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Số:  / CV-HTH 
V/v: Kiến nghị hủy bỏ điều 292 của  

Bộ luật Hình sự 2015 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

==========o0o========= 

Hà Nội, ngày 01 tháng 8 năm 2016 

 

Kính gửi: - Uỷ ban thường vụ Quốc hội 

 - Thủ tướng Chính phủ 

 - Uỷ ban Quốc gia về ứng dụng CNTT 

 - Bộ Thông tin và Truyền thông 

Ngày 27 tháng 11 năm 2015 tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII đã thông qua 

Bộ Luật hình sự dự kiến có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2016. Tuy nhiên ngày 29 

tháng 6 năm 2016 Quốc hội đã quyết định hoãn thi hành Bộ luật này. Chúng tôi hoan 

nghênh và hoàn toàn tán thành việc làm này của Quốc hội thể hiện sự cẩn trọng và tinh 

thần cầu thị của Quốc hội trước các ý kiến đóng góp của người dân và doanh nghiệp về 

những bất cập của Bộ luật Hình sự 2015.  

Trong rất nhiều nội dung của Bộ luật này được đánh giá là chưa hoàn thiện, chưa 

chính xác, cần phải thay đổi hoặc hủy bỏ, có Điều 292 quy định về Tội cung cấp dịch 

vụ trái phép trên mạng máy tính, mạng viễn thông. Đây là quy định có tính chất hình 

sự hóa các vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh, trái với tinh thần chung của 

Bộ luật Hình sự 2015 khi đã bỏ tội “kinh doanh trái phép” được quy định tại Điều 159 

của Bộ luật Hình sự 1999. Các quy định của Điều 292 cũng trái với nguyên tắc “không 

hình sự hóa các quan hệ kinh tế, dân sự” của Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 

năm 2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020. 

Ngoài ra, theo Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của 

Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư 2014, hiện nay có 267 ngành nghề kinh 

doanh có điều kiện. Điều 292 của Bộ luật Hình sự 2015 đã hình sự hóa những hành vi 

kinh doanh không có giấy phép (hoặc không đúng nội dung giấy phép) trên mạng máy 

tính (được hiểu là mạng Internet), mạng viễn thông, trong khi những hành vi tương tự 

của các ngành nghề kinh doanh có điều kiện khác không bị hình sự hóa là không công 

bằng, khiến giới đầu tư, kinh doanh, khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ thông tin và 

truyền thông cho rằng Nhà nước đã phân biệt đối xử, hạn chế những người cung cấp 

dịch vụ trên mạng Internet so với các ngành nghề khác, đi ngược lại chính sách khuyến 

khích, thúc đẩy phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin của Đảng và Nhà nước. 

Với những bất cập như đã phân tích ở trên của Điều 292, Hội Tin học Việt Nam, 

với tư cách là tổ chức xã hội - nghề nghiệp lớn nhất trong lĩnh vực công nghệ thông tin 

và truyền thông của Việt Nam, kiến nghị Quốc hội hủy bỏ Điều 292 của Bộ luật Hình 

sự 2015.  
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Rất mong Quốc hội xem xét, giải quyết để góp phần thúc đẩy sự phát triển của 

ngành CNTT-TT Việt Nam nhằm phục vụ tốt nhất cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện 

đại hóa đất nước. 

Xin chân thành cảm ơn! 

Nơi nhận: 

- Như trên 

- Ban TK 

- Lưu HC-TH 

TM. BCH HỘI TIN HỌC VIỆT NAM  

TỔNG THƯ  KÝ  

 

NGUYỄN LONG 

 


