
 

KIẾN THỨC PHÁP LUẬT 

 Những nội dung cần lưu ý trong Luật An ninh 

mạng năm 2018.   

CẬP NHẬT VĂN BẢN PHÁP LUẬT 

1. Giới thiệu điểm mới của 09 Luật có hiệu lực từ 

ngày 01/7/2018; 

2. 16 Nghị định có hiệu lực từ ngày 01/7/2018 

3. Tổng hợp điểm mới của 07 Luật vừa được Quốc 

hội thông qua tại kỳ họp thứ 5 khóa XIV; 

 
 

         
                             

                                                                                                                                                           
 
    

 

  

                             

   

 

Ngày 12/6/2018, Quốc hội đã thông qua Luật An 

ninh mạng năm 2018 thay thế cho Luật An toàn thông 

tin mạng năm 2015, nhằm cập nhật cho Quý độc giả 

những thông tin pháp luật mới nhất, Bản tin pháp luật 

ký này xin giới thiệu Những nội dung cần lưu ý trong 

Luật An ninh mạng năm 2018 và những thông tin 

pháp luật cập nhật khác.  

NHỮNG NỘI DUNG CẦN LƯU Ý TRONG 

LUẬT AN NINH MẠNG NĂM 2018  

1. Nguyên tắc bảo vệ an ninh mạng 

Điều 4 Luật An ninh mạng nêu ra 06 nguyên tắc 

bảo vệ an ninh mạng, trong đó, đáng chú ý là các 

nguyên tắc: 

- Tuân thủ Hiến pháp, pháp luật, bảo đảm lợi ích Nhà 

nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. 

- Đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt 

Nam, sự quản lý thống nhất của Nhà nước; huy động 

sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn dân 

tộc; phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng chuyên 

trách bảo vệ an ninh mạng. 

- Kết hợp chặt chẽ giữa nhiệm vụ bảo vệ an ninh 

mạng, bảo vệ hệ thống thông tin quan trọng về an 

ninh quốc gia với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, 

bảo đảm quyền con người, quyền công dân, tạo điều 

kiện cho các tổ chức, cá nhân hoạt động trên không 

gian mạng.  

2. Các hành vi bị nghiêm cấm 

Luật An ninh mạng liệt kê chi tiết các hành vi bị 

nghiêm cấm, gồm 04 nhóm quy định cụ thể tại các 

điều khoản sau: 

2.1. Nhóm hành vi sử dụng không gian mạng để 

thực hiện hành vi quy định tại khoản 1 Điều 8, gồm: 

- Soạn thảo, đăng tải, tán phát thông tin cấm quy 

định tại các khoản 1, 2, 3, 4 Điều 15; thực hiện hành 

vi cấm quy định tại khoản 1 Điều 16 và khoản 1 Điều 

17 của Luật này (nội dung chi tiết dưới đây); 

- Tổ chức, hoạt động, cấu kết, xúi giục, mua chuộc, 

lừa gạt, lôi kéo, đào tạo, huấn luyện người chống Nhà 

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;  

- Xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách 

mạng, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc; xúc 

phạm tôn giáo; kỳ thị giới tính, phân biệt chủng tộc;  

- Thông tin sai sự thật gây hoang mang trong nhân 

dân, gây thiệt hại cho các 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 tổ chức, cá nhân khác; 

- Hoạt động mại dâm, tệ nạn xã hội, mua bán 

người; 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 cộng đồng; 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 - Xúi giục, lôi kéo, kích động người khác 

phạm tội. 

2.2. Nhóm hành vi xâm phạm an ninh mạng 

(Điều 8) 

- Thực hiện chiến tranh mạng, 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 quan trọng về an 

ninh quốc gia. 

- Sản xuất, đưa vào sử dụng công cụ, phương 

tiện, phần mềm hoặc có hành vi cản trở, gây rối 

loạn hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn 

thông; phát tán chương trình tin học gây hại cho 

hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, 

phương tiện điện tử; xâm nhập trái phép vào mạng 

máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện 

tử của người khác. 

- Chống lại hoặc cản trở hoạt động của lực 

lượng bảo vệ an ninh mạng; tấn công, vô hiệu hóa 

trái pháp luật làm mất tác dụng của biện pháp bảo 

vệ an ninh mạng. 

- Lợi dụng hoặc lạm dụng hoạt động bảo vệ an 

ninh mạng để xâm phạm chủ quyền, lợi ích, an 

ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi 

ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân hoặc để trục lợi.  

- Hành vi khác sử dụng không gian mạng xâm 

phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, 

quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân 

hoặc vi phạm quy định của Luật này. 

2.3. Nhóm hành vi gián điệp mạng, xâm phạm 

bí mật nhà nước, bí mật công tác, thông tin cá 

nhân trên không gian mạng (khoản 1 Điều 16) 

- Cố ý làm lộ, chiếm đoạt, mua bán, thu giữ 

thông tin thuộc bí mật nhà nước, bí mật công tác; 

chiếm đoạt, trộm cắp, thu giữ thông tin thuộc sở 

hữu của người khác hoặc tiết lộ thông tin đã chiếm 

đoạt, trộm cắp, thu giữ gây ảnh hưởng đến danh 

dự, uy tín, nhân phẩm, quyền và lợi ích hợp pháp 

của tổ chức, cá nhân. 

- Cố ý xóa, làm hư hỏng, thất lạc, thay đổi 

thông tin bí mật nhà nước, bí mật công tác, thông 

tin thuộc sở hữu của người khác được truyền đưa, 

lưu trữ trên không gian mạng; 

- Cố ý thay đổi, hủy bỏ hoặc làm vô hiệu hóa các 

biện pháp kỹ thuật được xây dựng, áp dụng để bảo 

vệ thông tin thuộc bí mật nhà nước, bí mật công 

tác, thông tin thuộc sở hữu của người khác; 

 

- Cố ý nghe, ghi âm cuộc đàm thoại trái phép; 

- Hành vi khác xâm phạm bí mật nhà nước, bí mật 

công tác, thông tin thuộc sở hữu của người khác hoặc 

hình thức trao đổi thông tin riêng tư của người khác. 

2.4. Nhóm hành vi sử dụng không gian mạng, 

công nghệ thông tin, phương tiện điện tử để vi phạm 

pháp luật về an ninh, trật tự (khoản 1 Điều 17) 

- Hành vi đăng tải, phát tán thông tin trên không 

gian mạng có nội dung cấm; 

- Tuyên truyền, kích động chiến tranh xâm lược, 

khủng bố, phá hoại; kích động, lôi kéo, tụ tập nhiều 

người phá rối an ninh, chống người thi hành công vụ, 

cản trở hoạt động của cơ quan, tổ chức; tuyên truyền 

văn hóa phẩm đồi trụy; xúi giục, lôi kéo, kích động 

người khác phạm tội; 

- Xâm phạm bí mật cá nhân dẫn đến người bị xâm 

phạm tự sát, uy hiếp hoặc gây thiệt hại về tinh thần 

của người khác; tiết lộ hoặc cố ý sử dụng các thông 

tin đã chiếm đoạt, làm ảnh hưởng đến danh dự, uy 

tín, nhân phẩm, lợi ích hợp pháp của người khác; đưa 

lên không gian mạng những thông tin thuộc sở hữu 

của người khác trái quy định của pháp luật; 

- Kinh doanh đa cấp, giao dịch tài sản, huy động 

vốn, trò chơi cho nhận, quy đổi, đầu tư ủy thác trái 

phép trên không gian mạng; 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; mua bán tiền giả, 

bằng cấp giả, chứng chỉ giả qua mạng; 

- Tổ chức đánh bạc, đánh bạc qua mạng internet; 

trộm cắp cước viễn thông quốc tế trên nền internet; 

vi phạm bản quyền và sở hữu trí tuệ trên không gian 

mạng; 

- 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 hoặc 

thông tin tài khoản ngân hàng khác của người khác; 

phát hành, cung cấp, sử dụng các phương tiện thanh 

toán trái phép; 

- Tuyên truyền, quảng cáo, mua bán hàng hóa, dịch 

vụ thuộc danh mục cấm theo quy định của pháp luật;  

- Hướng dẫn người khác thực hiện hành vi vi 

phạm pháp luật; 

- Hành vi khác sử dụng không gian mạng vi phạm 

pháp luật về an ninh, trật tự. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Từ tháng 07 năm 2018, nhiều chính sách mới 

được ban hành và bắt đầu có hiệu lực thi hành. 

Trong đó, nổi bật là: 

1. Giới thiệu điểm mới của 09 Luật có hiệu lực 

từ ngày 01/7/2018 

Từ ngày 01/7/2018, 09 Luật bắt đầu có hiệu lực 

với một số nội dung mới nổi bật của kể. 

1.1. Luật Chuyển giao công nghệ năm 2017 

quy định về hoạt động chuyển giao công nghệ tại 

Việt Nam, từ nước ngoài vào Việt Nam, từ Việt 

Nam ra nước ngoài; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, 

cá nhân tham gia hoạt động chuyển giao công nghệ; 

thẩm định công nghệ dự án đầu tư; hợp đồng chuyển 

giao công nghệ; biện pháp khuyến khích chuyển 

giao công nghệ, phát triển thị trường khoa học và 

 

3. Nhận diện thông tin có nội dung cấm trên 

không gian mạng  

Theo quy định tại Điều 15 Luật An ninh mạng, 

có 04 nhóm thông tin có nội dung cấm, bao gồm: 

3.1. Nhóm 1: Thông tin trên không gian mạng 

có nội dung tuyên truyền chống Nhà nước Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bao gồm: 

- Thông tin có nội dung tuyên truyền xuyên tạc, 

phỉ báng chính quyền nhân dân; 

- Thông tin gây chiến tranh tâm lý, kích động 

chiến tranh xâm lược, chia rẽ, gây thù hận giữa 

các dân tộc, tôn giáo và nhân dân các nước; 

- Thông tin xúc phạm dân tộc, quốc kỳ, quốc 

huy, quốc ca, vĩ nhân, lãnh tụ, danh nhân, anh 

hùng dân tộc. 

3.2. Nhóm 2: Thông tin trên không gian mạng 

có nội dung kích động gây bạo loạn, phá rối an 

ninh, gây rối trật tự công cộng, bao gồm: 

- Thông tin có nội dung tuyên truyền, kêu gọi, 

vận động, xúi giục, đe dọa, gây chia rẽ, tiến hành 

hoạt động vũ trang hoặc dùng bạo lực nhằm chống 

chính quyền nhân dân; 

- Thông tin có nội dung tuyên truyền, kêu gọi, 

vận động, xúi giục, đe dọa, gây chia rẽ, lôi kéo tụ 

tập đông người gây rối, chống người thi hành công 

vụ, cản trở sự hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ 

chức xã hội nhằm chống chính quyền nhân dân 

hoặc gây mất ổn định về an ninh trật tự. 

3.3. Nhóm 3: Thông tin trên không gian mạng 

có nội dung làm nhục, vu khống, bao gồm: 

- Thông tin có nội dung xúc phạm nghiêm 

trọng nhân phẩm, danh dự của người khác; 

 

- Thông tin bịa đặt, sai sự thật nhằm xúc phạm 

nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự hoặc gây thiệt hại 

đến quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân đó. 

3.4. Nhóm 4: Thông tin trên không gian mạng có 

nội dung xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, bao gồm: 

- Thông tin có nội dung bịa đặt, sai sự thật về sản 

phẩm, hàng hóa, tiền, trái phiếu, tín phiếu, công trái, 

séc và các loại giấy tờ có giá khác; 

- Thông tin có nội dung bịa đặt, sai sự thật trong 

lĩnh vực tài chính, ngân hàng, thương mại điện tử, 

thanh toán điện tử, kinh doanh tiền tệ, huy động vốn, 

kinh doanh đa cấp, chứng khoán. 

4. Xử lý các thông tin có nội dung cấm trên 

không gian mạng  

- Chủ quản hệ thống thông tin có trách nhiệm triển 

khai các biện pháp quản lý, kỹ thuật nhằm phòng 

ngừa, phát hiện, ngăn chặn, gỡ bỏ thông tin có nội 

dung cấm trên hệ thống thông tin thuộc phạm vi quản 

lý khi có yêu cầu của lực lượng chuyên trách bảo vệ 

an ninh mạng. 

- Lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng và 

cơ quan có thẩm quyền áp dụng các biện pháp theo 

quy định để xử lý thông tin có nội dung cấm. 

- Cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ trên mạng 

viễn thông, mạng internet và chủ quản hệ thống 

thông tin có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với cơ 

quan chức năng xử lý thông tin có nội dung cấm. 

- Tổ chức, cá nhân soạn thảo, đăng tải, tán phát 

thông tin trên không gian mạng có nội dung cấm phải 

gỡ bỏ thông tin khi có yêu cầu của lực lượng chuyên 

trách bảo vệ an ninh mạng và chịu trách nhiệm pháp 

lý theo quy định của pháp luật. 

Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019. 



công nghệ; quản lý nhà nước về chuyển giao công 

nghệ. Trong đó, Luật có các quy định khuyến khích 

các cá nhân, tổ chức sáng tạo, đổi mới trong công 

nghệ, Nhà nước hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp 

ứng dụng và đổi mới và chuyển giao công nghệ. 

1.2. Luật tiếp cận thông tin năm 2016 quy định 

người dân có quyền yêu cầu Nhà nước cung cấp một 

số thông tin như: thông tin liên quan đến bí mật kinh 

doanh, đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia 

đình đủ điều kiện cung cấp theo quy định tại Điều 7 

của Luật này; thông tin khác liên quan đến đời sống, 

sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh của người yêu cầu 

cung cấp thông tin nhưng không thuộc loại thông tin 

quy định tại Điều 17 của Luật này. 

1.3. Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài sửa đổi 

2017 sửa đổi, bổ sung một số nhiệm vụ lãnh sự của 

cơ quan đại diện nước CHXHCN Việt Nam ở nước 

ngoài như: Bãi bỏ thẩm quyền tiếp nhận đơn và 

chứng cứ liên quan của công dân, pháp nhân Việt 

Nam để chuyển cho cơ quan có thẩm quyền của Việt 

Nam xem xét, giải quyết; Bãi bỏ thẩm quyền cấp 

đổi, cấp lại hộ chiếu, giấy thông hành và giấy tờ 

khác có giá trị xuất cảnh, nhập cảnh Việt Nam; gia 

hạn, sửa đổi, cấp lại thị thực và giấy miễn thị thực 

của Việt Nam; Được phép tiếp nhận, bảo quản giấy 

tờ, tài liệu và đồ vật có giá trị của công dân, pháp 

nhân Việt Nam khi có yêu cầu miễn là phù hợp với 

quy định của pháp luật Việt Nam và không trái với 

pháp luật của quốc gia tiếp nhận. 

1.4. Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà 

nước năm 2017 quy định những đối tượng có quyền 

gửi văn bản yêu cầu Nhà nước bồi thường gồm: 

Người bị thiệt hại; Người thừa kế của người bị thiệt 

hại trong trường hợp người bị thiệt hại chết; tổ chức 

kế thừa quyền, nghĩa vụ của tổ chức bị thiệt hại đã 

chấm dứt tồn tại; Người đại diện theo pháp luật của 

người bị thiệt hại thuộc trường hợp phải có người 

đại diện theo pháp luật theo quy định của Bộ luật 

Dân sự. Luật này cũng quy định tăng thời hiệu yêu 

cầu bồi thường từ 02 năm lên 03 năm, kể từ ngày 

người có quyền yêu cầu bồi thường nhận được văn 

bản làm căn cứ yêu cầu bồi thường, trừ trường hợp 

tại Khoản 2 Điều 52 và yêu cầu phục hồi danh dự. 

1.5. Luật Thủy lợi năm 2017 quy định thêm 

nhiều chính sách ưu đãi của Nhà nước trong hoạt 

động thủy lợi như: Ưu đãi thuế đối với tổ chức, cá 

nhân quản lý, khai thác công trình thủy lợi cung cấp 

sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi theo quy định 

của pháp luật về thuế; Hỗ trợ tổ chức, cá nhân đầu 

tư xây dựng mới, sửa chữa… hệ thống thủy lợi nhỏ, 

nội đồng; hệ thống tưới tiên tiến, tiết kiệm nước; hệ 

thống tưới, tiêu tiên tiến và hiện đại; hệ thống xử lý 

nước thải để tái sử dụng, … 

1.6. Luật Cảnh vệ năm 2017 quy định chiến sỹ 

cảnh vệ chỉ được nổ súng trong các trường hợp sau: 

Cảnh báo đối tượng đang đột nhập vào khu vực, mục 

tiêu cảnh vệ; Nổ súng vào đối tượng đang đột nhập 

vào khu vực, mục tiêu cảnh vệ, sau khi đã ra hiệu 

lệnh dừng lại và bắn chỉ thiên nhưng không hiệu 

quả; Vô hiệu hóa đối tượng đang có hành vi tấn công 

trực tiếp đối tượng cảnh vệ hoặc cán bộ, chiến sĩ 

cảnh vệ đang thực hiện nhiệm vụ; Trường hợp nổ 

súng khác quy định tại Luật Quản lý, sử dụng vũ 

khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. 

1.7. Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ 

và công cụ hỗ trợ 2017 bổ sung thêm trường hợp 

được nổ súng có cảnh báo (người thi hành nhiệm vụ 

độc lập được nổ súng vào đối tượng nhưng phải 

cảnh báo bằng hành động, mệnh lệnh lời nói hoặc 

bắn chỉ thiên trước khi nổ súng trong một số trường 

hợp); Cho phép các tổ chức, doanh nghiệp không 

thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tham gia nghiên 

cứu, chế tạo, sản xuất, sửa chữa vũ khí; Dành một 

Chương riêng để quy định cụ thể về quản lý, sử dụng 

tiền chất thuốc nổ (Chương IV). 

1.8. Luật Quản lý nợ công năm 2017 quy định 

về Mức bảo lãnh Chính phủ đối với dự án đầu tư, 

theo đó, mức bảo lãnh Chính phủ đối với trị giá gốc 

của khoản vay, khoản phát hành trái phiếu cho dự 

án đầu tư không vượt quá 70% tổng mức đầu tư đã 

được phê duyệt của dự án. Dự án được bảo lãnh là 

dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định chủ 

trương đầu tư của Quốc hội, Chính phủ, quyết định 

đầu tư của Thủ tướng theo quy định của Luật Đầu 

tư và Luật Đầu tư công. 

9. Luật Đường sắt năm 2017 quy định hành 

khách di chuyển bằng phương tiện vận tải đường sắt 

có các quyền như: Được hưởng mọi quyền lợi theo 



đúng hạng vé và không phải trả tiền vận chuyển đối 

với hành lý mang theo người trong phạm vi khối 

lượng và chủng loại theo quy định của doanh nghiệp 

kinh doanh vận tải đường sắt; Trả lại vé, đổi vé trước 

giờ tàu chạy và chịu các khoản chi phí (nếu có) theo 

quy định của doanh nghiệp kinh doanh vận tải 

đường sắt; Được hoàn trả tiền vé, bồi thường thiệt 

hại và các chi phí phát sinh khi bị thiệt hại về tính 

mạng, sức khoẻ và tài sản do lỗi của doanh nghiệp 

kinh doanh vận tải đường sắt theo quy định của pháp 

luật; Được bảo hiểm về tính mạng, sức khoẻ theo 

quy định của pháp luật. 

2. 16 Nghị định có hiệu lực từ ngày 01/7/2018 

2.1. Nghị định số 76/2018/NĐ-CP ngày 15/5/ 

2018 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật 

chuyển giao công nghệ. Theo đó, doanh nghiệp có 

dự án thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư, địa bàn ưu 

đãi đầu tư nhận chuyển giao công nghệ từ tổ chức 

KH&CN được áp dụng các chính sách ưu đãi nổi 

bật, đơn cử như: 

- Được hỗ trợ tối đa 2%/năm lãi suất vay từ Quỹ 

đổi mới công nghệ quốc gia, quỹ phát triển KH&CN 

của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ 

để chuyển giao công nghệ trong dự án; 

- Được vay vốn với lãi suất ưu đãi theo quy định 

của các quỹ, TCTD cho vay ưu đãi đối với khoản 

vay để chuyển giao công nghệ trong dự án; 

- Được hỗ trợ kinh phí thông qua thực hiện nhiệm 

vụ KH&CN hoặc hỗ trợ trực tiếp. 

2.2. Nghị định số 72/2018/NĐ-CP ngày 15/5/ 

2018 của Chính phủ quy định về mức lương cơ sở 

đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng 

vũ trang. Theo đó, từ ngày 01/7/2018, mức lương cơ 

sở tăng từ 1.300.000 đồng lên 1.390.000 đồng. Mức 

tăng trên được áp dụng để tính lương, phụ cấp và 

các chế độ khác cho 9 nhóm đối tượng quy định cụ 

thể trong Nghị định. 

2.3. Nghị định số 88/2018/NĐ-CP ngày 15/6/ 

2018 của Chính phủ quy định áp dụng mức tăng 

lương hưu, trợ cấp BHXH thêm 6,92 %. Theo đó, từ 

ngày 01/7/2018, chính thức tăng thêm 6,92% trên 

mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp 

hàng tháng của tháng 06/2018 cho các đối tượng quy 

định cụ thể trong Nghị định. 

2.4. Nghị định số 68/2018/NĐ-CP ngày 15/5/ 

2018 của Chính phủ hướng dẫn Luật trách nhiệm 

bồi thường của nhà nước quy định Nhà nước chủ 

động phục hồi danh dự cho người bị án oan cụ thể về 

trình tự, thủ tục tổ chức phục hồi danh dự cho người 

bị thiệt hại, tiếp nhận ý kiến của người bị thiệt hại.  

2.5. Nghị định số 71/2018/NĐ-CP ngày 15/5/ 

2018 của Chính phủ hướng dẫn Luật Quản lý, sử 

dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ về vật liệu 

nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ quy định người 

được giao quản lý kho tiền chất thuốc nổ phải được 

huấn luyện và cấp giấy chứng nhận huấn luyện kỹ 

thuật an toàn tiền chất thuốc nổ. 

2.6. Nghị định số 79/2018/NĐ-CP ngày 16/5/ 

2018 của Chính phủ hướng dẫn Luật Quản lý, sử 

dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ quy định 

ngoài doanh nghiệp thuộc BQP, BCA thì những 

doanh nghiệp khác được tham gia nghiên cứu, chế 

tạo, sản xuất, sửa chữa vũ khí theo đơn đặt hàng của 

BQP, BCA và phải đáp ứng các điều kiện theo quy 

định của Luật này. 

2.7. Nghị định số 65/2018/NĐ-CP ngày 12/5/ 

2018 của Chính phủ hướng dẫn Luật Đường sắt 

năm 2017 quy định miễn, giảm giá vé áp dụng đối 

với các đối tượng chính sách xã hội cụ thể: người 

hoạt động cách mạng trước Tổng khởi nghĩa 

19/8/1945, bà mẹ VNAH (giảm 90% giá vé); 

thương binh, người hưởng chính sách như thương 

binh, nạn nhân chất độc hóa học (giảm 30% giá vé); 

người khuyết tật đặc biệt nặng; người khuyết tật 

nặng; người cao tuổi thực hiện theo quy định của 

pháp luật về người khuyết tật và người cao tuổi; 

Việc miễn, giảm giá vé cho trẻ em theo quy định của 

doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt.  

2.8. Nghị định số 75/2018/NĐ-CP ngày 15/5/ 

2018 của Chính phủ quy định chế độ chính sách của 

lực lượng bảo vệ tàu như sau: Được huấn luyện, bồi 

dưỡng nghiệp vụ bảo vệ và chuyên môn kỹ thuật 

thuộc lĩnh vực công tác đang đảm nhận; Được trang 

bị công cụ hỗ trợ theo quy định của pháp luật và các 

loại trang thiết bị, trang phục, sao hiệu, phù hiệu, cấp 

hiệu, biển hiệu theo quy định để thực hiện các nhiệm 

vụ được giao; Trong khi thi hành nhiệm vụ, nếu bị 

thương, bị hy sinh thì được xem xét và có thể được 

công nhận hưởng chế độ như thương binh, liệt sỹ. 



2.9. Nghị định số 42/2018/NĐ-CP ngày 12/3/ 

2018 của Chính phủ quy định bãi bỏ 06 Nghị định 

thuộc lĩnh vực ngân hàng, gồm: Nghị định số 14/CP 

ngày 02/3/1993 quy định chính sách cho hộ sản xuất 

vay vốn để phát triển nông - lâm - ngư - diêm nghiệp 

và kinh tế nông thôn; Nghị định 48/2001/NĐ-CP về 

tổ chức và hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân; 

Nghị định số 69/2005/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị 

định số 48/2001/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động 

của Quỹ tín dụng nhân dân; Nghị định số 

22/2006/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của chi 

nhánh ngân hàng nước ngoài, ngân hàng liên doanh, 

ngân hàng 100% vốn nước ngoài, văn phòng đại 

diện TCTD nước ngoài tại Việt Nam; Nghị định số 

59/2009/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của ngân 

hàng thương mại; Nghị định số 05/2010/NĐ-

CP quy định việc áp dụng Luật phá sản đối với các 

tổ chức tín dụng. 

2.10. Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/ 

2018 của Chính phủ sửa đổi Nghị định số 

132/2008/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Chất lượng 

sản phẩm, hàng hóa, theo đó, tổ chức, cá nhân có 

nhu cầu xác nhận sử dụng mã số nước ngoài lập 01 

bộ hồ sơ gồm các giấy tờ sau nộp trực tiếp hoặc gửi 

qua bưu điện tới cơ quan thường trực về mã số, mã 

vạch để cấp Giấy xác nhận sử dụng mã nước ngoài 

cho tổ chức. Thành phần hồ sơ quy định chi tiết 

trong Nghị định. 

2.11. Nghị định số 13/2018/NĐ-CP ngày 23/01/ 

2018 của Chính phủ hướng dẫn Luật tiếp cận thông 

tin, trong đó nổi bật là nội dung hỗ trợ người khuyết 

tật tiếp cận thông tin, cụ thể: Bố trí cán bộ, công 

chức tại cơ quan cung cấp thông tin để giúp đỡ 

người khuyết tật; công bố thông tin dưới các hình 

thức thuận lợi cho người khuyết tậttiếp cận, sử dụng. 

2.12. Nghị định số 77/2018/NĐ-CP ngày 16/5/ 

2018 của Chính phủ quy định về hỗ trợ phát triển 

thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết 

kiệm, theo đó, Nhà nước hỗ trợ tối đa 70%, riêng 

vùng trung du, miền núi, Tây Nguyên hỗ trợ tối đa 

90% tổng giá trị đầu tư xây dựng công trình; hỗ trợ tối 

đa 40% giá trị mua máy móc, thiết bị đầu tư xây dựng 

trạm bơm điện tại vùng đồng bằng sông Cửu Long. 

2.13. Nghị định số 66/2018/NĐ-CP ngày 12/5/ 

2018 của Chính phủ quy định chế độ mới cho công 

chức ngành kiểm toán, theo đó, chế độ này cho phép 

KTNN hằng năm được trích 5% trong tổng số tiền 

do KTNN phát hiện và kiến nghị để chi khuyến 

khích, thưởng cho cán bộ, công chức, viên chức, 

người lao động của KTNN. 

2.14. Nghị định số 56/2018/NĐ-CP ngày 16/4/ 

2018 của Chính phủ quy định đất trong phạm vi 

bảo vệ công trình đường sắt chỉ được sử dụng trong 

một số trường hợp như: Tập kết tạm vật tư, vật liệu, 

máy móc, thiết bị phục vụ thi công công trình đường 

sắt; Xây dựng công trình thiết yếu phục vụ quốc 

phòng, an ninh, kinh tế - xã hội trong vùng kiểm soát 

xây dựng công trình khác của công trình hầm đường 

sắt trong khu vực đô thị theo quy định. 

2.15. Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/ 

2018 của Chính phủ quy định 10 loại giấy phép cấp 

cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình 

thủy lợi, chi tiết quy định tại Nghị định. 

2.16. Nghị định số 78/2018/NĐ-CP ngày 16/5/ 

2018 của Chính phủ sửa đổi Nghị định số 

127/2007/NĐ-CPquy định các yêu cầu khi xây dựng 

quy chuẩn kỹ thuật (QCKT) cần đảm bảo, đơn cử 

như: đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ, phù hợp với 

Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên ký kết, 

tham gia; Nội dung QCKT quốc gia được viện dẫn 

đến QCKT quốc gia khác, tiêu chuẩn quốc gia, tiêu 

chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn nước 

ngoài. 

3. Tổng hợp điểm mới của 07 Luật vừa được 

Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 5 khóa XIV. 

3.1. Thời điểm ban bố lệnh giới nghiêm 

Luật Quốc phòng 2018 (có hiệu lực từ ngày 

01/01/2019) đã quy định cụ thể về thời điểm ban bố 

và biện pháp áp dụng khi có lệnh giới nghiêm như sau: 

- Lệnh giới nghiêm được ban bố trong trường hợp 

tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội tại 

một hoặc một số địa phương diễn biến phức tạp đe 

dọa gây mất ổn định nghiêm trọng và được công bố 

liên tục trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

- Các biện pháp được áp dụng trong thời gian giới 

nghiêm bao gồm: 

+ Cấm tụ tập đông người; 



+ Cấm người, phương tiện đi lại, hoạt động trong 

những giờ nhất định, tại những khu vực nhất định; 

+ Đình chỉ hoặc hạn chế hoạt động tại một số nơi 

công cộng trong những thời điểm nhất định; 

+ Đặt trạm canh gác và kiểm soát địa bàn, kiểm 

tra vật phẩm, hành lý, phương tiện, giấy tờ của 

người đi lại qua trạm canh gác và kiểm soát; 

+ Kịp thời bắt giữ và xử lý người, phương tiện vi 

phạm lệnh giới nghiêm và vi phạm quy định khác 

của pháp luật. 

2. Những thông tin được xem là có nội dung 

tuyên truyền chống nhà nước 

Luật An ninh mạng 2018 đã quy định cụ thể những 

thông tin nào được xem là có nội dung tuyên truyền 

chống nhà nước trên không gian mạng bao gồm: 

- Tuyên truyền xuyên tạc, phỉ báng chính quyền 

nhân dân; 

- Chiến tranh tâm lý, kích động chiến tranh xâm 

lược, chia rẽ, gây thù hận giữa các dân tộc, tôn giáo 

và nhân dân các nước; 

- Xúc phạm dân tộc, quốc kỳ, quốc huy, quốc ca, 

vĩ nhân, lãnh tụ, danh nhân, anh hùng dân tộc. 

Ngoài ra: 

Thông tin trên không gian mạng có nội dung kích 

động gây bạo loạn, phá rối an ninh, gây rối trật tự 

công cộng bao gồm: 

- Kêu gọi, vận động, xúi giục, đe dọa, gây chia 

rẽ, tiến hành hoạt động vũ trang hoặc dùng bạo lực 

nhằm chống chính quyền nhân dân; 

- Kêu gọi, vận động, xúi giục, đe dọa, lôi kéo tụ 

tập đông người gây rối, chống người thi hành công 

vụ, cản trở hoạt động của cơ quan, tổ chức gây mất 

ổn định về an ninh, trật tự. 

Thông tin trên không gian mạng có nội dung làm 

nhục, vu khống bao gồm: 

- Xúc phạm nghiêm trọng danh dự, uy tín, nhân 

phẩm của người khác; 

- Thông tin bịa đặt, sai sự thật xâm phạm danh dự, 

uy tín, nhân phẩm hoặc gây thiệt hại đến quyền và lợi 

ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác. 

Luật An ninh mạng 2018 có hiệu lực từ ngày 

01/01/2019. 

3. Luật tố cáo 2018: Cho phép rút tố cáo 

Đây là một điểm mới tại Luật Tố cáo 2018 (có 

hiệu lực từ 01/01/2019) so với quy định tại Luật tố 

cáo 2011. Theo đó: 

Người tố cáo có quyền rút toàn bộ nội dung tố 

cáo hoặc một phần nội dung tố cáo trước khi người 

giải quyết tố cáo ra kết luận nội dung tố cáo (Việc 

rút tố cáo phải được thực hiện bằng văn bản). 

Trường hợp người tố cáo rút một phần nội dung 

tố cáo thì phần còn lại được tiếp tục giải quyết. 

Ngoài ra, Luật mới cũng quy định theo hướng rút 

gọn trình tự giải quyết tố cáo. 

Tại Điều 28, trình tự giải quyết tố cáo được rút 

gọn lại chỉ còn 04 bước, thay vì 05 bước như quy 

định trước đây. 

04 bước này bao gồm: Thụ lý tố cáo; Xác minh nội 

dung tố cáo; Kết luận nội dung tố cáo; Xử lý kết luận 

nội dung tố cáo của người giải quyết tố cáo; bỏ bước 

Công khai kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử 

lý hành vi vi phạm bị tố cáo của Luật Tố cáo 2011. 

4. Cụ thể hóa mức xử phạt với hành vi vi phạm 

pháp luật cạnh tranh trong Luật 

Luật Cạnh tranh 2018 có hiệu lực từ ngày 

01/7/2019 quy định: 

- Mức phạt tiền tối đa đối với hành vi vi phạm 

quy định về tập trung kinh tế là 05% tổng doanh thu 

của doanh nghiệp vi phạm trên thị trường liên quan 

trong năm tài chính liền kề trước năm thực hiện 

hành vi vi phạm. 

- Mức phạt tiền tối đa đối với hành vi vi phạm 

quy định về cạnh tranh không lành mạnh là 

2.000.000.000 đồng. 

- Mức phạt tiền tối đa đối với hành vi khác vi 

phạm quy định của Luật này là 200.000.000 đồng. 

Mức phạt nêu trên áp dụng đối với hành vi vi 

phạm của tổ chức; đối với cá nhân có cùng hành vi 

thì mức phạt tiền tối đa bằng một phần hai mức phạt 

tiền tối đa đối với tổ chức. 



5. Bổ sung hành vi bị cấm trong thể dục, thể 

thao 

Đây là một trong những điểm mới nhất của Luật 

Thể dục, thể thao sửa đổi 2018. 

Theo đó, bổ sung hành vi “Tổ chức đặt cược thể 

thao trái phép, đặt cược thể thao trái phép” vào danh 

sách những hành vi bị cấm trong hoạt động thể dục 

thể thao. 

Ngoài ra, Luật sửa đổi cũng bổ sung quy định về 

thẩm quyền ban hành luật thi đấu của môn thể thao 

như sau: 

- Chủ tịch liên đoàn thể thao quốc gia quyết định 

ban hành luật thi đấu của môn thể thao hoặc quyết 

định áp dụng luật thi đấu của môn thể thao do liên 

đoàn thể thao quốc tế ban hành. 

- Trường hợp chưa thành lập liên đoàn thể thao 

quốc gia, Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL quyết định ban 

hành luật thi đấu của môn thể thao hoặc quyết định 

áp dụng luật thi đấu của môn thể thao do liên đoàn 

thể thao quốc tế ban hành. 

Luật Thể dục, thể thao sửa đổi 2018 có hiệu lực 

thi hành từ ngày 01/01/2019. 

6. Quy định về hạ tầng dữ liệu không gian địa 

lý quốc gia lần đầu được luật định 

Luật đo đạc và bản đồ 2018 (có hiệu lực pháp luật 

từ ngày 01/01/2019) đã được xây dựng với nhiều 

điểm mới, mang tính đột phá về chính sách trong 

lĩnh vực đo đạc và bản đồ. 

Trong đó, việc xây dựng và phát triển hạ tầng dữ 

liệu không gian địa lý quốc gia lần đầu tiên được 

luật định. 

Cụ thể, nội dung xây dựng hạ tầng dữ liệu không 

gian địa lý quốc gia bao gồm: 

- Xây dựng chiến lược phát triển, kế hoạch triển khai 

thực hiện hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia; 

- Xây dựng cơ chế, chính sách, nguồn lực để tổ 

chức triển khai thực hiện chiến lược phát triển, kế 

hoạch triển khai thực hiện hạ tầng dữ liệu không 

gian địa lý quốc gia; 

- Lựa chọn và phát triển công nghệ, xây dựng tiêu 

chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về hạ tầng dữ liệu không 

gian địa lý quốc gia; 

- Xây dựng, tích hợp dữ liệu không gian địa lý; 

- Xây dựng, vận hành Cổng thông tin không gian 

địa lý Việt Nam và các ứng dụng, dịch vụ dữ liệu 

không gian địa lý. 

7. Một số nội dung sửa đổi của 11 Luật có liên 

quan đến quy hoạch 

Các luật liên quan được sửa đổi bao gồm: Luật 

An toàn thực phẩm; Luật Công chứng; Luật Dược; 

Luật Đầu tư; Luật Đầu tư công; Luật Điện lực; Luật 

Hóa chất; Luật Khoa học và công nghệ; Luật Phòng, 

chống tác hại của thuốc lá; Luật Sử dụng năng lượng 

tiết kiệm và hiệu quả; Luật Trẻ em. 

Theo đó, một số điểm mới của Luật An toàn thực 

phẩm như: 

- Xây dựng chiến lược quốc gia về an toàn thực 

phẩm; 

- Ban hành chính sách phát triển chợ, siêu thị; 

- Trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban 

hành quy định điều kiện kinh doanh thực phẩm tại 

các chợ, siêu thị…. 

- Luật Công chứng được sửa đổi, bổ sung một số 

điều như: Không còn quy định về việc yêu cầu văn 

phòng công chứng phải xin UBND tỉnh xem xét 

quyết định cho phép đổi trụ sở sáng tỉnh/thành phố 

khác nơi đăng ký ban đầu. 

- Luật đầu tư công được sửa đổi, bổ sung một số 

điều như: bổ sung việc “Đầu tư lập, thẩm định, quyết 

định hoặc phê duyệt, công bố và điều chỉnh quy 

hoạch theo quy định của pháp luật về quy hoạch” 

vào Lĩnh vực đầu tư công. 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Luật có 

liên quan đến quy hoạch có hiệu lực pháp luật kể từ 

ngày 01/01/2019. 

(Nguồn: thuvienphapluat.vn)
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CÂU HỎI KỲ NÀY: 

Anh A là người lao động (trong độ tuổi lao 

động) tại doanh nghiệp mới vừa nhận lương tháng 

6 năm 2018, chưa hết vui mừng vì được nhận 

lương sau bao ngày trông ngóng thì anh A rất bất 

ngờ vì số tiền lương được nhận ít hơn số mà anh 

đã tính toán theo căn cứ trên hợp đồng lao động 

và quy chế trả lương của doanh nghiệp. 

Anh A liền liên hệ với Bộ phận Kế toán thì 

được giải thích là anh A thuộc đối tượng có nghĩa 

vụ đóng góp vào Quỹ Phòng, chống thiên tai theo 

quy định tại Nghị định số 94/2014/NĐ-CP ngày 

17/10/2014 của Chính phủ. 

Theo Anh/Chị, giải thích nêu trên là đúng hay 

sai? Tại sao sao? Đồng thời, Anh/Chị cho biết 

mức đóng góp của người lao động trong các 

doanh nghiệp cho Quỹ Phòng, chống thiên tai 

được quy định như thế nào tại Nghị định số 

94/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ. 

Câu hỏi phụ: Theo Anh/Chị có bao nhiêu 

người trả lời đúng câu hỏi này? 

Câu trả lời vui lòng gửi trực tiếp về Ban 

Pháp chế Tổng Công ty hoặc gửi email đến 

Bantinphapluat@samco.com.vn 

trước 17h00 ngày 03/8/2018 

 

Kết quả: 

Xin chúc mừng 03 độc giả đạt giải phần Đố vui 

pháp luật kỳ trước là:  

 Giải Nhất: Chị Nguyễn Thị Cẩm Hằng – Xí 

nghiệp Cơ khí Ô tô Chuyên dùng An Lạc; 

 Giải Nhì: Chị Phạm Thị Hoàng Phương – 

Phòng Marketing Tổng Công ty; 

 Giải Khuyến khích: Anh Nguyễn Chánh 

Hùng Minh – CTCP Cảng Tôn Thất Thuyết 

Đề nghị Quý Độc giả đạt giải liên hệ trực tiếp 

Ban Pháp chế Tổng Công ty để nhận quà tặng. 

CÂU HỎI KỲ TRƯỚC: 

Anh/Chị hãy cho biết quy định pháp luật về trách 

nhiệm của người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu 

nhập theo quy định tại Nghị định số 78/2013/NĐ-

CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ về minh bạch tài 

sản, thu nhập? 

ĐÁP ÁN: 

Trách nhiệm của người có nghĩa vụ kê khai tài sản, 

thu nhập được quy định tại Điều 5 Nghị định số 

78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ về 

minh bạch tài sản, thu nhập, cụ thể: 

 1. Kê khai trung thực, đầy đủ, rõ ràng, đúng thời 

hạn các thông tin về số lượng, giá trị tài sản, thu nhập 

và những biến động về tài sản, thu nhập phải kê khai 

theo quy định của Luật phòng, chống tham nhũng và 

Nghị định này. 

2. Giải trình trung thực, đầy đủ, kịp thời về các 

nội dung liên quan đến việc kê khai tài sản, thu nhập; 

nguồn gốc tài sản tăng thêm khi có yêu cầu của cơ 

quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền. 

3. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các yêu cầu của cơ 

quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền phục 

vụ cho việc xác minh tài sản, thu nhập. 

4. Thực hiện quyết định xử lý vi phạm quy định 

về minh bạch tài sản, thu nhập của cơ quan, tổ chức, 

đơn vị, cá nhân có thẩm quyền. 

ĐÁP ÁN MỤC ĐỐ VUI 

PHÁP LUẬT KỲ TRƯỚC 

mailto:Bantinphapluat@samco.com.vn
http://www.samco.com.vn/

