
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày 30 tháng 3 năm 2020, Hội đồng thẩm 

phán Toà án nhân dân tối cao đã ban hành Văn 

bản số 45/TANDTC-PC hướng dẫn việc xét xử tội 

phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19, trong đó hướng dẫn xác định tội danh 

theo quy định của Bộ luật Hình sự, như sau:  

Người có hành vi đưa lên mạng máy tính, 

mạng viễn thông thông tin giả mạo, thông tin sai 

sự thật, thông tin xuyên tạc về tình hình dịch 

bệnh Covid-19, gây dư luận xấu thì bị xử lý về tội 

đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy 

tính, mạng viễn thông theo quy định tại Điều 288 

Bộ luật Hình sự năm 2015. 

* Tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin 

mạng máy tính, mạng viễn thông (Điều 288) 

1. Người nào thực hiện một trong các hành vi 

sau đây, thu lợi bất chính từ 50.000.000 đồng đến 

dưới 200.000.000 đồng hoặc gây thiệt hại từ 

100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng hoặc 

gây dư luận xấu làm giảm uy tín của Cơ quan, tổ 

chức, cá nhân, thì bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng 

đến 200.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ 

đến 03 năm hoặc bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm: 

a) Đưa lên mạng máy tính, mạng viễn 

thông những thông tin trái với quy định của pháp 

luật, nếu không thuộc một trong các tội: Làm, tàng 

trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật 

phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam; làm nhục người khác; vu khống; 

truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy theo quy định của 

Bộ luật Hình sự năm 2015. 

b) Mua bán, trao đổi, tặng cho, sửa chữa, thay 

đổi hoặc công khai hóa thông tin riêng hợp pháp của 

cơ quan, tổ chức, cá nhân trên mạng máy tính, 

mạng viễn thông mà không được phép của chủ sở 

hữu thông tin đó; 

c) Hành vi khác sử dụng trái phép thông tin 

trên mạng máy tính, mạng viễn thông. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp 

sau đây, thì bị phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 

1.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 02 năm đến 

07 năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Lợi dụng quyền quản trị mạng máy tính, 

mạng viễn thông; 

c) Thu lợi bất chính 200.000.000 đồng trở lên; 

d) Gây thiệt hại 500.000.000 đồng trở lên; 

đ) Xâm phạm bí mật cá nhân dẫn đến 

người bị xâm phạm tự sát; 

e) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an 

toàn xã hội hoặc quan hệ đối ngoại của Việt Nam; 

g) Dẫn đến biểu tình. 

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 

20.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, cấm đảm 

nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc 

nhất định từ 01 năm đến 05 năm./. 

 

 

 

SỞ TƯ PHÁP TỈNH TUYÊN QUANG 

 

 

 

BẠN CẦN BIẾT 

 
 

XỬ LÝ HÌNH SỰ ĐỐI VỚI HÀNH VI 

VI PHẠM VỀ PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH 

COVID- 19 ĐƯỢC XÁC ĐỊNH THUỘC TỘI ĐƯA 

HOẶC SỬ DỤNG TRÁI PHÉP THÔNG TIN 

MẠNG MÁY TÍNH, MẠNG VIỄN THÔNG 

 

(Điều 288 Bộ luật Hình sự năm 2015  

sửa đổi, bổ sung năm 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuyên Quang, tháng 5 năm 2020 


