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HOÀN CẢNH RA ĐỜI, MỤC ĐÍCH VÀ Ý NGHĨA CỦA 
VIỆC BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH

1. Hoàn cảnh ra đời của Nghị định.
Trước khi Nghị định số 97/2008/NĐ-CP về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch
vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet được ban hành,việc thanh tra, 
kiểm tra và xử lý vi phạm trong quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet 
và thông tin điện tử trên Internet được áp dụng như sau: 
- Đối với việc thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong quản lý, cung cấp, 
sử dụng dịch vụ Internet:
+ Áp dụng các quy định xử phạt tại Điều 41 Nghị định số 55/2001/NĐ-CP 
ngày 23 tháng 8 năm 2001 của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng
dịch vụ Internet; 
+ Thông tư số 05/2004/TT-BBCVT ngày 16 tháng 12 năm 2004 hướng dẫn
thực hiện một số điều về xử lý vi phạm hành chính và khiếu nại, tố cáo quy 
định tại chương IV Nghị định số 55/2001/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, 
cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet; 
+ Thông tư số 03/2006/TT-BBCVT ngày 29 tháng 6 năm 2006 sửa đổi, bổ
sung một số nội dung của Thông tư 05/2004/TT-BBCVT;

HOÀN CẢNH RA ĐỜI, MỤC ĐÍCH VÀ Ý NGHĨA CỦA 
VIỆC BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH

+ Ngoài ra còn áp dụng các Nghị định khác Nghị định số 142/2004/NĐ-CP ngày
08/7/2004 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về bưu chính, 
viễn thông và tần số vô tuyến điện ; Nghị định số 175/2004/NĐ-CP về xử phạt vi 
phạm hành chính trong lĩnh vực thương mại ; Nghị định số 56/2006/NĐ-CP về
xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa thông tin.
-Việc thanh tra, kiểm tra thông tin điện tử trên Internet : Việc thanh tra, kiểm tra 
và xử lý vi phạm trong lĩnh vực thông tin chủ yếu dụng các quy định tại Nghị 
định số 56/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ về xử phạt vi
phạm hành chính trong hoạt động văn hoá – thông tin.
Đánh giá chung:
- Các hành vi được quy định tại Điều 41 Nghị định số 55/2001/NĐ-CP chỉ là
những hành vi tổng quát hay là những nhóm hành vi, do đó rất khó áp dụng
trong thực tế. Mặt khác, trong cùng thời gian đó xuất hiện ngày càng nhiều hành
vi vi phạm mới chưa được quy định tại các văn bản pháp luật;
- Hiện nay do sự phát triển mạnh mẽ của Internet, nhiều loại hình thông tin điện
tử trên Internet mới được ra đời như : dịch vụ mạng xã hội trực tuyến ; forum ; 
blog ; ... đã đặt ra cho cơ quan quản lý nhà nước phải có những quy định mới
nhằm quản lý các loại hình thông tin điện tử trên Internet.
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HiHiệệnn naynay BBộộ ThôngThông tin tin vvàà TruyTruyềềnn thôngthông đangđang trtrììnhnh ChChíínhnh phphủủ NghNghịị đ địịnhnh quyquy đ địịnhnh
XP VPHC XP VPHC trongtrong ququảảnn lýlý, , cungcung ccấấpp, s, sửử ddụụngng ddịịchch vvụụ Internet Internet vvàà thôngthông tin đi tin điệệnn ttửử
trêntrên Internet Internet thaythay ththếế NghNghịị đ địịnhnh ssốố 55 55/2001//2001/NĐNĐ--CP. NCP. Nộộii dungdung ccủủaa NghNghịị đ địịnhnh mmớớii
ccóó nhinhiềềuu thaythay đ đổổii soso vvớớii NghNghịị đ địịnhnh 55 55/2001//2001/NĐNĐ--CP,CP, đ đặặcc bibiệệtt llàà bbổổ sungsung nnộộii dungdung vvềề
thôngthông tin đi tin điệệnn ttửử trêntrên Internet vInternet vớớii nhnhữữngng mmụụcc tiêutiêu nhưnhư sausau::
-- TTạạoo môimôi trư trườờngng thôngthông thothoáángng hơn n hơn nữữaa chocho ssựự phpháátt tritriểểnn ccủủaa Internet tInternet tạạii ViViệệtt NamNam
trongtrong ttììnhnh hhììnhnh mmớớii;;
-- TTạạoo đi điềềuu kikiệệnn chocho doanhdoanh nghinghiệệpp vvàà mmọọii ngư ngườờii dândân đ đềềuu đư đượợcc thamtham giagia vvààoo ququáá
trtrììnhnh phpháátt tritriểểnn thôngthông quaqua viviệệcc ssửử ddụụngng ccáácc ddịịchch vvụụ Internet Internet vvàà thôngthông tin đi tin điệệnn ttửử trêntrên  
Internet;Internet;
-- Tăng cư Tăng cườờngng chchứứcc năngnăng ququảảnn lýlý nhnhàà nư nướớcc ccủủaa BBộộ ThôngThông tin tin vvàà TruyTruyềềnn thôngthông, , đđồồngng
ththờờii nhnhằằmm phòngphòng ngngừừaa, , ngănngăn chchặặnn vvàà xxửử lýlý ccáácc hhàànhnh vivi vivi phphạạmm trongtrong ququảảnn lýlý, , cungcung
ccấấpp, s, sửử ddụụngng ddịịchch vvụụ Internet Internet vvàà thôngthông tin đi tin điệệnn ttửử trêntrên Internet.Internet.
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2. M2. Mụụcc đđííchch vvàà ý ý nghnghĩĩaa ccủủaa viviệệcc ban ban hhàànhnh NghNghịị đ địịnhnh..
-- BBổổ sung sung ccáácc hhàànhnh vi vi mmớớii đđểể phphùù hhợợpp vvớớii ququáá trtrììnhnh phpháátt tritriểểnn;;
-- LoLoạạii bbỏỏ nhnhữữngng quyquy đđịịnhnh khôngkhông còncòn phphùù hhợợpp vvàà khôngkhông khkhảả thithi trongtrong giaigiai đođoạạnn phpháátt

tritriểểnn hihiệệnn nay;nay;
-- ĐưaĐưa hohoạạtt đ độộngng cungcung ccấấpp, s, sửử ddụụngng ddịịchch vvụụ Internet Internet vvàà thôngthông tin đi tin điệệnn ttửử trêntrên Internet Internet 

tuântuân ththủủ đđúúngng phpháápp luluậậtt, , đđảảmm bbảảoo côngcông bbằằngng vvàà ggóópp phphầầnn đ đảảmm bbảảoo an an totoàànn, an , an ninhninh
trêntrên mmạạngng InternetInternet;;

-- TTạạoo đi điềềuu kikiệệnn thuthuậậnn llợợii chocho viviệệcc áápp ddụụngng NghNghịị đ địịnhnh vvààoo ququáá trtrììnhnh thanhthanh tra kitra kiểểmm
tratra..
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3. M3. Mộộtt ssốố nguyênnguyên ttắắcc chungchung khi sokhi soạạnn ththảảoo NghNghịị đ địịnhnh..
1. N1. Nộộii dungdung NghNghịị đ địịnhnh phphảảii bbảảoo đ đảảmm phphùù hhợợpp vvớớii chchủủ trươngtrương, , đưđườờngng llốốii ccủủaa Đ Đảảngng
vvàà NhNhàà nư nướớcc, , phphùù hhợợpp phpháápp luluậậtt vvềề xxửử lýlý vivi phphạạmm hhàànhnh chchíínhnh vvàà ccáácc văn b văn bảảnn quyquy
phphạạmm phpháápp luluậậtt hihiệệnn hhàànhnh, , phphùù hhợợpp vvớớii ccáácc qui đ qui địịnhnh ccủủaa WTO. WTO. 
2. 2. BBáámm ssáátt ccáácc quyquy đ địịnhnh ququảảnn lýlý ccủủaa NghNghịị đ địịnhnh ssốố 97 97/2008//2008/NĐNĐ--CP CP vvềề ququảảnn lýlý, , cungcung
ccấấpp, s, sửử ddụụngng ddịịchch vvụụ Internet Internet vvàà thôngthông tin đi tin điệệnn ttửử trêntrên Internet, Internet, phphùù hhợợpp vvớớii chchứứcc
năngnăng ququảảnn lýlý nhnhàà nư nướớcc vvềề Internet cInternet củủaa BBộộ ThôngThông tin tin vvàà TruyTruyềềnn thôngthông..
3. C3. Cậậpp nhnhậậtt ccáácc quyquy đ địịnhnh ququảảnn lýlý nhnhàà nư nướớcc mmớớii nhnhấấtt đãđã vvàà đangđang đư đượợcc ssửửaa đ đổổii, b, bổổ
sungsung..
4. 4. XXáácc đ địịnhnh mmứứcc xxửử phphạạtt vivi phphạạmm hhàànhnh chchíínhnh hhợợpp lýlý, , đđúúngng luluậậtt. . ĐĐảảmm bbảảoo ttíínhnh khkhảả
thithi, , đđồồngng ththờờii ccóó ttáácc ddụụngng rănrăn đe đe, , phòngphòng ngngừừaa hhàànhnh vivi vivi phphạạmm..

NNỘỘI DUNG CI DUNG CỦỦA DA DỰỰ THTHẢẢOO NGHNGHỊỊ Đ ĐỊỊNHNH

NghNghịị đđịịnhnh baobao ggồồmm 5 5 chươngchương 33 33 ĐiĐiềềuu đưđượợcc kkếếtt ccấấuu nhưnhư sausau::
I. I. ChươngChương I: I: QuyQuy đđịịnhnh chungchung. . 
ChươngChương nnààyy baobao ggồồmm 5 5 điđiềềuu ((ttừừ ĐiĐiềềuu 1 1 đđếếnn ĐiĐiềềuu 5) 5) quyquy đđịịnhnh phphạạmm vi vi điđiềềuu chchỉỉnhnh, , 
đđốốii tưtượợngng áápp ddụụngng, , nguyênnguyên ttắắcc xxửử phphạạtt, , ththờờii hihiệệuu xxửử phphạạtt vvàà ccáácc hhììnhnh ththứứcc xxửử phphạạtt..
II. II. ChươngChương II: II: HHàànhnh vi vi vivi phphạạmm hhàànhnh chchíínhnh, , hhììnhnh ththứứcc vvàà mmứứcc xxửử phphạạtt..
ĐâyĐây llàà chươngchương chchíínhnh ccủủaa NghNghịị đđịịnhnh baobao ggồồmm 17 17 ĐiĐiềềuu ((ttừừ ĐiĐiềềuu 6 6 đđếếnn ĐiĐiềềuu 22) 22) quyquy
đđịịnhnh ccáácc nhnhóómm hhàànhnh vi vi vivi phphạạmm vvàà ccáácc hhììnhnh ththứứcc xxửử phphạạtt nhưnhư sausau::
-- Vi Vi phphạạmm ccáácc qui qui đđịịnhnh vvềề gigiấấyy phphéépp
-- Vi Vi phphạạmm ccáácc quyquy đđịịnhnh vvềề thithiếếtt llậậpp mmạạngng Internet Internet ddùùngng riêngriêng
-- Vi Vi phphạạmm ccáácc quyquy đđịịnhnh vvềề cungcung ccấấpp ddịịchch vvụụ InternetInternet
-- ViVi phphạạmm ccáácc quyquy đ địịnhnh vvềề ssửử ddụụngng ddịịchch vvụụ InternetInternet
-- ViVi phphạạmm ccáácc quyquy đ địịnhnh vvềề đ đạạii lýlý InternetInternet
-- ViVi phphạạmm ccáácc quyquy đ địịnhnh vvềề ssửử ddụụngng têntên mimiềềnn InternetInternet
-- ViVi phphạạmm ccáácc quyquy đ địịnhnh vvềề đăngđăng kýký, , cungcung ccấấpp têntên mimiềềnn InternetInternet
-- ViVi phphạạmm ccáácc quyquy đ địịnhnh vvềề đăngđăng kýký, s, sửử ddụụngng đ địịaa chchỉỉ IP IP vvàà ssốố hihiệệuu mmạạngng
-- ViVi phphạạmm ccáácc quyquy đ địịnhnh an an totoàànn, an , an ninhninh thôngthông tintin
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-- ViVi phphạạmm ccáácc quyquy đ địịnhnh vvềề gigiáá cư cướớcc, , phphíí, l, lệệ phphíí
-- ViVi phphạạmm ccáácc quyquy đ địịnhnh vvềề tiêutiêu chuchuẩẩnn, ch, chấấtt lư lượợngng ddịịchch vvụụ
-- ViVi phphạạmm ccáácc quyquy đ địịnhnh vvềề tròtrò chơichơi trtrựựcc tuytuyếếnn ((onlineonline gamesgames))
-- ViVi phphạạmm ccáácc quyquy đ địịnhnh vvềề trangtrang thôngthông tin đi tin điệệnn ttửử
-- ViVi phphạạmm ccáácc quyquy đ địịnhnh vvềề cungcung ccấấpp ddịịchch vvụụ mmạạngng xãxã hhộộii trtrựựcc tuytuyếếnn
-- ViVi phphạạmm ccáácc quyquy đ địịnhnh vvềề gigiảảii quyquyếếtt tranhtranh chchấấpp, khi, khiếếuu nnạạii
-- ViVi phphạạmm ccáácc quyquy đ địịnhnh vvềề chchếế đ độộ bbááoo ccááoo
-- HHàànhnh vivi ccảảnn trtrởở, ch, chốốngng đ đốốii nhânnhân viênviên, , cơcơ quanquan nhnhàà nư nướớcc thithi hhàànhnh nhinhiệệmm vvụụ thanhthanh
tra, kitra, kiểểmm tratra
III. III. ChươngChương III: ThIII: Thẩẩmm quyquyềềnn, th, thủủ ttụụcc xxửử phphạạtt vivi phphạạmm hhàànhnh chchíínhnh. . 
ChươngChương nnààyy baobao ggồồmm 6  6 điđiềềuu (t(từừ Đi Điềềuu 23  23 đđếếnn Đi Điềềuu 28) 28) quyquy đ địịnhnh ththẩẩmm quyquyềềnn vvàà ththủủ
ttụụcc xxửử phphạạtt vivi phphạạmm hhàànhnh chchíínhnh nhưnhư sausau ::
 Đi Điềềuu 23 23 quyquy đ địịnhnh ththẩẩmm quyquyềềnn xxửử phphạạt vi pht vi phạạm hm hàành chnh chíính cnh củủa Thanh tra chuyên a Thanh tra chuyên 
ngngàành Thông tin vnh Thông tin vàà TruyTruyềền thôngn thông; ; ĐiĐiềềuu 24 24 quyquy đđịịnhnh tthhẩẩm quym quyềền xn xửử phphạạt ct củủa Thanh a Thanh 
tra chuyên ngtra chuyên ngàành khnh kháácc; ; ĐiĐiềềuu 25 25 quyquy đđịịnhnh ThThẩẩm quym quyềền xn xửử phphạạt ct củủa a ỦỦy ban nhân y ban nhân 
dân cdân cáác cc cấấpp; ; ĐiĐiềềuu 26 26 quyquy đ địịnhnh tthhẩẩm quym quyềền xn xửử phphạạt ct củủa Công an nhân dân, Ba Công an nhân dân, Bộộ đ độội i 
Biên phòng, CBiên phòng, Cảảnh snh sáát bit biểển, Hn, Hảải quan,i quan, cơ quan Thu cơ quan Thuếế, , cơ quan Qucơ quan Quảản lý thn lý thịị trư trườờngng; ; 
ĐiĐiềềuu 27 p27 phân đhân địịnh thnh thẩẩm quym quyềền xn xửử phphạạt vi pht vi phạạm hm hàành chnh chíínhnh; ; ĐiĐiềều 2u 288 quyquy đđịịnhnh ththủủ
ttụụcc xxửử phphạạtt vi vi phphạạmm hhàànhnh chchíínhnh vvàà thithi hhàànhnh quyquyếếtt đđịịnhnh xxửử phphạạtt..
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CCáácc quyquy đ địịnhnh ttạạii chươngchương III cIII củủaa NghNghịị đ địịnhnh nnààyy đãđã ccậậpp nhnhậậtt ccáácc quyquy  
đđịịnhnh mmớớii nhnhấấtt ccủủaa PhPháápp llệệnhnh SSửửaa đ đổổii, b, bổổ sungsung mmộộtt ssốố đi điềềuu ccủủaa PhPháápp llệệnhnh
XXửử lýlý vivi phphạạmm hhàànhnh chchíínhnh ngngààyy 02 02 ththáángng 4 4 nămnăm 2008.2008.
4. 4. ChươngChương IV: KhiIV: Khiếếuu nnạạii, t, tốố ccááoo, x, xửử lýlý vivi phphạạmm..
ChươngChương nnààyy baobao ggồồmm 3  3 ĐiĐiềềuu (t(từừ Đi Điềềuu 29  29 đđếếnn Đi Điềềuu 31) 31) quyquy đ địịnhnh vvềề khikhiếếuu
nnạạii, t, tốố ccááoo vvàà gigiảảii quyquyếếtt khikhiếếuu nnạạii, t, tốố ccááoo; Kh; Khởởii kikiệệnn hhàànhnh chchíínhnh vvàà xxửử lýlý vivi
phphạạmm..
5. 5. ChươngChương V V: : ĐiĐiềềuu khokhoảảnn thithi hhàànhnh. . 
ChươngChương nnààyy baobao ggồồmm 2  2 điđiềềuu (t(từừ Đi Điềềuu 32  32 đđếếnn Đi Điềềuu 33) 33) quyquy đ địịnhnh vvềề hihiệệuu llựựcc
thithi hhàànhnh vvàà trtrááchch nhinhiệệmm thithi hhàànhnh..
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NHỮNG ĐIỂM MỚI CỦA DDỰỰ THTHẢẢOO NGHỊ ĐỊNH SO 
VỚI NGHỊ ĐỊNH 55/2001/NĐ-CP

1. 1. QuyQuy đ địịnhnh rõrõ nguyênnguyên ttắắcc xxửử phphạạtt, , trtrììnhnh ttựự, th, thủủ ttụụcc, , ccáácc hhììnhnh ththứứcc xxửử phphạạtt vivi
phphạạmm
2. 2. PhânPhân đ địịnhnh rõrõ ththẩẩmm quyquyềềnn, , trtrááchch nhinhiệệmm ccủủaa Thanh tra Thanh tra chuyênchuyên ngngàànhnh thôngthông tin, tin, 
truytruyềềnn thôngthông vvàà thanhthanh tra tra chuyênchuyên ngngàànhnh khkháácc
3. 3. QuyQuy đ địịnhnh ccụụ ththểể ccáácc hhàànhnh vivi vivi phphạạmm, m, mứứcc xxửử phphạạtt, , ccáácc hhììnhnh ththứứcc xxửử phphạạtt bbổổ
sungsung, kh, khắắcc phphụụcc hhậậuu ququảả
4. 4. BBổổ sung sung ccáácc quyquy đđịịnhnh xxửử phphạạtt vvềề thôngthông tin tin điđiệệnn ttửử trêntrên Internet, Internet, mmạạngng xãxã hhộộii
trtrựựcc tuytuyếếnn, , tròtrò chơichơi trtrựựcc tuytuyếếnn
5. 5. TăngTăng cưcườờngng ququảảnn lýlý hohoạạtt đđộộngng cungcung ccấấpp, , ssửử ddụụngng thôngthông tin tin trêntrên Internet Internet 
6. 6. MMứứcc xxửử phphạạtt đưđượợcc câncân nhnhắắcc đđểể đđủủ ttíínhnh rănrăn đeđe vvàà phphùù hhợợpp vvớớii quanquan điđiểểmm mmớớii
vvềề phpháátt tritriểểnn Internet Internet ttạạii ViViệệtt Nam Nam 
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1. 1. VVềề phphạạmm vi vi điđiềềuu chchỉỉnhnh ccủủaa NghNghịị đđịịnhnh..
CCáácc hhàànhnh vi vi vivi phphạạmm hhàànhnh chchíínhnh trongtrong viviệệcc cungcung ccấấpp hohoặặcc ssửử ddụụngng ccáácc ddịịchch vvụụ ứứngng
ddụụngng chuyênchuyên ngngàànhnh trêntrên Internet Internet ththìì áápp ddụụngng theotheo quyquy đđịịnhnh ccủủaa phpháápp luluậậtt vvềề xxửử phphạạtt
vi vi phphạạmm hhàànhnh chchíínhnh trongtrong llĩĩnhnh vvựựcc ququảảnn lýlý nhnhàà nưnướớcc ccóó liênliên quanquan. . VVíí ddụụ nhưnhư: : cungcung
ccấấpp ccáácc ddịịchch vvụụ đđààoo ttạạoo ttừừ xaxa qua qua môimôi trưtrườờngng Internet; Internet; cungcung ccấấpp ddịịchch vvụụ chchữữaa bbệệnhnh
qua Internet; qua Internet; thanhthanh totoáánn qua qua mmạạngng; ; ……
2. Vi 2. Vi phphạạmm quyquy đđịịnhnh vvềề mmạạngng ddùùngng riêngriêng..
Theo Theo quyquy đđịịnhnh ttạạii ĐiĐiềềuu 14 14 NghNghịị đđịịnhnh vvềề ququảảnn lýlý, , cungcung ccấấpp, , ssửử ddụụngng ddịịchch vvụụ Internet Internet 
vvàà thôngthông tin tin điđiệệnn ttửử trêntrên Internet Internet ththìì mmạạngng ddùùngng riêngriêng đưđượợcc chiachia llààmm haihai loloạạii: : mmạạngng
ddùùngng riêngriêng phphảảii ccấấpp phphéépp vvàà mmạạngng ddùùngng riêngriêng khôngkhông phphảảii ccấấpp phphéépp..
trongtrong ququáá trtrììnhnh áápp ddụụngng NghNghịị đđịịnhnh ccầầnn phânphân bibiệệtt rõrõ hhàànhnh vi vi nnààoo llàà quyquy đđịịnhnh chungchung
chocho ccảả haihai loloạạii mmạạngng ddùùngng riêngriêng, , hhàànhnh vi vi nnààoo chchỉỉ quyquy đđịịnhnh chocho mmộộtt loloạạii mmạạngng ddùùngng
riêngriêng. . 
3. Vi 3. Vi phphạạmm ccáácc quyquy đđịịnhnh vvềề đđạạii lýlý Internet.Internet.
-- đđốốii vvớớii hhàànhnh vi vi ““ĐĐạạii lýlý Internet Internet khôngkhông ccóó GiGiấấyy chchứứngng nhnhậậnn đăngđăng kýký kinhkinh doanhdoanh””
ththìì đưđượợcc áápp ddụụngng quyquy đđịịnhnh xxửử phphạạtt ttạạii khokhoảảnn 2 2 ĐiĐiềềuu 10 10 đđốốii vvớớii thươngthương nhânnhân llàà ttổổ
chchứứcc kinhkinh ttếế hohoặặcc khokhoảảnn 2 2 ĐiĐiềềuu 11 11 NghNghịị đđịịnhnh ssốố 06 06/2008//2008/NĐNĐ--CP CP đđốốii vvớớii thươngthương
nhânnhân llàà hhộộ kinhkinh doanhdoanh;;
-- BBổổ sung sung thêmthêm ccáácc đđốốii tưtượợngng llàà chchủủ ccáácc khkhááchch ssạạnn, , nhnhàà hhààngng, , văn văn phòngphòng, , sânsân baybay, , 
bbếếnn xexe, , v.vv.v…… khi khi cungcung ccấấpp ddịịchch vvụụ Internet Internet chocho ngư ngườờii ssửử ddụụngng khôngkhông thuthu cư cướớcc ddịịchch
vvụụ..
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4. 4. ViVi phphạạmm ccáácc quyquy đ địịnhnh vvềề ttààii nguyênnguyên InternetInternet
TrongTrong ququáá trtrììnhnh Thanh tra, kiThanh tra, kiểểmm tra tra ngongoààii viviệệcc áápp ddụụngng ccáácc quyquy đ địịnhnh ttạạii ccáácc Đi Điềềuu
11, 12 11, 12 vvàà 13 c13 củủaa NghNghịị đ địịnhnh nnààyy ththìì ccầầnn phphảảii áápp ddụụngng thêmthêm ccáácc quyquy đ địịnhnh ttạạii Đi Điềềuu 19 19 
NghNghịị đ địịnhnh ssốố 63 63/2007//2007/NĐNĐ--CP CP ngngààyy 10/4/2007 c10/4/2007 củủaa ChChíínhnh phphủủ quyquy đ địịnhnh xxửử phphạạtt vivi
phphạạmm hhàànhnh chchíínhnh trongtrong llĩĩnhnh vvựựcc côngcông nghnghệệ thôngthông tin.tin.
5. 5. ViVi phphạạmm ccáácc quyquy đ địịnhnh vvềề tròtrò chơichơi trtrựựcc tuytuyếếnn ((onlineonline gamesgames))
TrongTrong ththờờii giangian ttớớii khi Quykhi Quyếếtt đ địịnhnh ccủủaa ThThủủ tư tướớngng vvềề ququảảnn lýlý tròtrò chơichơi trtrựựcc tuytuyếếnn  
đưđượợcc ban ban hhàànhnh ththìì BBộộ ThôngThông tin tin vvàà TruyTruyềềnn thôngthông ssẽẽ ccóó văn b văn bảảnn hư hướớngng ddẫẫnn ccụụ ththểể  
hơnhơn..
6. 6. ViVi phphạạmm ccáácc quyquy đ địịnhnh vvềề trangtrang thôngthông tin đi tin điệệnn ttửử
NghNghịị đ địịnhnh nnààyy chchỉỉ quyquy đ địịnhnh mmộộtt ssốố ccáácc hhàànhnh vivi mangmang ttíínhnh đ đặặcc ththùù trongtrong llĩĩnhnh vvựựcc
Internet. Internet. CCáácc hhàànhnh vivi vivi phphạạmm hhàànhnh chchíínhnh khkháácc vvềề trangtrang thôngthông tin đi tin điệệnn ttửử ththìì đư đượợcc
áápp ddụụngng theotheo NghNghịị đ địịnhnh ssốố 56 56/2006//2006/NĐNĐ--CP vCP vềề xxửử phphạạtt vivi phphạạmm hhàànhnh chchíínhnh trongtrong
hohoạạtt đ độộngng văn  văn hohoáá –– thôngthông tin tin vvàà NghNghịị đ địịnhnh ssốố 63 63/2007//2007/NĐNĐ--CP CP quyquy đ địịnhnh xxửử phphạạtt vivi
phphạạmm hhàànhnh chchíínhnh trongtrong llĩĩnhnh vvựựcc côngcông nghnghệệ thôngthông tin.tin.
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7. V7. Vềề ththẩẩmm quyquyềềnn xxửử phphạạtt vivi phphạạmm hhàànhnh chchíínhnh
-- ThThẩẩmm quyquyềềnn vvàà ththủủ ttụụcc xxửử phphạạtt vivi phphạạmm hhàànhnh chchíínhnh quyquy đ địịnhnh ttạạii NghNghịị đ địịnhnh nnààyy đãđã  
đưđượợcc ccậậpp nhnhậậtt nhnhữữngng quyquy đ địịnhnh mmớớii ccủủaa PhPháápp llệệnhnh SSửửaa đ đổổii, b, bổổ sungsung mmộộtt ssốố đi điềềuu ccủủaa
PhPháápp llệệnhnh XXửử lýlý vivi phphạạmm hhàànhnh chchíínhnh ngngààyy 02 02 ththáángng 4 4 nămnăm 2008.2008.
-- Thanh tra viên vThanh tra viên vàà ChCháánh Thanh tra cnh Thanh tra cáác cơ quan thanh tra chuyên ngc cơ quan thanh tra chuyên ngàành khnh kháác cc cóó
ththẩẩm quym quyềền xn xửử phphạạt đt đốối vi vớới hi hàành vi vi phnh vi vi phạạm hm hàành chnh chíính trong vinh trong việệc cung cc cung cấấp hop hoặặc c 
ssửử ddụụng cng cáác dc dịịch vch vụụ ứứng dng dụụng chuyên ngng chuyên ngàành trên Internet thunh trên Internet thuộộc lc lĩĩnh vnh vựực quc quảản lý n lý 
nhnhàà nư nướớc cc củủa ma mìình.nh.

8. 8. ThThủủ ttụục xc xửử phphạạt vi pht vi phạạm hm hàành chnh chíính vnh vàà thi hthi hàành quynh quyếết đt địịnh xnh xửử phphạạtt
PhPhááp lp lệệnh snh sửửa đa đổổi, bi, bổổ sung msung mộột st sốố đi điềều cu củủa Pha Phááp lp lệệnh xnh xửử lý vi phlý vi phạạm hm hàành chnh chíính nh 
năm năm 20082008 quyquy đđịịnhnh trtrááchch nhinhiệệmm ccủủaa ttổổ chchứứcc ttíínn ddụụngng trongtrong viviệệcc thithi hhàànhnh quyquyếếtt đđịịnhnh
cưcưỡỡngng chchếế thithi hhàànhnh quyquyếếtt đđịịnhnh xxửử phphạạtt VPHC VPHC khkháácc vvớớii quyquy đđịịnhnh ccủủaa PhPháápp llệệnhnh xxửử
lýlý VPHC VPHC nămnăm 2002 2002 vvàà NghNghịị đ địịnh snh sốố 37 37/2005//2005/NĐNĐ--CP ngCP ngàày 18 thy 18 thááng 3 ng 3 năm năm 2005 2005 
ccủủa Cha Chíính phnh phủủ quy đ quy địịnh thnh thủủ ttụục c ááp dp dụụng cng cáác bic biệện phn phááp cưp cưỡỡng chng chếế thi hthi hàành quynh quyếết t 
đđịịnh xnh xửử phphạạt vi pht vi phạạm hm hàành chnh chíínhnh


