
Hỏi đáp một số quy định của Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 

của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu 

chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch 

điện tử. 

 

Ngày 03/02/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 15/2020/NĐ-CP quy 

định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô 

tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử (gọi tắt là Nghị định số 

15/2020/NĐ-CP). Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 4 năm 

2020. Nghị định số 15/2020/NĐ-CP gồm có 9 chương 124 điều; bãi bỏ Nghị 

định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định 

xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ 

thông tin và tần số vô tuyến điện. Dưới đây là một số nội dung hỏi - đáp về Nghị 

định số 15/2020/NĐ-CP: 

  

Câu hỏi 1: Anh Trần Văn Tuấn - Tam Thanh, Vụ Bản hỏi: Đối tượng 

nào bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, 

tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử?  

Trả lời:  Tại Điều 2 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP quy định, đối tượng bị 

xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô 

tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử, như sau: 

1. Tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài (sau đây 

gọi tắt là tổ chức, cá nhân) thực hiện hành vi vi phạm hành chính quy định tại 

Nghị định này. 

2. Tổ chức là đối tượng bị xử phạt theo quy định của Nghị định này bao 

gồm: 

a) Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số 

vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử; 

b) Đại lý cung cấp dịch vụ: bưu chính; viễn thông; trò chơi điện tử trên 

mạng; 

c) Đại lý Internet là tổ chức; 

d) Đại diện, văn phòng đại diện cho doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu 

chính nước ngoài; chi nhánh của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính; 

đ) Điểm cung cấp dịch vụ: viễn thông; trò chơi điện tử công cộng; 

e) Điểm truy nhập Internet công cộng; 

g) Tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng 

viễn thông di động; 



h) Đơn vị hoạt động trong lĩnh vực phát thanh, truyền thanh, truyền hình 

sử dụng tần số vô tuyến điện; 

i) Đơn vị sự nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp sử dụng 

tần số vô tuyến điện; 

k)  Tổ chức phi chính phủ nước ngoài sử dụng tần số vô tuyến điện; 

l)  Nhà đăng ký tên miền; 

m) Đơn vị vận hành hệ thống thông tin; 

n) Cơ quan nhà nước có hành vi vi phạm mà hành vi đó không thuộc 

nhiệm vụ quản lý nhà nước được giao; 

o) Các tổ chức khác không phải là cơ quan nhà nước vi phạm hành chính 

trong các lĩnh vực quy định tại khoản 1 Điều 1 của Nghị định này. 

Câu hỏi 2:  Hình thức xử phạt vi phạm hành chính và biện pháp khắc 

phục hậu quả được quy định như thế nào? 

Trả lời: Điều 3 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP quy định hình thức xử phạt 

vi phạm hành chính và biện pháp khắc phục hậu quả như sau: 

1. Hình thức xử phạt chính: 

a) Cảnh cáo; 

b) Phạt tiền. 

2. Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, tổ chức, cá nhân có hành vi vi 

phạm hành chính còn có thể bị áp dụng một hoặc nhiều hình thức xử phạt bổ 

sung sau: 

a) Tước quyền sử dụng giấy phép có thời hạn từ 01 tháng đến 24 tháng 

đối với giấy phép: Bưu chính, Giấy phép Viễn thông, Giấy phép thiết lập mạng 

viễn thông, Giấy phép lắp đặt cáp viễn thông trên biển, Giấy phép sử dụng tần 

số vô tuyến điện, Giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin 

mạng, Giấy phép thiết lập mạng xã hội, Giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi 

điện tử G1, Giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng, Giấy 

phép, chứng chỉ hành nghề. 

b) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu 

chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện 

tử; 

c) Đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 01 tháng đến 24 tháng; 

d) Trục xuất. 

3. Ngoài hình thức xử phạt chính, hình thức xử phạt bổ sung, tổ chức, cá 

nhân vi phạm hành chính còn có thể bị áp dụng một hoặc nhiều biện pháp khắc 

phục hậu quả sau: 



a) Buộc nộp lại tổng số tiền tương đương tổng số tiền đã được nạp vào tài 

khoản chính của Bộ xác định thuê bao (SIM), trường hợp không thể xác định 

chính xác, số tiền phải nộp lại trên mỗi SIM được áp dụng theo công thức: 

100.000 đồng nhân với số tháng vi phạm; 

b) Buộc thay đổi mục đích sử dụng hoặc tái chế; 

c) Buộc thu hồi số thuê bao, đầu số, kho số viễn thông; 

d) Buộc thu hồi tài nguyên Internet, tên miền, địa chỉ Internet (IP), số hiệu 

mạng (ASN); 

đ) Buộc thu hồi mã số quản lý, số cung cấp dịch vụ; 

e) Buộc hoàn trả địa chỉ IP, ASN, tên miền; 

g) Buộc nộp lại phí sử dụng tần số trong thời gian sử dụng tần số không 

có giấy phép hoặc sử dụng sai nghiệp vụ, phương thức phát; 

h) Buộc nộp lại chứng chỉ vô tuyến điện viên; 

i) Buộc hoàn trả lại bưu gửi; 

k) Buộc thanh toán đầy đủ tiền trúng đấu giá quyền sử dụng tài nguyên 

Internet; 

l) Buộc tái xuất vật phẩm, hàng hóa cấm nhập khẩu, tem bưu chính; 

m) Buộc thu hồi kinh phí đã chi không đúng; 

n) Buộc hủy kết quả đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện; 

o) Buộc nộp lại văn bản cho phép thực hiện hoạt động gia công, sửa chữa 

sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng; 

p) Buộc gỡ bỏ thông tin sai sự thật hoặc gây nhầm lẫn, thông tin vi phạm 

pháp luật. 

q) Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền thu hồi giấy phép do vi phạm quy 

định của pháp luật. 

r) Buộc nộp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính. 

 Câu hỏi 3:  Chị Nguyễn Thị Mai Trang -TT.Yên Định, Hải Hậu hỏi: 

Mức phạt tiền và thẩm quyền phạt tiền đối với cá nhân, tổ chức trong lĩnh 

vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao 

dịch điện tử?   

Trả lời:  Theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP, quy 

định về mức phạt tiền và thẩm quyền phạt tiền đối với cá nhân, tổ chức như sau: 

1. Mức phạt tiền tối đa trong các lĩnh vực: bưu chính và giao dịch điện tử 

đối với cá nhân là 40.000.000 đồng. 

2. Mức phạt tiền tối đa trong các lĩnh vực: viễn thông, tần số vô tuyến 

điện, công nghệ thông tin đối với cá nhân là 100.000.000 đồng. 



3. Mức phạt tiền quy định từ Chương II đến Chương VII tại Nghị định 

này (từ Điều 5 đến Điều 113 quy định mức phạt tiền thấp nhất 600.000,đ, tối đa 

200.000.000,đ) được áp dụng đối với hành vi vi phạm hành chính của tổ chức, 

trừ quy định tại Điều 106 Nghị định này (hành vi vi phạm quy định về người 

chơi). Trường hợp cá nhân có hành vi vi phạm như của tổ chức thì mức phạt tiền 

bằng 1/2 mức phạt tiền đối với tổ chức. 

4. Thẩm quyền phạt tiền quy định tại Chương VIII Nghị định này (của: 

Thanh tra, Ủy ban nhân dân các cấp, Công an nhân dân, Bộ đội Biên phòng, 

Cảnh sát biển, Quản lý thị trường) là thẩm quyền phạt tiền đối với một hành vi 

vi phạm của tổ chức; đối với hành vi vi phạm của cá nhân, thẩm quyền phạt tiền 

bằng 1/2 thẩm quyền phạt tiền đối với tổ chức. 

Câu hỏi 4: Hành vi vi phạm về hoạt động thông báo hoạt động bưu 

chính sẽ bị phạt tiền như thế nào ? Biện pháp khắc phục hậu quả? 

Trả lời: Theo Điều 6 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP quy định: 

1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi thông 

báo không đúng với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về bưu chính khi có thay 

đổi liên quan đến văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính. 

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng đối với hành vi không 

thông báo hoạt động bưu chính tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp văn bản 

xác nhận thông báo hoạt động bưu chính quá 07 ngày làm việc, kể từ ngày đầu 

tiên hoạt động bưu chính. 

3. Phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các 

hành vi sau: 

a) Tẩy xóa, sửa chữa văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính; 

b) Làm chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ 

bưu chính được thành lập theo pháp luật Việt Nam mà không có văn bản xác 

nhận thông báo hoạt động của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về bưu chính; 

c) Không thông báo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về bưu chính 

khi có thay đổi liên quan đến văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính. 

4. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong 

các hành vi sau: 

a) Cung ứng dịch vụ bưu chính mà không có văn bản xác nhận thông báo 

hoạt động của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về bưu chính; 

b) Làm đại lý, đại diện, văn phòng đại diện cho doanh nghiệp cung ứng 

dịch vụ bưu chính nước ngoài; nhận nhượng quyền thương mại trong lĩnh vực 

bưu chính từ nước ngoài vào Việt Nam mà không có văn bản xác nhận thông 

báo hoạt động của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về bưu chính. 

5. Biện pháp khắc phục hậu quả: 



a) Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm 

quy định tại khoản 1 và điểm a khoản 4 Điều này; 

b) Buộc nộp lại văn bản xác nhận thông báo đối với hành vi vi phạm quy 

định tại điểm a khoản 3 Điều này. 

Câu hỏi 5: Hành vi vi phạm về cung ứng, sử dụng dịch vụ và báo cáo 

bưu chính được xử lý như thế nào? 

Trả lời: Hành vi vi phạm quy định các quy định về cung ứng, sử dụng 

dịch vụ và báo cáo bưu chính được quy định tại Điều 8 Nghị định số 

15/2020/NĐ-CP. Cụ thể: 

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 600.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối 

với hành vi cung cấp thông tin về bưu gửi không đầy đủ theo yêu cầu của dịch 

vụ. 

2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi cung 

cấp thông tin về bưu gửi không đúng theo yêu cầu của dịch vụ. 

3. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong các 

hành vi sau: 

a) Cung cấp không đầy đủ thông tin liên quan đến dịch vụ bưu chính đang 

cung ứng; 

b) Niêm yết không đúng hoặc không đầy đủ tại các điểm phục vụ Danh 

mục vật phẩm, hàng hóa không được gửi, chấp nhận, vận chuyển qua mạng bưu 

chính và các quy định về điều kiện cung ứng dịch vụ bưu chính của doanh 

nghiệp; 

c) Thực hiện không đúng quy định về phát bưu gửi; 

d) Báo cáo chậm đến 15 ngày hoặc báo cáo không đầy đủ theo quy định 

hoặc không đúng theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về bưu 

chính. 

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

hành vi sau: 

a) Không thực hiện các quy định về phát bưu gửi; 

b) Không niêm yết công khai tại các điểm phục vụ Danh mục vật phẩm, 

hàng hóa không được gửi, chấp nhận, vận chuyển qua mạng bưu chính và các 

quy định về điều kiện cung ứng dịch vụ bưu chính của doanh nghiệp; 

c) Báo cáo chậm quá 15 ngày so với quy định. 

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

hành vi sau: 

a) Từ chối trái pháp luật cung ứng dịch vụ bưu chính công ích hoặc dịch 

vụ bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước, quốc phòng, an ninh; 



b) Không báo cáo hoạt động trong các tổ chức quốc tế về bưu chính với 

cơ quan nhà nước có thẩm quyền; 

c) Báo cáo không chính xác, không trung thực hoặc không báo cáo theo 

quy định. 

6. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong 

các hành vi sau: 

a) Cung ứng dịch vụ bưu chính công ích khi không phải là doanh nghiệp 

được Nhà nước chỉ định cung ứng dịch vụ bưu chính công ích; 

b) Báo cáo không đúng kết quả cung ứng dịch vụ bưu chính công ích theo 

quy định của pháp luật. 

7. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong 

các hành vi sau: 

a) Không theo dõi riêng các dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ bưu 

chính dành riêng; 

b) Không báo cáo kết quả cung ứng dịch vụ bưu chính công ích theo quy 

định của pháp luật. 

8. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong 

các hành vi sau: 

a) Sử dụng doanh thu từ các dịch vụ bưu chính dành riêng để trợ cấp cho 

các khoản lỗ do việc cung ứng các dịch vụ bưu chính cạnh tranh khác dưới giá 

thành; 

b) Vi phạm các quy định về hoạt động bưu chính quốc tế và các dịch vụ 

khác trong khuôn khổ các điều ước quốc tế về bưu chính mà Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam là thành viên; 

c) Vi phạm quy định về phạm vi dịch vụ bưu chính dành riêng. 

Câu hỏi 6: Hành vi vi phạm các quy định về bảo đảm an toàn, an 

ninh trong cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính sẽ bị phạt tiền như thế 

nào? Biện pháp khắc phục hậu quả? 

Trả lời: Theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP quy 

định: 

1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi không 

thực hiện việc kiểm kê, lập biên bản và gói, bọc lại trong trường hợp vỏ bọc bưu 

gửi bị rách, hư hại. 

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

hành vi sau: 

a) Mạo danh người khác khi sử dụng dịch vụ bưu chính; 



b) Thực hiện không đúng, không đầy đủ các biện pháp bảo đảm an toàn, 

an ninh trong cung ứng dịch vụ bưu chính. 

3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong 

các hành vi sau: 

a) Không thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn, an ninh trong cung 

ứng dịch vụ bưu chính; 

b) Đình chỉ, tạm đình chỉ vận chuyển, phát bưu gửi hoặc kiểm tra, xử lý 

bưu gửi hoặc yêu cầu cung cấp thông tin về sử dụng dịch vụ bưu chính không có 

biên bản, chữ ký của các bên liên quan; 

c) Tiết lộ thông tin về sử dụng dịch vụ bưu chính trái pháp luật; 

d) Không đình chỉ vận chuyển, phát bưu gửi hoặc không thông báo cho cơ 

quan nhà nước có thẩm quyền liên quan để xử lý khi phát hiện bưu gửi vi phạm 

quy định về vật phẩm, hàng hóa không được gửi, chấp nhận, vận chuyển qua 

mạng bưu chính. 

4. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong 

các hành vi như sau: 

a) Bóc mở bưu gửi trái pháp luật; 

b) Tráo đổi nội dung bưu gửi; 

c) Chiếm đoạt, trộm cắp bưu gửi có trị giá dưới 2.000.000 đồng hoặc hủy 

bưu gửi trái pháp luật; 

d) Không phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện việc 

đình chỉ, tạm đình chỉ vận chuyển, phát bưu gửi hoặc kiểm tra, xử lý bưu gửi 

hoặc cung cấp thông tin về sử dụng dịch vụ bưu chính theo quy định của pháp 

luật. 

5. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong 

các hành vi sau: 

a) Lợi dụng việc đình chỉ, tạm đình chỉ vận chuyển, phát bưu gửi hoặc 

kiểm tra xử lý bưu gửi hoặc yêu cầu cung cấp thông tin về sử dụng dịch vụ bưu 

chính gây thiệt hại đến lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ 

chức, cá nhân cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính; 

b) Cản trở trái pháp luật hoạt động bưu chính. 

6. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

Buộc hoàn trả lại bưu gửi đối với hành vi quy định tại các điểm b và c 

khoản 4 Điều này. 

Câu hỏi 7: Anh Nguyễn Văn Linh, Vụ Bản  hỏi: Hành vi vi phạm các 

quy định về thay đổi họ tên, địa chỉ người nhận; chuyển tiếp, chuyển hoàn, 



rút lại bưu gửi; bưu gửi không có người nhận sẽ bị phạt tiền như thế nào? 

Biện pháp khắc phục hậu quả? 

Trả lời: Theo Điều 11 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP quy định:  

1. Phạt tiền từ 600.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi thực 

hiện không đúng quy định về việc thay đổi họ tên, địa chỉ người nhận hoặc rút 

lại bưu gửi. 

2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi không 

thực hiện quy định về việc thay đổi họ tên, địa chỉ người nhận hoặc rút lại bưu 

gửi. 

3. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi thu 

cước chuyển hoàn đối với thư cơ bản có khối lượng đến 500 gram khi không 

phát được. 

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

hành vi sau: 

a) Thực hiện không đúng việc chuyển tiếp bưu gửi đến địa chỉ mới khi 

bưu gửi chưa phát đến địa chỉ của người nhận và khi người sử dụng dịch vụ bưu 

chính thông báo cho doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính việc thay đổi địa 

chỉ của người nhận; 

b) Thực hiện không đúng yêu cầu của người gửi về việc chuyển hoàn bưu 

gửi để trả lại cho người gửi khi không phát được cho người nhận; 

c) Xử lý không đúng quy định của pháp luật đối với bưu gửi không có 

người nhận. 

5. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng đối với một trong các 

hành vi sau: 

a) Không thực hiện việc chuyển tiếp bưu gửi đến địa chỉ mới khi bưu gửi 

chưa phát đến địa chỉ của người nhận và khi người sử dụng dịch vụ bưu chính 

thông báo cho doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính việc thay đổi địa chỉ 

của người nhận; 

b) Không thực hiện yêu cầu của người gửi về việc chuyển hoàn bưu gửi 

để trả lại cho người gửi khi không phát được cho người nhận; 

c) Không xử lý theo quy định của pháp luật đối với bưu gửi không có 

người nhận. 

6. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

Buộc hoàn trả cước thu không đúng đối với hành vi vi phạm quy định tại 

khoản 3 Điều này. 

Câu hỏi 8: Hành vi vi phạm các quy định về mạng bưu chính công 

cộng sẽ bị phạt tiền như thế nào? Biện pháp khắc phục hậu quả? 



Trả lời: Theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP quy 

định: 

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

hành vi sau: 

a) Lắp đặt không đúng quy định hộp thư tập trung tại chung cư cao tầng, 

tòa nhà văn phòng; 

b) Lắp đặt không đúng quy định hệ thống thùng thư công cộng tại khu đô 

thị, khu dân cư tập trung; 

c) Không bố trí địa điểm hoặc không tổ chức để người sử dụng dịch vụ 

bưu chính tại chung cư cao tầng, tòa nhà văn phòng thực hiện việc lắp đặt hộp 

thư tập trung. 

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong 

các hành vi sau: 

a) Không thực hiện việc kiểm tra, sửa chữa, bảo trì, bảo vệ công trình 

thuộc mạng bưu chính công cộng; 

b) Không xây dựng và phát triển mạng bưu chính công cộng theo quy 

hoạch được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; 

c) Không lắp đặt hộp thư tập trung tại chung cư cao tầng, tòa nhà văn 

phòng; 

d) Không lắp đặt hệ thống thùng thư công cộng tại khu đô thị, khu dân cư 

tập trung. 

3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong 

các hành vi sau: 

a) Xâm hại công trình bưu chính công cộng; 

b) Sử dụng phương tiện vận tải chuyên ngành để cung ứng dịch vụ bưu 

chính công ích không đúng quy định ưu tiên của cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền tại địa phương. 

4. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đã bị thay đổi do thực hiện hành vi 

vi phạm quy định tại điểm a khoản 3 Điều này. 

Câu hỏi 9: Chị Trần Thị Thanh Thủy - Nghĩa Hải, Nghĩa Hưng hỏi: 

Những quy định về xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm 

các quy định về chất lượng, giá cước dịch vụ bưu chính?  

Trả lời: Điều 13 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP quy định: 

1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi công 

bố không đúng hoặc không đầy đủ chỉ tiêu chất lượng dịch vụ bưu chính không 

thuộc dịch vụ bưu chính công ích. 



2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng đối với một trong các 

hành vi sau: 

a) Không công bố chỉ tiêu chất lượng dịch vụ bưu chính không thuộc dịch 

vụ bưu chính công ích; 

b) Công bố không đúng chất lượng dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ 

công ích trong hoạt động phát hành báo chí theo quy định của pháp luật. 

3. Phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các 

hành vi sau: 

a) Không công bố hợp quy dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công ích 

trong hoạt động phát hành báo chí theo quy định của pháp luật; 

b) Không niêm yết hoặc công khai Bản công bố hợp quy, Danh mục các 

chỉ tiêu chất lượng dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công ích trong hoạt động 

phát hành báo chí tại điểm phục vụ; 

c) Thực hiện không đúng một trong các chỉ tiêu chất lượng dịch vụ bưu 

chính công ích, dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí theo quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia; 

 d) Thực hiện không đúng các chỉ tiêu chất lượng dịch vụ bưu chính phục 

vụ cơ quan Đảng và Nhà nước; 

đ) Thực hiện không đúng một trong các chỉ tiêu chất lượng dịch vụ không 

thuộc dịch vụ bưu chính công ích đã công bố. 

4. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong 

các hành vi sau: 

a) Quy định giá cước dịch vụ bưu chính không đúng thẩm quyền; 

b) Không thông báo giá cước dịch vụ bưu chính với cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền; 

c) Không xây dựng, trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền phương án giá 

cước dịch vụ bưu chính do Nhà nước quy định; 

d) Không thực hiện việc tự kiểm tra chất lượng dịch vụ bưu chính công 

ích, dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí; 

đ) Không thực hiện một trong các chỉ tiêu chất lượng dịch vụ bưu chính 

công ích, dịch vụ công ích trong hoạt động phát hành báo chí theo quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia; 

e) Không thực hiện các chỉ tiêu chất lượng dịch vụ bưu chính mà doanh 

nghiệp đã công bố. 

 Câu hỏi 10: Xử lý đối với hành vi vi phạm các quy định về thực hiện 

Giấy phép thiết lập mạng viễn thông dùng riêng?  

Trả lời: Theo Điều 17 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP quy định:  



1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi cung 

cấp dịch vụ cho tổ chức hoặc cá nhân không phải là thành viên của mạng viễn 

thông dùng riêng. 

2. Phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi sử 

dụng mạng viễn thông dùng riêng vào mục đích kinh doanh dịch vụ viễn thông. 

3. Hình thức xử phạt bổ sung: 

Tước quyền sử dụng Giấy phép thiết lập mạng viễn thông dùng riêng từ 

01 tháng đến 03 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 và khoản 2 

Điều này. 

4. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm 

quy định tại khoản 2 Điều này. 

Câu hỏi 11: Hành vi vi phạm các quy định về đại lý dịch vụ viễn 

thông sẽ bị phạt tiền như thế nào? Biện pháp khắc phục hậu quả? 

Trả lời: Theo Điều 20 Nghị định 15/2020/NĐ-CP quy định: 

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 600.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối 

với một trong các hành vi sau: 

a) Thiết lập hệ thống thiết bị đầu cuối ngoài địa điểm theo thỏa thuận 

trong hợp đồng đại lý dịch vụ viễn thông để cung cấp dịch vụ; 

b) Cung cấp dịch vụ viễn thông không đúng thời gian quy định. 

2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi không 

cung cấp thông tin cần thiết liên quan đến việc sử dụng dịch vụ viễn thông cho 

người sử dụng dịch vụ. 

3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong 

các hành vi sau: 

a) Không ký hợp đồng đại lý dịch vụ viễn thông nhưng vẫn cung cấp dịch 

vụ cho người sử dụng dịch vụ viễn thông; 

b) Đại lý dịch vụ viễn thông không thực hiện yêu cầu của cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền trong việc từ chối cung cấp dịch vụ cho người sử dụng dịch 

vụ viễn thông thực hiện các hành vi bị cấm trong hoạt động viễn thông. 

4. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm 

quy định tại điểm a khoản 3 Điều này. 

Câu hỏi 12: Hành vi vi phạm các quy định về lập hóa đơn, doanh thu 

giá cước và thanh toán cước viễn thông sẽ bị phạt tiền như thế nào? Biện 

pháp khắc phục hậu quả? 

Trả lời: Theo Điều 34 Nghị định Nghị định số 15/2020/NĐ-CP quy định:  



1. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong 

các hành vi sau: 

a) Lập hóa đơn thanh toán giá cước dịch vụ viễn thông không thể hiện đầy 

đủ hoặc không chính xác về giá cước và số tiền phải thanh toán đối với từng loại 

dịch vụ viễn thông hoặc thuế giá trị gia tăng và tổng số tiền phải thanh toán cho 

người sử dụng dịch vụ viễn thông thanh toán theo hình thức trả sau; 

b) Không cung cấp cho thuê bao viễn thông bảng kê chi tiết miễn phí một 

lần kèm theo hóa đơn theo quy định đối với các dịch vụ viễn thông theo danh 

mục dịch vụ do Bộ Thông tin và Truyền thông quy định; 

c) Thu cước cuộc gọi từ điện thoại cố định đến các số liên lạc khẩn cấp 

hoặc dịch vụ 116 hoặc dịch vụ báo hỏng số thuê bao điện thoại cố định; 

d) Không lập hóa đơn thanh toán giá cước cho người sử dụng dịch vụ viễn 

thông theo hình thức trả sau. 

2. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong 

các hành vi sau: 

a) Không áp dụng đúng phương pháp xác định doanh thu dịch vụ viễn 

thông; 

b) Không thực hiện điều chỉnh Báo cáo doanh thu dịch vụ viễn thông phù 

hợp với kết quả của kiểm toán; 

c) Báo cáo doanh thu dịch vụ viễn thông không đúng thời hạn quy định 

với cơ quan quản lý chuyên ngành về viễn thông; 

d) Báo cáo doanh thu dịch vụ viễn thông không chính xác hoặc không đầy 

đủ các nội dung theo quy định. 

3. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với hành vi 

không báo cáo doanh thu dịch vụ viễn thông với cơ quan quản lý nhà nước về 

viễn thông. 

4. Phạt tiền từ 170.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với hành vi 

khấu trừ không đúng số tiền phải thanh toán theo giá cước quy định cho người 

sử dụng dịch vụ viễn thông thanh toán theo hình thức trả trước. 

5. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

Buộc hoàn trả hoặc buộc nộp lại cước phí đã thu không đúng đối với hành 

vi vi phạm quy định tại điểm c khoản 1 và khoản 4 Điều này. 

Câu hỏi 12: Hành vi vi phạm các quy định về điểm truy nhập 

Internet công cộng sẽ phải chịu hình phạt như thế nào? 

Trả lời: Theo quy định tại Điều 35 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP thì: 

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 600.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối 

với một trong các hành vi sau: 



a) Không ghi số đăng ký kinh doanh đại lý Internet trên biển Đại lý 

Internet đối với đại lý Internet phải ký hợp đồng đại lý Internet; 

b) Không ghi tên doanh nghiệp hoặc không ghi số Giấy phép cung cấp 

dịch vụ Internet của doanh nghiệp trên biển Điểm truy nhập Internet công cộng; 

c) Không thể hiện đầy đủ các hành vi bị cấm theo quy định trong nội quy 

sử dụng dịch vụ Internet; 

d) Không niêm yết công khai nội quy sử dụng dịch vụ Internet theo quy 

định. 

2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các 

hành vi sau: 

a) Không treo biển Đại lý Internet hoặc Điểm truy nhập Internet công 

cộng; 

b) Thiết lập hệ thống thiết bị đầu cuối ngoài địa điểm được quyền sử dụng 

để cung cấp dịch vụ truy nhập Internet; 

c) Hệ thống thiết bị Internet không đáp ứng các yêu cầu về bảo đảm an 

toàn an ninh thông tin theo quy định; 

d) Cung cấp dịch vụ truy nhập Internet có chất lượng thấp hơn hoặc có giá 

cước cao hơn trong hợp đồng đại lý Internet. 

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

hành vi sau: 

a) Không tuân thủ thời gian hoạt động của đại lý Internet hoặc của điểm 

truy nhập Internet công cộng theo quy định; 

b) Sử dụng không đúng đường truyền thuê bao trong hợp đồng đại lý với 

doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truy nhập Internet để cung cấp dịch vụ truy nhập 

Internet cho công cộng; 

c) Tổ chức hoặc cho phép người sử dụng Internet sử dụng tính năng của 

máy tính tại địa điểm kinh doanh của mình để thực hiện hành vi bị cấm theo quy 

định về sử dụng Internet và thông tin trên mạng; 

d) Điểm truy nhập Internet công cộng không có hợp đồng đại lý Internet 

theo quy định; 

đ) Để người sử dụng Internet truy cập, xem, tải các thông tin, hình ảnh, 

phim có nội dung đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan. 

4. Hình thức xử phạt bổ sung: 

a) Đình chỉ hoạt động từ 01 tháng đến 03 tháng đối với đại lý Internet 

công cộng có hành vi vi phạm quy định tại các điểm b, c và đ khoản 3 Điều này; 



b) Đình chỉ hoạt động từ 01 tháng đến 03 tháng đối với điểm truy nhập 

Internet công cộng có hành vi vi phạm quy định tại các điểm c và đ khoản 3 

Điều này. 

Câu hỏi 14: Hành vi sử dụng dịch vụ viễn thông để thực hiện các 

hành vi bị cấm trong hoạt động viễn thông sẽ bị xử lý như thế nào? 

Trả lời: Theo quy định tại Điều 21 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP thì: 

 Hành vi sử dụng dịch vụ viễn thông để thực hiện các hành vi bị cấm 

trong hoạt động viễn thông bị phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 100.000.000 

đồng. Đồng thời, người có hành vi vi phạm này còn bị tịch thu tang vật, phương 

tiện vi phạm hành chính và buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực 

hiện hành vi vi phạm. 

Câu hỏi 15:  Đối với hành vi vi phạm quy định về khuyến mại đối với 

dịch vụ viễn thông, hàng hóa viễn thông chuyên dùng sẽ bị xử phạt như thế 

nào? Biện pháp khắc phục hậu quả? 

Trả lời: Theo Điều 56 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP quy định:  

1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong 

các hành vi sau: 

a) Thực hiện chương trình khuyến mại không đúng ngày thông báo; 

b) Thực hiện chương trình khuyến mại nhiều hơn số ngày thông báo; 

c) Thực hiện chương trình khuyến mại không đúng mức khuyến mại đã 

thông báo; 

d) Thực hiện chương trình khuyến mại không đúng đối tượng khuyến mại 

đã thông báo; 

đ) Thực hiện chương trình khuyến mại không đúng với nội dung đã thông 

báo. 

2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong 

các hành vi sau: 

a) Không phải là doanh nghiệp viễn thông hoặc không được doanh nghiệp 

viễn thông thuê nhưng thực hiện khuyến mại dịch vụ, hàng hóa viễn thông 

chuyên dùng; 

b) Áp dụng nhãn hiệu dịch vụ viễn thông, nhãn hiệu hàng hóa viễn thông 

chuyên dùng không đúng quy định theo Danh mục dịch vụ viễn thông, Danh 

mục hàng hóa viễn thông chuyên dùng do Bộ Thông tin và Truyền thông ban 

hành; 

c) Mức giá trị vật chất khuyến mại cho một đơn vị dịch vụ, hàng hóa viễn 

thông chuyên dùng hoặc mức tổng giá trị tối đa của dịch vụ, hàng hóa dùng để 



khuyến mại trong một chương trình vượt quá hạn mức khuyến mại tối đa theo 

quy định của pháp luật; 

d) Thực hiện các hình thức khuyến mại giảm giá đối với dịch vụ, hàng 

hóa viễn thông chuyên dùng không đúng theo quy định của pháp luật; 

đ) Áp dụng đơn vị dịch vụ viễn thông, đơn vị hàng hóa viễn thông chuyên 

dùng trong hoạt động khuyến mại không đúng quy định; 

e) Đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại giảm giá đối với các dịch 

vụ thuộc Danh mục dịch vụ viễn thông phải đăng ký giá cước đến Bộ Thông tin 

và Truyền thông chậm so với thời hạn quy định; 

g) Thực hiện chương trình khuyến mại không đúng ngày đăng ký; 

h) Thực hiện chương trình khuyến mại nhiều hơn số ngày đăng ký; 

i) Thực hiện chương trình khuyến mại không đúng mức khuyến mại đã 

đăng ký; 

k) Thực hiện chương trình khuyến mại không đúng đối tượng khuyến mại 

đã đăng ký; 

l) Thực hiện chương trình khuyến mại không đúng với nội dung đã đăng 

ký; 

m) Không thu hồi số thuê bao di động đã cấp cho khách hàng dùng thử 

dịch vụ. 

3. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong 

các hành vi sau: 

a) Tặng SIM có chứa số thuê bao viễn thông hoặc tặng máy điện thoại đã 

được gắn sẵn số thuê bao viễn thông cho khách hàng không đăng ký dùng thử 

dịch vụ thông tin di động; 

b) Phát hành, cung cấp ra thị trường SIM có nạp sẵn tiền trong tài khoản; 

c) Bán hoặc khuyến mại hoặc chiết khấu giảm giá SIM thuê bao thấp hơn 

giá thành toàn bộ của SIM trắng cộng với giá cước hòa mạng; 

d) Không thông báo các loại thẻ, mệnh giá thẻ cho Bộ Thông tin và 

Truyền thông khi phát hành thẻ thanh toán; 

đ) Cung ứng dịch vụ viễn thông di động mẫu cho khách hàng không đăng 

ký tự nguyện dùng thử dịch vụ; 

e) Cung ứng dịch vụ viễn thông di động mẫu để khách hàng dùng thử 

không phải trả tiền nhưng đã hết thời gian thử nghiệm theo giấy phép hoặc dịch 

vụ đã được doanh nghiệp cung cấp ra thị trường trên 12 tháng; 

g) Thời gian cung ứng dịch vụ viễn thông di động mẫu vượt quá 01 tháng; 

h) Cung ứng dịch vụ viễn thông di động mẫu để khách hàng dùng thử 

không phải trả tiền có tổng số tiền phải thanh toán trên 100.000 đồng; 



i) Tặng hàng hóa chuyên dùng thông tin di động hoặc dịch vụ thông tin di 

động không kèm theo việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ; 

k) Bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu mua SIM có chứa một 

số thuê bao di động hoặc phiếu mua máy điện thoại có gắn sẵn một số thuê bao 

di động hoặc phiếu mua thẻ nạp tiền; 

l) Phiếu sử dụng dịch vụ thông tin di động có hiệu lực trước khi khách 

hàng sử dụng tối thiểu thời gian liên lạc, lượng thông tin, gói thông tin bằng thời 

gian liên lạc, lượng thông tin, gói thông tin ghi trong phiếu sử dụng dịch vụ; 

m) Áp dụng chương trình khách hàng thường xuyên không đúng đối 

tượng theo quy định. 

4. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong 

các hành vi sau: 

a) Không thông báo thực hiện chương trình khuyến mại đối với dịch vụ, 

hàng hóa viễn thông chuyên dùng đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền; 

b) Không đăng ký thực hiện chương trình khuyến mại đối với dịch vụ, 

hàng hóa viễn thông chuyên dùng đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền; 

c) Thực hiện một chương trình khuyến mại cung cấp dịch vụ viễn thông, 

bán hàng hóa viễn thông chuyên dùng đối với một nhãn hiệu dịch vụ viễn thông, 

nhãn hiệu hàng hóa viễn thông chuyên dùng kèm theo việc tham dự chương 

trình khuyến mại mang tính may rủi vượt quá thời gian quy định; 

d) Thực hiện một chương trình khuyến mại giảm giá đối với một nhãn 

hiệu dịch vụ viễn thông, nhãn hiệu hàng hóa viễn thông chuyên dùng vượt quá 

thời gian quy định; 

đ) Thực hiện trong một năm các chương trình khuyến mại giảm giá đối 

với một nhãn hiệu dịch vụ viễn thông, nhãn hiệu hàng hóa viễn thông chuyên 

dùng, chương trình khuyến mại cung cấp dịch vụ viễn thông, bán hàng hóa viễn 

thông chuyên dùng kèm theo việc tham dự chương trình khuyến mại mang tính 

may rủi vượt quá tổng thời gian thực hiện khuyến mại trong năm; 

e) Giá cước dịch vụ thông tin di động sau khi thực hiện khuyến mại giảm 

giá của doanh nghiệp di động chiếm thị phần khống chế thấp hơn giá thành dịch 

vụ mà doanh nghiệp đã đăng ký với Bộ Thông tin và Truyền thông. 

5. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với hành vi 

khuyến mại bằng việc giảm giá cước dịch vụ viễn thông, giảm giá bán hàng hóa 

viễn thông chuyên dùng đối với dịch vụ viễn thông, hàng hóa viễn thông chuyên 

dùng do Nhà nước quy định giá cụ thể hoặc khuyến mại bằng việc giảm giá 

cước dịch vụ viễn thông, giảm giá bán hàng hóa viễn thông chuyên dùng xuống 

thấp hơn mức tối thiểu đối với dịch vụ viễn thông, hàng hóa viễn thông chuyên 

dùng do Nhà nước quy định khung giá hoặc giá tối thiểu. 



6. Phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi 

không tuân thủ văn bản đình chỉ chương trình khuyến mại của cơ quan quản lý 

chuyên ngành về viễn thông. 

7. Hình thức xử phạt bổ sung: 

Đình chỉ hoạt động phát triển thuê bao mới từ 01 tháng đến 03 tháng đối 

với hành vi vi phạm quy định tại các điểm b, c, d và đ khoản 1, các điểm c, d, đ, 

e, i, k và l khoản 2, các điểm b và c khoản 3, các khoản 4, 5 và 6 Điều này. 

8. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm 

quy định tại khoản 6 Điều này. 

Câu hỏi 16: Xử lý đối với hành vi vi phạm quy định về thuê, mượn 

thiết bị vô tuyến điện? 

Trả lời: Theo Điều 62 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP quy định: 

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 600.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối 

với hành vi ký kết hợp đồng cho thuê, cho mượn thiết bị vô tuyến điện thiếu một 

trong các nội dung theo quy định. 

2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các 

hành vi sau: 

a) Không sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng cho thuê, cho mượn thiết bị 

vô tuyến điện khi có thay đổi về nội dung Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị 

vô tuyến điện; 

b) Không lập hồ sơ cho thuê, cho mượn thiết bị vô tuyến điện theo quy 

định; 

c) Không lưu giữ đúng quy định các hồ sơ, tài liệu trong quá trình cho 

thuê, cho mượn và sau khi chấm dứt việc cho thuê, cho mượn; 

d) Gửi hồ sơ cho thuê, cho mượn không đúng thời hạn quy định đến 

Trung tâm tần số vô tuyến điện khu vực sở tại. 

3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong 

các hành vi sau: 

a) Cho thuê, cho mượn thiết bị vô tuyến điện không đúng đối tượng; 

b) Thông báo không đúng thời hạn quy định đến Trung tâm Tần số vô 

tuyến điện khu vực sở tại trong trường hợp sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ hợp 

đồng cho thuê, cho mượn thiết bị vô tuyến điện. 

4. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi 

không thông báo đến Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực sở tại trong 

trường hợp sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ hợp đồng cho thuê, cho mượn thiết bị 

vô tuyến điện. 



5. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

a) Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm 

quy định tại điểm a khoản 3 Điều này; 

b) Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đối với hành vi vi phạm quy định 

tại điểm a khoản 3 Điều này. 

Câu hỏi 17: Hành vi vi phạm quy định về cung cấp, sử dụng thiết bị 

vô tuyến điện được miễn Giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện bị xử lý 

như thế nào? 

Trả lời: Theo Điều 64 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP quy định: 

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 600.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối 

với hành vi sử dụng thiết bị vô tuyến điện được miễn giấy phép sử dụng tần số 

vô tuyến điện nhưng không tuân thủ điều kiện kỹ thuật và khai thác. 

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi sản 

xuất hoặc nhập khẩu thiết bị vô tuyến điện thuộc Danh mục thiết bị vô tuyến 

điện được miễn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện nhưng không thực hiện 

chứng nhận và công bố hợp quy trước khi đưa vào lưu thông trên thị trường. 

3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi sản 

xuất, nhập khẩu hoặc lưu thông trên thị trường thiết bị vô tuyến điện được miễn 

giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện nhưng không duy trì chất lượng phù hợp 

với điều kiện kỹ thuật và khai thác tương ứng. 

4. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

a) Buộc thu hồi thiết bị đang lưu thông trên thị trường vi phạm quy định 

tại khoản 2, 3 Điều này; 

b) Buộc thay đổi mục đích sử dụng hoặc buộc tái chế hoặc buộc tái xuất 

thiết bị vô tuyến điện do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại khoản 3 Điều 

này. 

Câu hỏi 18: Hành vi vi phạm các quy định về Chứng chỉ vô tuyến 

điện viên được quy định như thế nào? 

Trả lời: Theo Điều 65 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP quy định: 

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 600.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối 

với một trong các hành vi sau: 

a) Trực tiếp khai thác thiết bị vô tuyến điện thuộc nghiệp vụ di động hàng 

hải, di động hàng không, vô tuyến điện nghiệp dư nhưng không có Chứng chỉ vô 

tuyến điện viên; 

b) Giả mạo hồ sơ để được cấp, gia hạn, cấp lại Chứng chỉ vô tuyến điện 

viên. 



2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các 

hành vi sau: 

a) Sử dụng người không có Chứng chỉ vô tuyến điện viên hoặc sử dụng 

người có Chứng chỉ vô tuyến điện viên không phù hợp để khai thác thiết bị vô 

tuyến điện thuộc nghiệp vụ di động hàng hải, di động hàng không, vô tuyến điện 

nghiệp dư; 

b) Tẩy, xóa nội dung Chứng chỉ vô tuyến điện viên để khai thác thiết bị 

vô tuyến điện thuộc nghiệp vụ yêu cầu phải có chứng chỉ vô tuyến điện viên. 

3. Hình thức xử phạt bổ sung: 

Tịch thu chứng chỉ vô tuyến điện viên đối với hành vi vi phạm quy định 

tại điểm b khoản 2 Điều này. 

4. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

Buộc nộp lại Chứng chỉ vô tuyến điện viên đối với hành vi vi phạm quy 

định tại điểm b khoản 1 Điều này. 

Câu hỏi 19: Hành vi vi phạm quy định về quy hoạch tần số vô tuyến 

điện sẽ được xử lý như thế nào? 

Trả lời: Điều 67 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP quy định: 

1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi sản 

xuất hoặc nhập khẩu thiết bị vô tuyến điện, thiết bị ứng dụng sóng vô tuyến điện 

để sử dụng tại Việt Nam không phù hợp với các quy hoạch tần số vô tuyến điện. 

2. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

a) Buộc thu hồi thiết bị vô tuyến điện, thiết bị ứng dụng sóng vô tuyến 

điện sản xuất trong nước đang sử dụng vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này; 

b) Buộc tái chế hoặc buộc tái xuất thiết bị vô tuyến điện, thiết bị ứng dụng 

sóng vô tuyến điện nhập khẩu vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này. 

Câu hỏi 20:  Quy định về xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi 

vi phạm quy định về bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và hỗ trợ người sử 

dụng sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin? 

Trả lời: Theo quy định tại Điều 77 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP quy 

định: 

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi che 

giấu tên của mình hoặc giả mạo tên của tổ chức, cá nhân khác khi gửi thông tin 

trên môi trường mạng. 

2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong 

các hành vi sau: 

a) Không có biện pháp ngăn ngừa trẻ em truy nhập thông tin không có lợi 

trên môi trường mạng khi cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin; 



b) Không có dấu hiệu cảnh báo đối với sản phẩm, dịch vụ công nghệ 

thông tin mang nội dung không có lợi cho trẻ em. 

3. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong 

các hành vi sau: 

a) Tạo ra hoặc cài đặt hoặc phát tán chương trình vi rút máy tính hoặc 

phần mềm gây hại vào thiết bị số của người khác; 

b) Sản xuất hoặc cung cấp sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin kích 

động dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong 

mỹ tục của dân tộc. 

4. Hình thức xử phạt bổ sung: 

a) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đối với hành vi vi 

phạm quy định tại khoản 3 Điều này; 

b) Trục xuất khỏi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đối 

với người nước ngoài có hành vi vi phạm quy định tại khoản 3 Điều này. 

5. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

a) Buộc tiêu hủy sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin đối với hành vi vi 

phạm quy định tại điểm b khoản 3 Điều này; 

b) Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đã bị thay đổi do thực hiện hành 

vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 3 Điều này. 

Câu hỏi 21: Hành vi vi phạm quy định về giá cước viễn thông sẽ bị xử 

lý như thế nào? 

Trả lời: Điều 55 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP quy định: 

1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi không 

niêm yết giá cước dịch vụ viễn thông. 

2. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với một trong 

các hành vi sau: 

a) Báo cáo giá thành dịch vụ viễn thông với cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền chậm so với thời gian quy định; 

b) Báo cáo giá thành dịch vụ viễn thông không đầy đủ nội dung theo quy 

định. 

3. Phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với một trong 

các hành vi sau: 

a) Không thông báo giá cước dịch vụ viễn thông do doanh nghiệp tự quy 

định với cơ quan quản lý chuyên ngành về viễn thông theo quy định; 

b) Áp dụng giá cước dịch vụ viễn thông trong Danh mục dịch vụ viễn 

thông phải đăng ký giá cước trước khi đăng ký với cơ quan quản lý chuyên 

ngành về viễn thông theo quy định; hoặc áp dụng giá cước dịch vụ viễn thông 



trong Danh mục dịch vụ viễn thông phải đăng ký giá cước trước khi được cơ 

quan quản lý chuyên ngành về viễn thông chấp thuận; 

c) Cài đặt không đúng giá cước dịch vụ viễn thông so với giá cước đã 

đăng ký hoặc thông báo với cơ quan quản lý chuyên ngành về viễn thông; 

d) Không trình phương án giá cước dịch vụ viễn thông do Nhà nước quy 

định; 

đ) Không trình Bộ Thông tin và Truyền thông phương án miễn giảm giá 

cước phục vụ nhiệm vụ viễn thông công ích; 

e) Không ban hành quyết định giá cước dịch vụ viễn thông do doanh 

nghiệp cung cấp. 

4. Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 140.000.000 đồng đối với một trong 

các hành vi sau: 

a) Áp dụng giá cước, khung giá cước dịch vụ viễn thông công ích, giá 

cước kết nối không đúng giá cước, khung giá cước do Bộ Thông tin và Truyền 

thông quyết định; 

b) Miễn giảm giá cước phục vụ nhiệm vụ viễn thông công ích khi chưa 

được Bộ Thông tin và Truyền thông ra quyết định miễn giảm; 

c) Không đăng ký giá cước với cơ quan quản lý chuyên ngành về viễn 

thông đối với các dịch vụ trong Danh mục dịch vụ viễn thông phải đăng ký giá 

cước. 

5. Phạt tiền từ 140.000.000 đồng đến 170.000.000 đồng đối với một trong 

các hành vi sau: 

a) Bù chéo giữa các dịch vụ viễn thông khi xác định giá thành hoặc giá 

cước dịch vụ viễn thông; 

b) Cung cấp giá cước không đúng với giá cước đã đăng ký hoặc đã thông 

báo với cơ quan quản lý chuyên ngành về viễn thông; 

c) Cung cấp dịch vụ viễn thông với giá cước thấp quá mức so với giá 

cước trung bình trên thị trường dịch vụ viễn thông theo quy định của Bộ Thông 

tin và Truyền thông; 

d) Không thực hiện các biện pháp kiểm soát, bình ổn giá cước viễn thông 

theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

6. Phạt tiền từ 170.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với một trong 

các hành vi sau: 

a) Không tuân thủ quyết định đình chỉ giá cước của Bộ Thông tin và 

Truyền thông; 

b) Không báo cáo giá thành với cơ quan quản lý chuyên ngành về viễn 

thông; 



c) Không quy định ràng buộc về kinh tế để đảm bảo đối tác nước ngoài 

thực hiện đúng sản lượng đã cam kết khi ký hợp đồng ký với đối tác nước ngoài 

hoặc giảm giá cước thanh toán điện thoại quốc tế chiều về quá thấp hoặc doanh 

nghiệp đàm phán, chuyển giá, chiết khấu dẫn đến giảm giá cước thanh toán điện 

thoại quốc tế chiều về quá thấp; 

d) Doanh nghiệp viễn thông có vị trí thống lĩnh thị trường áp dụng giá 

cước dịch vụ viễn thông thấp hơn giá thành. 

7. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm 

quy định tại điểm c khoản 3, điểm a khoản 4, các khoản 5 và 6 Điều này. 

Câu hỏi 22: Hành vi vi phạm quy định về an toàn, an ninh trong giao 

dịch điện tử sử dụng chữ ký số, chứng thư số sẽ vị xử phạt như thế nào? 

Trả lời: Điều 79 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP quy định: 

1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong 

các hành vi sau: 

a) Cản trở trái pháp luật hoạt động cung cấp và sử dụng dịch vụ chứng 

thực chữ ký số; 

b) Không bảo đảm bí mật, an toàn trong việc lưu trữ thông tin liên quan 

đến nhân thân của tổ chức, cá nhân xin cấp chứng thư số. 

2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong 

các hành vi sau: 

a) Trộm cắp, gian lận, mạo nhận, chiếm đoạt hoặc sử dụng trái phép khóa 

bí mật của người khác; 

b) Không bảo đảm an toàn trong suốt quá trình tạo và chuyển giao chứng 

thư số cho thuê bao hoặc không bảo đảm bí mật toàn bộ quá trình tạo cặp khoá 

cho tổ chức, cá nhân xin cấp chứng thư số; 

c) Sử dụng thiết bị không đúng quy chuẩn kỹ thuật và tiêu chuẩn bắt buộc 

áp dụng để tự tạo cặp khóa; 

d) Không lưu trữ bí mật những thông tin về nhân thân và khóa bí mật của 

thuê bao trong suốt thời gian tạm dừng chứng thư số; 

đ) Không bảo đảm giữ bí mật khóa bí mật của thuê bao trong trường hợp 

thuê bao ủy quyền. 

3. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong 

các hành vi sau: 

a) Làm giả hoặc hướng dẫn người khác làm giả chứng thư số; 

b) Không đáp ứng các điều kiện đảm bảo an toàn cho chữ ký số theo quy 

định; 



c) Sử dụng hệ thống thiết bị kỹ thuật không có khả năng phát hiện, cảnh 

báo những truy nhập bất hợp pháp và những hình thức tấn công trên môi trường 

mạng; 

d) Sử dụng hệ thống phân phối khóa cho thuê bao không bảo đảm sự toàn 

vẹn và bảo mật của cặp khóa; 

đ) Không triển khai phương án kiểm soát sự ra vào trụ sở hoặc nơi đặt 

thiết bị phục vụ việc cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số; 

e) Không triển khai phương án kiểm soát quyền truy nhập hệ thống cung 

cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số. 

4. Phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với một trong 

các hành vi sau: 

a) Không có phương án dự phòng đảm bảo duy trì hoạt động an toàn, liên 

tục và khắc phục khi có sự cố xảy ra; 

b) Trộm cắp khóa bí mật của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký 

số quốc gia; 

c) Tiết lộ hoặc cung cấp khóa bí mật của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng 

thực chữ ký số quốc gia trái pháp luật; 

d) Sử dụng trái phép khóa bí mật của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng 

thực chữ ký số quốc gia; 

đ) Không thực hiện hoặc thực hiện không đúng yêu cầu của cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về tình trạng khẩn cấp hoặc để 

đảm bảo an ninh quốc gia. 

Câu hỏi 23: Đối với hành vi vi phạm quy định về cung cấp, sử dụng 

trái phép thông tin trên mạng sẽ bị xử phạt như thế nào? 

Trả lời: Điều 80 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP quy định: 

1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối hành vi bẻ khóa, 

trộm cắp, sử dụng mật khẩu, khóa mật mã và thông tin của tổ chức, cá nhân 

khác trên môi trường mạng. 

2. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong 

các hành vi sau: 

a) Truy cập trái phép vào mạng hoặc thiết bị số của người khác để chiếm 

quyền điều khiển thiết bị số hoặc thay đổi, xóa bỏ thông tin lưu trữ trên thiết bị 

số hoặc thay đổi tham số cài đặt thiết bị số hoặc thu thập thông tin của người 

khác; 

b) Xâm nhập, sửa đổi, xóa bỏ nội dung thông tin của tổ chức, cá nhân 

khác trên môi trường mạng; 

c) Cản trở hoạt động cung cấp dịch vụ của hệ thống thông tin; 



d) Ngăn chặn việc truy nhập đến thông tin của tổ chức, cá nhân khác trên 

môi trường mạng, trừ trường hợp pháp luật cho phép; 

đ) Làm mất an toàn, bí mật thông tin của tổ chức, cá nhân khác được trao 

đổi, truyền đưa, lưu trữ trên môi trường mạng. 

3. Hình thức xử phạt bổ sung: 

Trục xuất khỏi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đối 

với người nước ngoài có hành vi vi phạm quy định tại các khoản 1 và 2 Điều 

này. 

Câu hỏi 24: Những quy định về xử phạt vi phạm hành chính đối với 

hành vi vi phạm quy định về sử dụng mạng nhằm chiếm đoạt tài sản? 

Trả lời: Điều 81 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP quy định: 

1. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi lợi 

dụng các phương tiện giao tiếp trực tuyến trên mạng Internet, mạng viễn thông 

nhằm chiếm đoạt tài sản của tổ chức, cá nhân có trị giá dưới 2.000.000 đồng. 

2. Phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với một trong 

các hành vi sau: 

a) Truy cập bất hợp pháp vào tài khoản của tổ chức, cá nhân nhằm chiếm 

đoạt tài sản có trị giá dưới 2.000.000 đồng; 

b) Thiết lập hệ thống, cung cấp dịch vụ chuyển cuộc gọi quốc tế thành 

cuộc gọi trong nước phục vụ cho mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tài sản có trị giá 

dưới 2.000.000 đồng; 

c) Trộm cắp hoặc sử dụng trái phép thông tin về tài khoản, thẻ ngân hàng 

của tổ chức, cá nhân để chiếm đoạt, gây thiệt hại tài sản hoặc để thanh toán hàng 

hóa, dịch vụ có trị giá dưới 2.000.000 đồng. 

3. Hình thức xử phạt bổ sung: 

Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đối với hành vi vi 

phạm quy định tại khoản 2 Điều này. 

4. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm 

quy định tại các khoản 1 và 2 Điều này. 

Câu hỏi 25: Hành vi vi phạm quy định về quản lý gửi thông tin trên 

mạng được quy định như thế nào? 

Trả lời: Theo Điều 82 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP quy định: 

1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong 

các hành vi sau: 

a) Gửi thông tin mang tính thương mại vào địa chỉ điện tử của người tiếp 

nhận khi chưa được người tiếp nhận đồng ý hoặc khi người tiếp nhận đã từ chối; 



b) Không có phương thức để người tiếp nhận thông tin từ chối việc tiếp 

nhận thông tin. 

2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong 

các hành vi sau: 

a) Giả mạo nguồn gốc gửi thông tin trên mạng; 

b) Không cung cấp điều kiện kỹ thuật và nghiệp vụ cần thiết khi có yêu 

cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

3. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi 

không áp dụng biện pháp ngăn chặn hoặc không xử lý khi nhận được thông báo 

của tổ chức, cá nhân về việc gửi thông tin vi phạm quy định của pháp luật. 

Câu hỏi 26: Vi phạm quy định về thu thập, sử dụng thông tin cá nhân 

sẽ bị phạt tiền như thế nào? Biện pháp khắc phục hậu quả? 

Trả lời: Điều 84 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP quy định: 

1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong 

các hành vi sau: 

a) Thu thập thông tin cá nhân khi chưa có sự đồng ý của chủ thể thông tin 

cá nhân về phạm vi, mục đích của việc thu thập và sử dụng thông tin đó; 

b) Cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba khi chủ thể thông tin cá 

nhân đã yêu cầu ngừng cung cấp. 

2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong 

các hành vi sau: 

a) Sử dụng không đúng mục đích thông tin cá nhân đã thỏa thuận khi thu 

thập hoặc khi chưa có sự đồng ý của chủ thể thông tin cá nhân; 

b) Cung cấp hoặc chia sẻ hoặc phát tán thông tin cá nhân đã thu thập, tiếp 

cận, kiểm soát cho bên thứ ba khi chưa có sự đồng ý của chủ thông tin cá nhân; 

c) Thu thập, sử dụng, phát tán, kinh doanh trái pháp luật thông tin cá nhân 

của người khác. 

3. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

Buộc hủy bỏ thông tin cá nhân do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại 

điểm b khoản 1, các điểm b và c khoản 2 Điều này. 

Câu hỏi 27: Hành vi vi phạm quy định về phòng ngừa, phát hiện, 

ngăn chặn và xử lý phần mềm độc hại sẽ bị phạt tiền như thế nào? 

Trả lời: Theo Điều 83 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP quy định: 

1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong 

các hành vi sau: 

a) Không có biện pháp quản lý hoặc phòng ngừa hoặc phát hiện hoặc 

ngăn chặn phát tán phần mềm độc hại; 



b) Không báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền về hệ thống lọc phần 

mềm độc hại trong quá trình gửi, nhận, lưu trữ thông tin trên hệ thống của mình 

theo quy định của pháp luật. 

2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong 

các hành vi sau: 

a) Không có hệ thống lọc phần mềm độc hại trong quá trình gửi hoặc 

nhận hoặc lưu trữ thông tin trên hệ thống của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thư 

điện tử, truyền đưa, lưu trữ thông tin; 

b) Không thực hiện phòng ngừa hoặc không ngăn chặn hoặc không xử lý 

việc phát tán phần mềm độc hại theo hướng dẫn, yêu cầu của cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền; 

c) Không triển khai hệ thống kỹ thuật nghiệp vụ nhằm phòng ngừa, phát 

hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời phần mềm độc hại. 

Câu hỏi 28: Mức phạt tiền đối với hành vi vi phạm quy định về thu 

thập, sử dụng thông tin cá nhân? Biện pháp khắc phục hậu quả? 

Trả lời: Theo Điều 84 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP quy định: 

1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong 

các hành vi sau: 

a) Thu thập thông tin cá nhân khi chưa có sự đồng ý của chủ thể thông tin 

cá nhân về phạm vi, mục đích của việc thu thập và sử dụng thông tin đó; 

b) Cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ ba khi chủ thể thông tin cá 

nhân đã yêu cầu ngừng cung cấp. 

2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong 

các hành vi sau: 

a) Sử dụng không đúng mục đích thông tin cá nhân đã thỏa thuận khi thu 

thập hoặc khi chưa có sự đồng ý của chủ thể thông tin cá nhân; 

b) Cung cấp hoặc chia sẻ hoặc phát tán thông tin cá nhân đã thu thập, tiếp 

cận, kiểm soát cho bên thứ ba khi chưa có sự đồng ý của chủ thông tin cá nhân; 

c) Thu thập, sử dụng, phát tán, kinh doanh trái pháp luật thông tin cá nhân 

của người khác. 

3. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

Buộc hủy bỏ thông tin cá nhân do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại 

điểm b khoản 1, các điểm b và c khoản 2 Điều này. 

Câu hỏi 29 : Hành vi vi phạm quy định về cập nhật, sửa đổi và hủy bỏ 

thông tin cá nhân bị xử lý như thế nào? 

Trả lời: Theo Điều 85 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP quy định: 



1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi 

không thông báo cho chủ thể thông tin cá nhân sau khi hủy bỏ thông tin cá nhân 

đã lưu trữ hoặc chưa thực hiện được biện pháp phù hợp để bảo vệ thông tin cá 

nhân do yếu tố kỹ thuật. 

2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong 

các hành vi sau: 

a) Không cập nhật, sửa đổi, hủy bỏ thông tin cá nhân đã lưu trữ theo yêu 

cầu của chủ thể thông tin cá nhân hoặc không cung cấp cho chủ thể thông tin cá 

nhân quyền tiếp cận để tự cập nhật, sửa đổi, hủy bỏ thông tin cá nhân của họ; 

b) Không hủy bỏ thông tin cá nhân đã được lưu trữ khi đã hoàn thành mục 

đích sử dụng hoặc hết thời hạn lưu trữ. 

3. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi 

không áp dụng biện pháp quản lý hoặc biện pháp kỹ thuật theo quy định để bảo 

vệ thông tin cá nhân. 

Câu hỏi 30: Phạt tiền đối với hành vi vi phạm quy định về bảo đảm 

an toàn thông tin cá nhân trên mạng? 

Trả lời: Điều 86 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP quy định: 

1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi tuân 

thủ không đầy đủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về bảo đảm an toàn thông 

tin mạng. 

2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi 

không tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về bảo đảm an toàn thông tin 

mạng. 

3. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi 

không áp dụng ngay biện pháp khắc phục, ngăn chặn khi có nguy cơ xảy ra sự 

cố an toàn thông tin mạng. 

4. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với hành vi 

không áp dụng ngay biện pháp khắc phục, ngăn chặn trong khi xảy ra sự cố an 

toàn thông tin mạng. 

Câu hỏi 31: Vi phạm quy định về trang thông tin điện tử sẽ bị xử lý 

như thế nào? 

Trả lời: Theo Điều 99 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP quy định: 

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi cung 

cấp không đầy đủ hoặc không chính xác thông tin về tên của tổ chức quản lý 

trang thông tin điện tử, tên cơ quan chủ quản (nếu có), địa chỉ liên lạc, thư điện 

tử, số điện thoại liên hệ, tên người chịu trách nhiệm quản lý nội dung trên trang 

chủ của trang thông tin điện tử. 



2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong 

các hành vi sau: 

a) Cung cấp, chia sẻ đường dẫn đến thông tin trên mạng có nội dung vi 

phạm quy định của pháp luật; 

b) Tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, 

mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc. 

3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong 

các hành vi sau: 

a) Đưa thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ 

chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân; 

b) Đăng, phát, sử dụng hình ảnh bản đồ Việt Nam không thể hiện đầy đủ 

hoặc thể hiện sai chủ quyền quốc gia; 

c) Quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hóa, dịch vụ bị cấm; 

d) Giả mạo trang thông tin điện tử của tổ chức, cá nhân khác; 

đ) Đăng, phát các tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm 

mà không được sự đồng ý của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ hoặc không được 

phép lưu hành hoặc đã có quyết định cấm lưu hành hoặc tịch thu. 

4. Hình thức xử phạt bổ sung: 

Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đối với hành vi vi 

phạm quy định tại khoản 3 Điều này. 

5. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

a) Buộc gỡ bỏ đường dẫn đến thông tin sai sự thật hoặc gây nhầm lẫn, 

thông tin vi phạm pháp luật đối với hành vi vi phạm quy định tại các khoản 2 và 

3 Điều này; 

b) Buộc thu hồi hoặc buộc hoàn trả tên miền do thực hiện hành vi vi phạm 

quy định tại các khoản 2 và 3 Điều này. 

Câu hỏi 32: Một người có hành vi vi phạm các quy định về trách 

nhiệm sử dụng dịch vụ mạng xã hội sẽ bị xử lý như thế nào? 

Trả lời: Theo quy định tại Điều 101 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP thì:  

1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi lợi 

dụng mạng xã hội để thực hiện một trong các hành vi sau: 

a) Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu 

khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân; 

b) Cung cấp, chia sẻ thông tin cổ súy các hủ tục, mê tín, dị đoan, dâm ô, 

đồi trụy, không phù hợp với thuần phong, mỹ tục của dân tộc; 

c) Cung cấp, chia sẻ thông tin miêu tả tỉ mỉ hành động chém, giết, tai nạn, 

kinh dị, rùng rợn; 



d) Cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong Nhân dân, 

kích động bạo lực, tội ác, tệ nạn xã hội, đánh bạc hoặc phục vụ đánh bạc; 

đ) Cung cấp, chia sẻ các tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản 

phẩm mà không được sự đồng ý của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ hoặc chưa 

được phép lưu hành hoặc đã có quyết định cấm lưu hành hoặc tịch thu; 

e) Quảng cáo, tuyên truyền, chia sẻ thông tin về hàng hóa, dịch vụ bị cấm; 

g) Cung cấp, chia sẻ hình ảnh bản đồ Việt Nam nhưng không thể hiện 

hoặc thể hiện không đúng chủ quyền quốc gia; 

h) Cung cấp, chia sẻ đường dẫn đến thông tin trên mạng có nội dung bị 

cấm. 

2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi tiết 

lộ thông tin thuộc danh mục bí mật nhà nước, bí mật đời tư của cá nhân và bí 

mật khác mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. 

3. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

Buộc gỡ bỏ thông tin sai sự thật hoặc gây nhầm lẫn hoặc thông tin vi 

phạm pháp luật do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại các khoản 1 và 2 Điều 

này. 

Câu hỏi 33: Hành vi vi phạm quy định về điểm cung cấp dịch vụ trò 

chơi điện tử công cộng sẽ bị xử phạt như thế nào? 

Trả lời: Tại Điều 105 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP quy định: 

1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi niêm 

yết bảng nội quy sử dụng dịch vụ trò chơi điện tử công cộng nhưng nội dung 

niêm yết không đầy đủ. 

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

hành vi sau: 

a) Thiết lập điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng cách cổng 

trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông dưới 200 m; 

b) Không thể hiện đầy đủ các thông tin trên biển hiệu theo quy định; 

c) Không niêm yết nội quy sử dụng dịch vụ trò chơi điện tử công cộng; 

d) Không có bảng niêm yết danh sách cập nhật các trò chơi G1 đã được 

phê duyệt nội dung, kịch bản tại điểm cung cấp dịch vụ kèm theo phân loại trò 

chơi theo độ tuổi. 

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

hành vi sau: 

a) Thiết lập điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng mà không 

có Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện 

tử công cộng; 



b) Thiết lập điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng nhưng 

không ký hợp đồng đại lý Internet hoặc không có văn bản của doanh nghiệp 

cung cấp dịch vụ Internet xác nhận là điểm cung cấp dịch vụ truy nhập Internet 

công cộng của doanh nghiệp; 

c) Thiết lập điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng mà không 

đáp ứng đủ điều kiện hoạt động; 

d) Không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định về bảo đảm an 

toàn thông tin và an ninh thông tin; 

đ) Hoạt động ngoài khoảng thời gian từ 08 giờ sáng đến 22 giờ đêm hàng 

ngày; 

e) Không thực hiện đúng các quy định khác về nghĩa vụ của điểm cung 

cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng. 

4. Hình thức xử phạt bổ sung: 

Đình chỉ hoạt động từ 01 tháng đến 03 tháng đối với hành vi vi phạm quy 

định tại các điểm a, b, d và e khoản 3 Điều này. 

Câu hỏi 34:  Phạt tiền đối với hành vi vi phạm quy định về sử dụng 

dịch vụ chứng thực chữ ký số và chứng thư số được quy định như thế nào? 

Trả lời: Theo Điều 110 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP quy định: 

1. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong 

các hành vi sau: 

a) Không cung cấp khóa bí mật hoặc những thông tin cần thiết cho cơ 

quan tiến hành tố tụng, cơ quan an ninh theo quy định; 

b) Sử dụng chứng thư số nước ngoài chưa được cấp giấy phép sử dụng tại 

Việt Nam trong giao dịch với cơ quan nhà nước. 

2. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với một trong 

các hành vi sau: 

a) Cung cấp thông tin sai sự thật để được cấp chứng thư số; 

b) Sử dụng chữ ký số của người được cấp chứng thư số của cơ quan, tổ 

chức để thực hiện các giao dịch không đúng theo chức danh. 

Câu hỏi 35: Hành vi vi phạm quy định về giải quyết tranh chấp, 

khiếu nại, bồi thường thiệt hại trong cung ứng dịch vụ bị xử lý như thế 

nào? 

Trả lời: Theo Điều 113 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP quy định: 

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 600.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối 

với một trong các hành vi sau: 

a) Không xây dựng, niêm yết công khai quy trình giải quyết khiếu nại của 

người sử dụng dịch vụ tại các điểm cung cấp dịch vụ; 



b) Giải quyết khiếu nại không đúng thời hạn theo quy định; 

c) Không tiếp nhận giải quyết khiếu nại nhưng không có văn bản thông 

báo nêu rõ lý do cho người khiếu nại trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể 

từ ngày nhận được khiếu nại. 

2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với một trong các 

hành vi sau: 

a) Không thông báo bằng văn bản cho người khiếu nại về kết quả giải 

quyết khiếu nại; 

b) Không lưu trữ hoặc lưu trữ không đầy đủ hồ sơ và các thông tin có liên 

quan đến dịch vụ bị khiếu nại. 

3. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi không 

hoàn trả cước hoặc bồi thường thiệt hại cho người sử dụng dịch vụ do lỗi của 

doanh nghiệp hoặc đại lý gây ra. 

4. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng đối với hành vi không 

xem xét, giải quyết hoặc không báo cáo kết quả giải quyết khiếu nại theo yêu 

cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. 

Câu hỏi 36: Thanh tra viên và người được giao thực hiện nhiệm vụ 

thanh tra chuyên ngành Thông tin và Truyền thông đang thi hành công vụ 

có quyền gì? 

Trả lời: Khoản 1 Điều 114 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP quy định: 

Thanh tra viên và người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành 

Thông tin và Truyền thông đang thi hành công vụ có quyền: 

- Phạt cảnh cáo;                      

- Phạt tiền đến 1.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong 

lĩnh vực viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin; phạt tiền đến 

800.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, giao 

dịch điện tử; 

- Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt 

quá mức tiền phạt quy định tại điểm b khoản này; 

- Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định tại các điểm a, 

c và đ khoản 1 Điều 28 của Luật Xử lý vi phạm hành chính. 

Câu hỏi 37: Chánh Thanh tra Sở Thông tin Truyền thông có quyền 

gì? 

Trả lời: Theo khoản 2 Điều 114 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP thì: 

Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông, Trưởng đoàn thanh tra 

chuyên ngành của Sở Thông tin và Truyền thông, Trưởng đoàn thanh tra chuyên 

ngành của Cục Viễn thông, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, 



Cục Tần số vô tuyến điện, Giám đốc Trung tâm Tần số khu vực, Trưởng đoàn 

thanh tra chuyên ngành Trung tâm Tần số khu vực có quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 100.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin; phạt tiền 

đến 40.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu 

chính, giao dịch điện tử; 

c) Tước quyền sử dụng Giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc 

đình chỉ hoạt động có thời hạn; 

d) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không 

vượt quá mức tiền phạt quy định tại điểm b khoản này; 

đ) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả. 

Câu hỏi 38: Ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền xử phạt như thế 

nào? 

Trả lời: Theo khoản 1 Điều Điều 115 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP thì 

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 5.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong 

lĩnh vực viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin; phạt tiền đến 

4.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, 

giao dịch điện tử; 

c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không 

vượt quá mức xử phạt tiền được quy định tại điểm b khoản này; 

d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm a, b, c và 

đ khoản 1 Điều 28 của Luật Xử lý vi phạm hành chính. 

Câu hỏi 39: Ủy ban nhân dân cấp huyện có thẩm quyền xử phạt như 

thế nào? 

Trả lời: Theo khoản 2 Điều 115 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP quy định: 

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 100.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin; phạt tiền 

đến 40.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu 

chính, giao dịch điện tử; 

c) Tước quyền sử dụng Giấy phép có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có 

thời hạn; 



d) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không 

vượt quá mức tiền phạt quy định tại điểm b khoản này; 

đ) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm a, b, c, 

đ, e, h, i và k khoản 1 Điều 28 của Luật Xử lý vi phạm hành chính. 

Câu hỏi 40: Thẩm quyền xử phạt của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh? 

Trả lời:  Theo khoản 3 Điều 115 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP quy định: 

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 200.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin; phạt tiền 

đến 80.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu 

chính, giao dịch điện tử; 

c) Tước quyền sử dụng Giấy phép có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có 

thời hạn; 

d) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; 

đ) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả. 

Câu hỏi 41: Chiến sĩ Công an nhân dân đang thi hành công vụ có 

quyền gì? 

Trả lời: Khoản 1 Điều 116 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP quy định, chiến 

sĩ Công an nhân dân đang thi hành công vụ có quyền: 

- Phạt cảnh cáo; 

- Phạt tiền đến 1.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong 

lĩnh vực viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin; phạt tiền đến 

800.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, giao 

dịch điện tử. 

Câu hỏi 42: Trưởng Công an cấp xã có thẩm quyền xử phạt như thế 

nào? 

Trả lời: Theo khoản 2 Điều 116 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP quy định 

Trưởng Công an cấp xã có quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 5.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong 

lĩnh vực viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin; phạt tiền đến 

4.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, 

giao dịch điện tử; 

c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không 

vượt quá mức tiền phạt quy định tại điểm b khoản này; 



d) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm a, c và 

đ khoản 1 Điều 28 của Luật Xử lý vi phạm hành chính. 

Câu hỏi 43: Trưởng Công an cấp huyện có thẩm quyền xử phạt như 

thế nào? 

Trả lời: Theo khoản 3 Điều Điều 116 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP quy 

định Trưởng Công an cấp huyện có quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 40.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin; phạt tiền 

đến 16.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu 

chính, giao dịch điện tử; 

c) Tước quyền sử dụng Giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc 

đình chỉ hoạt động có thời hạn; 

d) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không 

vượt quá mức tiền phạt được quy định tại điểm b khoản này; 

đ) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm a, c, đ và 

k khoản 1 Điều 28 của Luật Xử lý vi phạm hành chính. 

Câu hỏi 44: Thẩm quyền xử phạt của Giám đốc Công an tỉnh? 

Trả lời: Theo khoản 5 Điều 116 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP quy định 

Giám đốc Công an tỉnh có quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 100.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin; phạt tiền 

đến 40.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu 

chính, giao dịch điện tử; 

c) Tước quyền sử dụng Giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc 

đình chỉ hoạt động có thời hạn; 

d) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không 

vượt quá mức tiền phạt được quy định tại điểm b khoản này; 

đ) Giám đốc Công an cấp tỉnh quyết định áp dụng hình thức xử phạt trục 

xuất; 

e) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm a, c, đ, i 

và k khoản 1 Điều 28 của Luật Xử lý vi phạm hành chính. 

Câu hỏi 45: Thẩm quyền xử phạt của Chiến sỹ Bộ đội Biên phòng 

đang thi hành công vụ được quy định như thế nào? 

Trả lời: Theo quy định tại khoản 1 Điều 117 Nghị định số 15/2020/NĐ-

CP thì:  



1. Chiến sĩ Bộ đội Biên phòng đang thi hành công vụ có quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 1.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong 

lĩnh vực viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin; phạt tiền đến 

800.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, giao 

dịch điện tử. 

Câu hỏi 46: Thẩm quyền xử phạt của Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên 

phòng cấp tỉnh được quy định như thế nào? 

Trả lời: Theo khoản 4 Điều Điều 117 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP thì: 

4. Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng cấp tỉnh, Chỉ huy trưởng Hải đoàn 

Biên phòng trực thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng có quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 200.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin; phạt tiền 

đến 80.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu 

chính, giao dịch điện tử; 

c) Tước quyền sử dụng Giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc 

đình chỉ hoạt động có thời hạn; 

d) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; 

đ) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định tại các điểm a, c, 

đ, i và k khoản 1 Điều 28 của Luật Xử lý vi phạm hành chính. 

Câu hỏi 47: Thẩm quyển xử phạt của kiểm soát viên thị trường đang 

thi hành công vụ được quy định như thế nào? 

Trả lời: Theo khoản 1 Điều 119 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP quy định: 

1. Kiểm soát viên thị trường đang thi hành công vụ có quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 1.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong 

lĩnh vực viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin; phạt tiền đến 

800.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, giao 

dịch điện tử. 

Câu hỏi 48: Đội trưởng Đội quản lý thị trường có thẩm quyền xử 

phạt như thế nào? 

Trả lời: Theo khoản 2 Điều 119 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP quy định: 

2. Đội trưởng Đội Quản lý thị trường có quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 50.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin; phạt tiền 



đến 40.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu 

chính, giao dịch điện tử; 

c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không 

vượt quá mức tiền phạt được quy định tại điểm b khoản này; 

d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm a, đ, e, g, 

h, i và k khoản 1 Điều 28 của Luật Xử lý vi phạm hành chính. 

Câu hỏi 49: Thẩm quyền xử phạt của Cục trưởng Cục quản lý thị 

trường cấp tỉnh? 

Trả lời:  Theo khoản 3 Điều 119 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP quy định: 

3. Cục trưởng Cục Quản lý thị trường cấp tỉnh, Cục trưởng Cục nghiệp vụ 

Quản lý thị trường có quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 100.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin; phạt tiền 

đến 40.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu 

chính, giao dịch điện tử; 

c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không 

vượt quá mức tiền phạt được quy định tại điểm b khoản này; 

d) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc 

đình chỉ hoạt động có thời hạn; 

đ) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm a, c, d, đ, 

e, g, h, i và k khoản 1 Điều 28 của Luật Xử lý vi phạm hành chính. 

Câu hỏi 50: Thẩm quyền xử phạt của Tổng Cục trưởng Cục Quản lý 

thị trường? 

Trả lời: Theo khoản 4 Điều 119 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP quy định: 

4. Tổng Cục trưởng Cục Quản lý thị trường có quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 200.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin; phạt tiền 

đến 80.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu 

chính, giao dịch điện tử; 

c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; 

d) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc 

đình chỉ hoạt động có thời hạn; 

đ) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm a, c, d, đ, 

e, g, h, i và k khoản 1 Điều 28 của Luật Xử lý vi phạm hành chính. 


