tờ 

không hợp lệ 

Nhập sẵn 

TTTB; kích 

hoạt sẵn DV 

Mua bán, lưu 

thông SIM đã 

nhập sẵn TTTB, 

kích hoạt sẵn DV 

Giả mạo, sử 

dụng giấy tờ 

không hợp lệ 

CẤM 

Sử dụng SIM đa 

năng, thiết bị để nhập 

sẵn thông tin thuê 

bao, kích hoạt sẵn DV 

Quy định tại Khoản 11, Điều 1 



1. Người sử dụng (khách hàng) vi phạm : 
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Giao kết 

Hợp đồng 

bằng giấy 

tờ giả/sai 

Chuyển 

quyền sử 

dụng số thuê 

bao không 

theo Mẫu 

Hợp đồng 

Phạt 

người sử 

dụng/KH 

200k – 500k / một hành vi 

Tại Khoản 1, Điều 2, Nghị định 49 



2. Doanh nghiệp viễn thông di động vi phạm:  
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Cung cấp 

dịch vụ cho 

thuê bao có 

Thông tin 

thuê bao 

không đúng 

quy định 

Thực hiện giao 

kết hợp đồng 

theo mẫu, điều 

kiện giao dịch 

chung không 

đúng quy định 
(ngoài điểm 

CCDVVT, không 

có biển hiệu, niêm 

yết, giấy tờ ảnh 

không rõ, ...) 

PHẠT 

DOANH 

NGHIỆP 

VIỄN 

THÔNG 

800 k – 1.000 k / 01 SIM 

Tại Khoản 2, Điều 2 



3. “Điểm cung cấp dịch vụ viễn thông” vi phạm:  
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Không có chữ 

ký của chủ thuê 

bao hoặc của 

người đại diện 

theo pháp luật 

của tổ chức 

hoặc của người 

được ủy quyền 

trên bản xác 

nhận TTTB. 

Không thực 

hiện việc đối 

chiếu, kiểm tra 

giấy tờ là đúng 

sau khi nhận 

của cá nhân, tổ 

chức đến giao 

kết Hợp đồng.  

PHẠT 

DOANH 

NGHIỆP 

VIỄN 

THÔNG 

10 triệu – 20 triệu / 01 điểm cung cấp DVVT 

 tại Khoản 2, Điều 2, Nghị định 49 



3. “Điểm cung cấp dịch vụ viễn thông” vi phạm:  
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Thực hiện 

giao kết hợp 

đồng theo 

mẫu, điều 

kiện giao dịch 

chung bên 

ngoài điểm 

cung cấp dịch 

vụ viễn thông; 

Không có biển 

hiệu hoặc biển 

hiệu không có 

đầy đủ thông 

tin theo quy 

định (“Điểm 

cung cấp dịch vụ 

viễn thông”; tên 

hoặc thương hiệu; 

địa chỉ; số điện 

thoại liên hệ) 

PHẠT 

DOANH 

NGHIỆP 

10 triệu – 20 triệu / 01 điểm cung cấp DVVT 

Tại Khoản 2, Điều 2 



3. “Điểm cung cấp dịch vụ viễn thông” vi phạm:  
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Không niêm yết 

hoặc niêm yết 

không đầy đủ 

các giấy tờ theo 

quy định (Hợp 

đồng theo mẫu, điều 

kiện giao dịch chung 

; quy trình giao kết 

hợp đồng theo mẫu; 

bản chính hoặc bản 

sao có chứng thực 

hợp đồng ủy quyền) 

Không có đầy 

đủ trang thiết 

bị theo quy 

định  (“Thiết bị số 

hóa giấy tờ của cá 

nhân, tổ chức; chụp 

ảnh người trực tiếp 

đến giao kết hợp 

đồng theo mẫu” để 

chuyển thông tin về 

CSDL tập trung của 

DN Viễn thông) 

PHẠT 

DOANH 

NGHIỆP 

10 triệu – 20 triệu / 01 điểm cung cấp DVVT 

 Tại Khoản 2, Điều 2, Nghị định 49 

Bản số hóa giấy tờ, ảnh 

chụp không rõ ràng hoặc 

ảnh chụp không có thông tin 

về ngày giờ chụp 



4. Người đại diện pháp luật thiếu trách nhiệm: 
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Không thực hiện 

bố trí nhân sự, 

phương tiện kỹ 

thuật nhằm bảo 

đảm khả năng 

truy nhập CSDL 

thông tin thuê 

bao tập trung 

của doanh 

nghiệp để kiểm 

tra thông tin 

thuê bao 

Không thực 

hiện xây dựng 

quy trình nội 

bộ để phục vụ 

công tác rà 

soát, kiểm tra 

thông tin thuê 

bao trong cơ 

sở dữ liệu. 

Phạt người 

đại diện theo 

pháp luật 

của doanh 

nghiệp 

80 – 100 triệu / Giám đốc 

Tại Khoản 9, Điều 2, Nghị định 49 



5. Tổ chức, cá nhân Bán SIM sai quy định:  
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Bán, lưu thông 

trên thị trường 

SIM thuê bao 

đã được nhập 

sẵn thông tin 

thuê bao, kích 

hoạt sẵn dịch 

vụ di động trả 

trước 

Mua bán, trao đổi 

hoặc sử dụng SIM 

đa năng, thiết bị 

có chức năng kích 

hoạt sẵn dịch vụ 

cho SIM thuê bao 

không cần phải bẻ 

SIM để nhập sẵn 

thông tin thuê bao, 

kích hoạt sẵn dịch 

vụ di động trả 

trước cho SIM 

thuê bao 

Phạt Tổ 

chức, cá 

nhân 

Tổ chức, cá nhân vi phạm phạt 30 triệu – 40 triệu / 01 hành vi  

Quy định tại Khoản 5, Điều 2, Nghị định 49/2017/NĐ-CP 

Bán SIM thuê bao di động khi 

không được doanh nghiệp 

viễn thông di động ký hợp 

đồng ủy quyền 



6. Chấp nhận, cung cấp “Thông tin thuê bao”:  

12 

Chấp nhận 

thông tin thuê 

bao do điểm 

cung cấp dịch 

vụ viễn thông 

không được 

ủy quyền 

Thực hiện ủy 

quyền việc giao 

kết hợp đồng 

theo mẫu, điều 

kiện giao dịch 

chung không 

đúng quy định 

tại điểm c 

khoản 1 Điều 1 

Nghị định 49 

Doanh 

nghiệp 

vi phạm 

Phạt doanh nghiệp 80 triệu – 40 triệu / 01 hành vi  

 Tại Khoản 7, Điều 2, Nghị định 49 

Không cung cấp thông tin thuê 

bao theo yêu cầu của cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền. 



II. Kinh doanh thiết bị CNTT & TT sai quy định:   
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Bán Laptop, 

Desktop không 

gắn dấu hợp quy 

Bán Thiết bị trợ 

giúp cá nhân 

(PDA) không 

gắn dấu hợp quy 

CẤM 

Bán thiết bị không 

gắn dấu hợp quy 

Tổ chức, cá nhân vi phạm, phạt 2 – 5 triệu, ... 

Quy định tại Khoản 1, Điều 46, Nghị định 174; 

Thông tư số 42/2016/BTTTT ngày 26/12/2016  



III. Các vi phạm của Đại lý internet-Games:  
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Làm đại lý 

ngoài địa 

điểm đã đăng 

ký trong hợp 

đồng đại lý 

Internet; hoặc 

không có hợp 

đồng; không 

đáp ứng điều 

kiện (games); 

Đại lý 

Internet sử 

dụng đường 

truyền thuê 

bao của hộ gia 

đình để cung 

cấp dịch vụ 

truy nhập 

Internet cho 

công cộng; 

174/2013

/NĐ-CP 

Phạt Đại lý 5 triệu – 10 triệu / 01 hành vi  

 Tại Khoản 2, Điều 32, Điều 69, Nghị định 174 

Không tuân thủ thời gian hoạt 

động theo quy định; Để người sử 

dụng Internet thực hiện các 

hành vi bị cấm, vi phạm; …  



IV. Các vi phạm về kinh doanh Xuất bản phẩm:  
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Tàng trữ, phát 

hành, xuất bản 

phẩm in, nhân 

bản lậu, in giả, 

in nối bản trái 

phép hoặc xuất 

bản phẩm 

không có hóa 

đơn, chứng từ 

thể hiện nguồn 

gốc hợp pháp 

Tàng trữ, phát 

hành xuất bản 

phẩm nhập 

khẩu hoặc 

xuất bản trái 

phép; bị đình 

chỉ phát hành, 

có quyết định 

thu hồi, tịch 

thu, cấm lưu 

hành, tiêu hủy. 

159/2013

/NĐ-CP 

Tổ chức, cá nhân vi phạm phạt 5 – 10 triệu / 01 hành vi  

 Quy định tại Điều 27, Nghị định 159/2013/NĐ-CP 

Bán xuất bản phẩm thuộc loại 

không kinh doanh hoặc lưu 

hành nội bộ (như sách, báo, tài 

liệu Photocopy, in lậu) 



V. Các vi phạm của Đài TTKD về sử dụng Tần số 
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Không có giấy 

phép sử dụng 

tần số của Cục 

Tần số vô tuyến 

điện (BTTTT) 

cấp; 

Đặt ăng-ten 

của thiết bị 

phát sóng vô 

tuyến điện sai 

vị trí hoặc đặt 

thiết bị phát 

sóng vô tuyến 

điện sai địa 

điểm quy định 

trong giấy 

phép;  

159/2013

/NĐ-CP 

Tổ chức, cá nhân vi phạm bị phạt 2 – 5 triệu / 01 hành vi (tùy theo)  

 Quy định tại Điều 77, Nghị định 174/2013/NĐ-CP; 

 CQNN, CBCC vi phạm thì không bị xử phạt theo quy định của pháp luật về 

xử lý VPHC mà bị xử lý theo quy định của pháp luật có liên quan (97/217/NĐ-CP) 

Sử dụng sai tần số được cấp trong 

giấy phép do Cục Tần số VTĐ – 

Bộ TT&TT cấp; 



  

Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính 

1. Thanh tra ngành Thông tin và Truyền thông: 

- Cảnh cáo; 

- Phạt tiền đến 100.000.000đ; 

- Tịch thu tang vật, phương tiện có giá trị đến 100tr. 

2. Chủ tịch UBND cấp huyện: 

- Cảnh cáo; 

- Phạt tiền đến 100.000.000đ; 

- Tịch thu tang vật, phương tiện có giá trị đến 100tr. 

3. Trưởng Công an cấp xã: 

- Phạt cảnh cáo; 

- Phạt tiền không vượt quá 5.000.000 đồng;  

- Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính 

có giá trị không vượt quá mức tiền phạt 5.000.000đ 
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Trân trọng cảm ơn 
sự quan tâm của Quý vị ! 
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