PHỤ LỤC
Những nội dung thay đổi của dự thảo Quyết định thay thế so với Quy chế phối hợp
phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
ban hành kèm theo Quyết định số 55/2014/QĐ-UBND ngày 23/10/2014
(kèm theo Tờ trình số
/TTr-CAT-PV01(PA03) ngày /6/2022 của Công an tỉnh)
Ghi chú:
* Nội dung chữ đậm, nghiêng, gạch ngang giữa chữ là nội dung bỏ.
* Nội dung chữ đậm, nghiêng, gạch chân chữ là nội dung mới.
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Nội dung Quyết định số 55

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quy chế này quy định về nguyên tắc, nội dung phối hợp,
trách nhiệm phối hợp của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, các tổ
chức, cá nhân có liên quan; trách nhiệm thông tin, báo cáo trong
hoạt động phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh
1 vực bưu chính, viễn thông, internet, công nghệ thông tin, điện tử,
tần số vô tuyến điện, in, báo chí, xuất bản và phát hành (sau đây gọi
tắt là lĩnh vực thông tin và truyền thông) trên địa bàn tỉnh Quảng
Ngãi.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Quy chế này áp dụng đối với cơ quan, đơn vị, bao gồm: Công
an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ
Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cục Hải quan tỉnh, Sở Công thương,
Báo Quảng Ngãi, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; Ủy ban nhân dân
2
các huyện, thành phố; các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực
thông tin và truyền thông và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong
công tác phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực
thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
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Nội dung dự thảo Quyết định thay thế
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quy chế này quy định về nguyên tắc, nội dung phối hợp,
trách nhiệm phối hợp của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, các
tổ chức, cá nhân có liên quan; trách nhiệm thông tin, báo cáo
trong hoạt động phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật
trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, điện
tử, an toàn thông tin mạng, an ninh mạng, tần số vô tuyến điện,
in, báo chí, các nội dung thông tin điện tử trên mạng, xuất bản và
phát hành (sau đây gọi tắt là lĩnh vực thông tin và truyền thông)
trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Bộ Chỉ
huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Cục Hải
quan tỉnh, Cục Quản lý thị trường tỉnh, Báo Quảng Ngãi, Đài
Phát thanh - Truyền hình tỉnh.
2. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.
3. Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thông tin và
truyền thông; các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động
lĩnh vực thông tin và truyền thông.
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Điều 3. Nguyên tắc phối hợp
1. Công tác phối hợp phải đảm bảo đúng các quy định của
pháp luật, nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả nhằm ngăn chặn kịp
thời, giảm thiểu hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thông tin
và truyền thông. Quá trình phối hợp không làm ảnh hưởng đến
chức năng, nhiệm vụ của các bên tham gia phối hợp.
2. Việc cung cấp thông tin giữa các ngành liên quan phải
thực hiện bằng văn bản giấy hoặc văn bản điện tử (nếu nội dung
văn bản không mang bí mật Nhà nước) có xác nhận của Thủ
trưởng cơ quan, đơn vị; trường hợp khẩn cấp có thể trao đổi
bằng điện thoại, nhưng ngay sau đó phải có văn bản giấy trao đổi
3 nội dung tình hình, vụ việc cho các cơ quan, đơn vị có liên quan.
3. Xử lý các vụ việc được thực hiện trên nguyên tắc: vụ việc
thuộc phạm vi, chức năng, nhiệm vụ quản lý của cơ quan, đơn vị
nào thì cơ quan, đơn vị đó chủ trì xử lý, các cơ quan, đơn vị khác
trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn có trách nhiệm phối
hợp khi có yêu cầu và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
4. Cá nhân, tổ chức được giao nhiệm vụ theo dõi, cập nhật
thông tin, làm đầu mối trong việc phối hợp, tiếp nhận thông tin,
giao nhận tài liệu, số liệu liên quan, có trách nhiệm đảm bảo bí mật
thông tin theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước;
kịp thời báo cáo lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong việc xử lý thông tin
và chỉ đạo công tác phối hợp.
Điều 4. Nội dung phối hợp chung
1. Phối hợp trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục
pháp luật về lĩnh vực thông tin và truyền thông; âm mưu, hoạt động
4 của các thế lực thù địch và bọn tội phạm trong lĩnh vực thông tin và
truyền thông.
2. Phối hợp thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn
hoạt động tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh
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Điều 3. Nguyên tắc phối hợp
1. Tuân thủ Hiến pháp, pháp luật và các quy định của
Đảng, Nhà nước; nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả nhằm ngăn
chặn kịp thời, giảm thiểu hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh
vực thông tin và truyền thông.
2. Xử lý các vụ việc được thực hiện trên nguyên tắc: vụ
việc thuộc phạm vi, chức năng, nhiệm vụ quản lý của cơ quan,
đơn vị nào thì cơ quan, đơn vị đó chủ trì xử lý, các cơ quan, đơn
vị khác trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn có trách
nhiệm phối hợp khi có yêu cầu và xử lý theo đúng quy định của
pháp luật. Quá trình phối hợp không làm ảnh hưởng đến chức
năng, nhiệm vụ của các bên tham gia phối hợp.
3. Cá nhân, tổ chức được giao nhiệm vụ làm đầu mối trong
việc phối hợp, tiếp nhận thông tin, giao nhận tài liệu, số liệu liên
quan, có trách nhiệm đảm bảo bí mật theo quy định của pháp luật
về bảo vệ bí mật nhà nước; kịp thời báo cáo lãnh đạo cơ quan,
đơn vị trong việc xử lý thông tin và chỉ đạo công tác phối hợp.

Điều 4. Nội dung phối hợp chung
1. Phối hợp trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo
dục pháp luật về lĩnh vực thông tin và truyền thông; âm mưu,
hoạt động của các thế lực thù địch và bọn tội phạm trong lĩnh vực
thông tin và truyền thông; xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ
an ninh Tổ quốc.
2. Thực hiện các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn các
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vực thông tin và truyền thông.
3. Phối hợp trong việc cung cấp, trao đổi thông tin; hoạt
động điều tra, xác minh và làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật
trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.
4. Phối hợp trong hoạt động thanh tra, kiểm tra và xử lý
nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật theo quy định của pháp luật.
5. Phối hợp trong tham mưu, đề xuất với Ủy ban nhân dân
tỉnh các cơ chế, giải pháp nâng cao hiệu quả phòng, chống tội phạm
và các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thông tin và truyền
thông.

hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thông tin và truyền
thông.
3. Bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an
ninh thông tin và truyền thông, an toàn thông tin mạng, an
ninh mạng và bảo vệ bí mật nhà nước.
4. Cung cấp, trao đổi thông tin; hoạt động điều tra, xác
minh và làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực
thông tin và truyền thông.
5. Phối hợp trong hoạt động thanh tra, kiểm tra và xử lý
nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật theo quy định của pháp
luật.
6. Phối hợp trong tham mưu, đề xuất với Ủy ban Nhân dân
tỉnh các cơ chế, giải pháp nâng cao hiệu quả phòng, chống tội
phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thông tin
và truyền thông.
Điều 5. Phương thức phối hợp
1. Việc cung cấp thông tin giữa các cơ quan, sở, ban,
ngành, địa phương liên quan phải thực hiện bằng văn bản
giấy, văn bản điện tử, thư điện tử và các hình thức khác theo
quy định của pháp luật có xác nhận của Thủ trưởng cơ quan,
sở, ban, ngành, địa phương; trường hợp khẩn cấp có thể trao
đổi bằng điện thoại, nhưng ngay sau đó phải có văn bản trao
đổi nội dung tình hình, vụ việc cho các cơ quan, đơn vị có liên
quan.
2. Tổ chức họp bàn giữa các các đơn vị có liên quan.
3. Thành lập các đoàn liên ngành tiến hành thanh tra,
kiểm tra.
4. Tổ chức các hội nghị tập huấn, sơ kết, tổng kết, đánh
giá, rút kinh nghiệm và đề ra giải pháp hạn chế các hành vi vi
phạm.
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Điều 5. Trong hoạt động bưu chính - chuyển phát
1. Tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm trao đổi,
cung cấp thông tin, báo ngay cho cơ quan Công an khi phát hiện
các hành vi sau:
a) Bưu gửi (bao gồm thư, gói, kiện hàng hoá được chấp
nhận, vận chuyển và phát hợp pháp qua mạng bưu chính) có nội
dung kích động, gây mất an ninh, phá hoại đoàn kết dân tộc, chống
phá Nhà nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
b) Bưu gửi có chứa hoặc nghi có chứa vũ khí, vật, chất gây
nổ, chất độc, chất phóng xạ, các chất ma túy, vi trùng dịch bệnh
nhằm khủng bố, xâm hại tính mạng, tài sản công dân, gây mất trật
tự, an toàn xã hội;
6
c) Xâm hại công trình bưu chính công cộng; cản trở hoạt
động bưu chính hợp pháp.
2. Tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm trao đổi,
cung cấp thông tin, báo ngay cho Sở Thông tin và Truyền thông khi
phát hiện các hành vi sau:
a) Chiếm đoạt, trộm cắp bưu gửi; tráo đổi nội dung bưu
gửi; bóc mở, huỷ bưu gửi trái pháp luật;
b) Bưu gửi chứa văn hóa phẩm trái đạo đức xã hội, trái thuần
phong mỹ tục của Việt Nam;
c) Sản xuất, kinh doanh, sử dụng tem bưu chính Việt Nam
và tem bưu chính nước ngoài trái pháp luật;
d) Hoạt động bưu chính trái pháp luật.
Điều 6. Trong hoạt động viễn thông, tần số vô tuyến điện
1. Tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm trao đổi,
7 cung cấp thông tin, báo ngay cho cơ quan Công an khi phát hiện
các hành vi sau:
a) Sử dụng dịch vụ viễn thông để truyền đưa thông tin có nội
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Điều 6. Trong hoạt động bưu chính, chuyển phát
1. Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có liên quan có trách
nhiệm trao đổi, cung cấp thông tin, báo ngay cho cơ quan Công
an khi phát hiện các hành vi vi phạm sau:
a) Bưu gửi (bao gồm thư, gói, kiện hàng hoá được chấp
nhận, vận chuyển và phát hợp pháp qua mạng bưu chính) có nội
dung kích động, gây mất an ninh, phá hoại đoàn kết dân tộc,
chống phá Nhà nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
b) Bưu gửi có chứa hoặc nghi có chứa vũ khí, vật, chất gây
nổ, chất độc, chất phóng xạ, các chất ma túy, vi trùng dịch bệnh
nhằm khủng bố, xâm hại tính mạng, tài sản công dân, gây mất
trật tự, an toàn xã hội;
c) Xâm hại công trình bưu chính công cộng; cản trở hoạt
động bưu chính hợp pháp;
d) Chiếm đoạt, trộm cắp bưu gửi.
2. Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có liên quan có trách
nhiệm trao đổi, cung cấp thông tin, báo ngay cho Sở Thông tin và
Truyền thông khi phát hiện các hành vi vi phạm sau:
a) Tráo đổi nội dung bưu gửi; bóc mở, huỷ bưu gửi trái
pháp luật;
b) Bưu gửi chứa văn hóa phẩm trái đạo đức xã hội, trái
thuần phong mỹ tục của Việt Nam;
c) Sản xuất, kinh doanh, sử dụng tem bưu chính Việt Nam
và tem bưu chính nước ngoài trái pháp luật;
d) Hoạt động bưu chính trái pháp luật.
Điều 7. Trong hoạt động viễn thông, tần số vô tuyến
điện
1. Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có liên quan có trách
nhiệm trao đổi, cung cấp thông tin, báo ngay cho cơ quan Công
an khi phát hiện các hành vi vi phạm sau:
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dung chống phá Đảng, Nhà nước, gây phương hại đến an ninh quốc
gia, trật tự, an toàn xã hội; phá hoại khối đoàn kết toàn dân; tuyên
truyền chiến tranh xâm lược; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân
tộc, sắc tộc, tôn giáo; 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;
…

a) Lợi dụng hoạt động viễn thông, sử dụng tần số và thiết
bị vô tuyến điện nhằm chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ
nghĩa Việt Nam; truyền đưa thông tin có nội dung chống phá
Đảng, Nhà nước, gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an
toàn xã hội; phá hoại khối đoàn kết toàn dân; tuyên truyền chiến
tranh xâm lược; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc,
tôn giáo; 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;
…
Điều 8. Trong hoạt động bảo đảm an ninh, an toàn
thông tin mạng
1. Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có liên quan có trách
nhiệm trao đổi, cung cấp thông tin, báo ngay cho cơ quan Công
an khi phát hiện các hành vi vi phạm sau:
a) Sử dụng không gian mạng để đăng tải, tán phát thông
tin tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa
Việt Nam; kích động gây bạo loạn, phá rối an ninh, gây rối trật
tự công cộng; làm nhục, vu khống; xâm phạm trật tự quản lý
kinh tế; bịa đặt, sai sự thật, gây hoang mang trong nhân dân,
gây thiệt hại cho hoạt động kinh tế - xã hội, gây khó khăn cho
hoạt động của cơ quan nhà nước hoặc người thi hành công vụ,
xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá
nhân khác;
b) Tổ chức, cấu kết, xúi giục, mua cuộc, lừa gạt, lôi kéo,
đào tạo, huấn luyện người chống Đảng, Nhà nước;
c) Xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, phá
hoại khối đại đoàn kết dân tộc, xúc phạm tôn giáo, phân biệt đối
xử về giới, phân biệt chủng tộc;
d) Hoạt động mại dâm, tệ nạn xã hội, mua bán người;

Điều 7. Trong hoạt động Internet
1. Tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm trao đổi,
cung cấp thông tin, báo ngay cho cơ quan Công an khi phát hiện
các hành vi sau:
a) Sử dụng dịch vụ internet (thông tin, trao đổi, tán phát
tài liệu trên internet) để chống phá Đảng và Nhà nước, tuyên
truyền kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, mê tín dị đoan, phá
hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc);
b) Đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín
8
của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân;
c) Có hành vi gây rối, phá hoại hệ thống thiết bị;
d) Lợi dụng internet để hoạt động tội phạm.
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2. Tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm trao đổi,
cung cấp thông tin, báo ngay cho Sở Thông tin và Truyền thông khi
phát hiện các hành vi sau:
a) Lợi dụng internet để quảng cáo, tuyên truyền, mua bán
hàng hoá, dịch vụ bị cấm theo quy định của pháp luật; truyền bá tác
phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm bị cấm;
b) Cản trở trái pháp luật việc quản lý, cung cấp, sử dụng các
dịch vụ internet và thông tin điện tử trên internet;
c) Các tệ nạn xã hội do mặt trái của internet và trò chơi
trực tuyến gây ra.

Nội dung dự thảo Quyết định thay thế
đăng tải thông tin dâm ô, đồi trụy, tội ác; phá hoại thuần
phong, mỹ tục của dân tộc, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng
đồng;
đ) Chiếm đoạt tài sản qua mạng Internet; trộm cắp cước
viễn thông trên nền Internet; vi phạm quyền sở hữu trí tuệ trên
không gian mạng;
e) Thực hiện tấn công mạng, khủng bố mạng, gián điệp
mạng, tội phạm mạng; gây sự cố tấn công, xâm nhập, chiếm
quyền điều khiển, làm sai lệch, gián đoạn, ngưng trệ, tê liệt
hoặc phá hoại hệ thống thông tin.
g) Sản xuất, đưa vào sử dụng công cụ, phương tiện,
phần mềm, chương trình tin học hoặc có hành vi gây cản trở,
gây rối loạn hoạt động của mạng viễn thông, mạng internet,
mạng máy tính, hệ thống thông tin, hệ thống xử lý và điều
khiển thông tin, phương tiện điện tử.
2. Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có liên quan có trách
nhiệm trao đổi, cung cấp thông tin, báo ngay cho Sở Thông tin và
Truyền thông khi phát hiện các hành vi vi phạm sau:
a) Giả mạo trang thông tin điện tử của cơ quan, tổ chức,
cá nhân; làm giả, lưu hành, trộm cắp, mua bán, thu thập, trao
đổi trái phép thông tin thẻ tín dụng, tài khoản ngân hàng của
người khác; phát hành, cung cấp, sử dụng trái phép các
phương tiện thanh toán;
b) Thu thập, sử dụng, tán phát, kinh doanh trái pháp
luật thông tin cá nhân của người khác; xâm nhập trái pháp
luật vào thông tin đã mã hóa hợp pháp của cơ quan; tổ chức,
cá nhân;
c) Lợi dụng internet để quảng cáo, tuyên truyền, mua bán
hàng hoá, dịch vụ bị cấm theo quy định của pháp luật; truyền bá
tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm bị cấm;
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d) Cản trở trái pháp luật việc quản lý, cung cấp, sử dụng
các dịch vụ internet và thông tin điện tử trên internet.

Điều 8. Trong hoạt động công nghệ thông tin, điện tử
1. Tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm trao đổi,
cung cấp thông tin, báo ngay cho cơ quan Công an khi phát hiện
các hành vi sau:
a) Cản trở hoạt động hợp pháp hoặc hỗ trợ hoạt động bất
hợp pháp về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin; cản trở
bất hợp pháp hoạt động của hệ thống máy chủ tên miền quốc gia;
phá hoại cơ sở hạ tầng thông tin, phá hoại thông tin trên môi
trường mạng;
b) Truy cập bất hợp pháp vào cơ sở dữ liệu máy tính (đặc
biệt là cơ sở dữ liệu quốc gia, an ninh, quốc phòng) nhằm phá
hoại, sửa đổi dữ liệu, trộm cắp dữ liệu và thay đổi giao diện; thực
hiện các hành vi làm tắc nghẽn đường truyền của một địa chỉ
trang web đã định trước;
9
c) Sử dụng dữ liệu của máy tính, hoặc mạng máy tính để lan
truyền, phát tán các chương trình virus, phần mềm gián điệp nhằm
lây lan vào máy tính cá nhân để lấy cắp thông tin địa chỉ thư điện
tử, thông tin thẻ tín dụng và thông tin cá nhân (mật khẩu của địa
chỉ thư điện tử, tài khoản chat…); đưa thông tin thẻ tín dụng đã lấy
cắp được lên mạng để mua bán, trao đổi, cho, tặng; phá hoại, làm
thay đổi thông tin, dữ liệu của tổ chức, cá nhân;
d) Dùng máy tính làm công cụ để thực hiện các hành vi
phạm tội: Lừa đảo qua quảng cáo bán hàng trực tuyến, lừa đảo
trên các sàn giao dịch ảo như ngoại tệ, vàng, bất động sản, huy
động vốn tín dụng; lừa đảo bằng thư điện tử; đề nghị tham gia
rửa tiền; tuyên truyền văn hóa phẩm đồi trụy qua mạng; tổ chức
hoạt động mại dâm qua mạng; thực hiện các hoạt động khủng

Điều 9. Trong hoạt động công nghệ thông tin, điện tử
1. Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có liên quan có trách
nhiệm trao đổi, cung cấp thông tin, báo ngay cho cơ quan Công
an khi phát hiện các hành vi vi phạm sau:
a) Cung cấp, trao đổi, truyền đưa, lưu trữ, sử dụng
thông tin số nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa
Việt Nam, phá hoại khối đoàn kết toàn dân; kích động bạo lực,
tuyên truyền chiến tranh xâm lược, gây hận thù giữa các dân
tộc và nhân dân các nước, 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;
b) Cản trở hoạt động hợp pháp hoặc hỗ trợ hoạt động
bất hợp pháp về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin;
cản trở bất hợp pháp hoạt động của hệ thống máy chủ tên miền
quốc gia; phá hoại cơ sở hạ tầng thông tin, phá hoại thông tin
trên môi trường mạng;
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bố, gây rối qua mạng; tuyên truyền thông tin đồn nhảm, thất
thiệt; gửi thư điện tử, nhắn tin lừa đảo, tống tiền, đe dọa, quấy
rối, khủng bố; xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ;
đ) Xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh
dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân.
2. Tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm trao đổi,
cung cấp thông tin, báo ngay cho Sở Thông tin và Truyền thông khi
phát hiện các hành vi sau:
a) Sản xuất, lưu hành sản phẩm công nghệ thông tin và điện
tử trái pháp luật; giả mạo trang thông tin điện tử của tổ chức, cá
nhân khác; tạo đường dẫn trái phép đối với tên miền của tổ chức, cá
nhân sử dụng hợp pháp tên miền đó;
b) Xuất, nhập khẩu trái phép sản phẩm, hàng hóa công
nghệ thông tin, điện tử như máy tính, máy in, máy scan, máy
photocopy, máy điện thoại, máy ghi âm, máy ghi hình, các thiết
bị, công cụ công nghệ thông tin, điện tử nguỵ trang khác;
c) Kinh doanh hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng,
các sản phẩm, linh kiện công nghệ thông tin, điện tử.
Điều 9. Trong hoạt động in, báo chí, xuất bản và phát
hành
1. Tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm trao đổi,
cung cấp thông tin, báo ngay cho cơ quan Công an khi phát hiện
các hành vi sau:
a) In, xuất bản, phát hành xuất bản phẩm có nội dung chống
10
Đảng, Nhà nước; phá hoại khối đoàn kết dân tộc; kích động bạo
lực; truyền bá tư tưởng phản động, lối sống dâm ô, đồi trụy, tệ nạn
xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong, mỹ tục;
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c) Xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh
dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân.
2. Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có liên quan có trách
nhiệm trao đổi, cung cấp thông tin, báo ngay cho Sở Thông tin và
Truyền thông khi phát hiện các hành vi vi phạm sau:
a) Xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong hoạt động công
nghệ thông tin; sản xuất, lưu hành sản phẩm công nghệ thông tin
và điện tử trái pháp luật; giả mạo trang thông tin điện tử của tổ
chức, cá nhân khác; tạo đường dẫn trái phép đối với tên miền của
tổ chức, cá nhân sử dụng hợp pháp tên miền đó;
b) Quảng cáo, tuyên truyền hàng hóa, dịch vụ thuộc
danh mục cấm đã được pháp luật quy định.
Điều 10. Trong hoạt động in, báo chí, xuất bản và phát
hành
1. Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có liên quan có trách
nhiệm trao đổi, cung cấp thông tin, báo ngay cho cơ quan Công
an khi phát hiện các hành vi vi phạm sau:
a) In, xuất bản, phát hành xuất bản phẩm có nội dung
chống Đảng, Nhà nước; xuyên tạc, phỉ báng, phủ nhận chính
quyền nhân dân; xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách
mạng; xúc phạm dân tộc, anh hùng dân tộc; phá hoại khối đoàn
kết dân tộc; kích động chiến tranh xâm lược, gây hận thù giữa
các dân tộc và nhân dân các nước, kích động bạo lực; truyền bá
tư tưởng phản động, lối sống dâm ô, đồi trụy, tệ nạn xã hội, mê
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b) Đưa tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín
của cơ quan, tổ chức và danh dự, nhân phẩm của cá nhân;
c) In các sản phẩm mà pháp luật Việt Nam cấm lưu hành; in,
phát hành trái phép tài liệu thuộc danh mục bí mật nhà nước.

2. Tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm trao đổi,
cung cấp thông tin, báo ngay cho Sở Thông tin và Truyền thông khi
phát hiện các hành vi sau:
a) Xuất bản phẩm không đăng ký, không có quyết định xuất
bản hoặc không có giấy phép xuất bản;

b) In, phát hành nhân bản báo chí, xuất bản phẩm đã có
quyết định thu hồi, tịch thu, cấm lưu hành, tiêu hủy;
c) Xuất, nhập khẩu báo chí, xuất bản phẩm trái phép;
d) Phát hành (bán, phân phát, cho thuê, đưa lên mạng
internet) xuất bản phẩm nhập lậu; xuất bản phẩm in lậu.

Nội dung dự thảo Quyết định thay thế
tín dị đoan, phá hoại thuần phong, mỹ tục; bịa đặt, gây hoang
mang trong nhân dân;
b) Đưa tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy
tín của cơ quan, tổ chức và danh dự, nhân phẩm của cá nhân; quy
kết tội danh khi chưa có bản án của Tòa án; thông tin ảnh
hưởng đến sự phát triển bình thường về thể chất và tinh thần
của trẻ em.
c) In các sản phẩm mà pháp luật Việt Nam cấm lưu hành;
in, phát hành trái phép tài liệu thuộc danh mục bí mật nhà nước;
d) Đe dọa, uy hiếp tính mạng, xúc phạm danh dự, nhân
phẩm, phá hủy, thu giữ phương tiện, tài liệu của nhà báo,
phóng viên.
2. Tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm trao đổi,
cung cấp thông tin, báo ngay cho Sở Thông tin và Truyền thông
khi phát hiện các hành vi sau:
a) Xuất bản mà không đăng ký, không có quyết định xuất
bản hoặc không có giấy phép xuất bản;
b) Thay đổi, làm sai lệch nội dung bản thảo đã được ký
duyệt hoặc bản thảo tài liệu không kinh doanh có dấu của cơ
quan cấp giấy phép xuất bản;
c) Xuất bản, in, phát hành nhân bản báo chí, xuất bản
phẩm đã có quyết định thu hồi, tịch thu, cấm lưu hành, tiêu hủy;
d) Xuất, nhập khẩu báo chí, xuất bản phẩm trái phép;
đ) Phát hành (bán, phân phát, cho thuê, đưa lên mạng
internet) xuất bản phẩm nhập lậu; xuất bản phẩm in lậu.

Điều 13. Sở Công thương
Điều 14. Cục Quản lý thị trường
1. Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông
1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan trong việc
11 và các ngành có liên quan kiểm tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp thanh tra, kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm trong hoạt động
kinh doanh, tàng trữ, lưu thông hàng lậu, hàng giả, hàng cấm trên lĩnh vực thương mại điện tử theo quy định của pháp luật; các trường hợp vi
thông tin và truyền thông theo quy định của pháp luật.
phạm về tàng trữ, lưu thông, buôn bán hàng lậu, hàng giả, hàng
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2. Phối hợp trong việc cung cấp thông tin về thương mại điện tử của
các tổ chức, cá nhân phát hiện được trong kiểm tra, xử lý cho các sở, ngành
liên quan khi có yêu cầu và theo quy định của pháp luật.
3. Chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường phối hợp với các đơn vị chuyên
môn của Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh kiểm tra, kiểm soát và
xử lý các túi bưu phẩm, bưu kiện, kiện hàng hóa, phương tiện vận chuyển
hàng lậu, hàng cấm trên lĩnh vực thông tin và truyền thông.
4. Cung cấp thông tin vi phạm pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ, quy
định về cạnh tranh trong thương mại điện tử của các tổ chức, cá nhân được
phát hiện trong quá trình theo dõi, kiểm tra cho Công an tỉnh, Sở Thông tin và
Truyền thông để phối hợp xử lý; cung cấp các thông tin liên quan phục vụ
công tác thẩm tra, xác minh, làm rõ đối tượng vi phạm theo yêu cầu của cơ
quan Công an.
5. Tổng hợp kết quả xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh
vực thông tin và truyền thông gửi Uỷ ban nhân dân tỉnh (qua Công an tỉnh)
định kỳ 06 tháng một lần để tổng hợp, theo dõi.

cấm, hàng kém chất lượng trong lĩnh vực thông tin và truyền thông
thuộc thẩm quyền quản lý. Kịp thời tổ chức kiểm tra, kiểm soát, xử lý
vi phạm khi nhận được thông báo và đề nghị của các đơn vị tham
gia phối hợp.
2. Thông tin kịp thời cho các ngành, các đơn vị liên quan về
tình hình tàng trữ, lưu thông hàng lậu, hàng giả, hàng cấm thuộc
lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh. Khi phát hiện vi
phạm trong việc buôn bán, vận chuyển sản phẩm, hàng hóa qua
mạng bưu chính, chuyển phát, thương mại điện tử, các sản phẩm
hàng hóa thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông, có trách nhiệm
thông báo, đề nghị phối hợp (nếu cần) với Sở Công Thương, Sở
Thông tin và Truyền thông hoặc Công an tỉnh nếu vụ việc có dấu
hiệu tội phạm và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

