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PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 
 

CHÍNH PHỦ 
 

CHÍNH PHỦ 
 
 

Số: 77/2012/NĐ-CP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2012 
 

NGHỊ ĐỊNH 
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 90/2008/NĐ-CP  

ngày 13 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ về chống thư rác 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006; 

Căn cứ Luật Viễn thông ngày 23 tháng 11 năm 2009; 

Căn cứ Luật Quảng cáo ngày 21 tháng 6 năm 2012; 

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012;  

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, 

Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 
90/2008/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ về chống thư rác. 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 90/2008/NĐ-CP ngày 
13 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ về chống thư rác, như sau: 

1. Sửa đổi Khoản 14 Điều 3, bổ sung các Khoản 17, 18, 19 Điều 3 như sau: 

“14. Mã số quản lý là mã số được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp cho nhà 
cung cấp dịch vụ quảng cáo bằng thư điện tử, nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo 
bằng tin nhắn, nhà cung cấp dịch vụ nội dung qua tin nhắn, nhà cung cấp dịch vụ 
tin nhắn qua mạng Internet khi chấp thuận hồ sơ đăng ký của đối tượng này.”  

“17. Tên định danh người gửi dùng trong hoạt động quảng cáo bằng tin nhắn 
hoặc hoạt động cung cấp dịch vụ nội dung qua tin nhắn (sau đây gọi tắt là tên định 
danh) là tập hợp các ký tự được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp cho người 
quảng cáo hoặc nhà cung cấp dịch vụ nội dung qua tin nhắn và được sử dụng để 
hiển thị hoặc xác định thông tin về nguồn gửi trong các tin nhắn cung cấp dịch vụ.  

18. Dịch vụ nội dung qua tin nhắn là dịch vụ sử dụng tin nhắn để cung cấp 
thông tin hoặc các ứng dụng, tiện ích cho người sử dụng. 
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19. Mã lệnh dịch vụ nội dung qua tin nhắn (sau đây gọi tắt là mã lệnh) là chuỗi 
ký tự không phân biệt chữ hoa và chữ thường do nhà cung cấp dịch vụ nội dung 
qua tin nhắn đưa ra để tham chiếu đến một dịch vụ nội dung qua tin nhắn cụ thể.” 

2. Sửa đổi Điểm d, Điểm e Khoản 1 Điều 4, bổ sung Điểm l, Điểm m 
Khoản 1 Điều 4 như sau: 

“d) Chủ trì, phối hợp và điều phối tổ chức, cá nhân ngăn chặn, xử lý thư rác;” 

“e) Tiếp nhận hồ sơ đăng ký và cấp mã số quản lý cho nhà cung cấp dịch vụ 
quảng cáo bằng thư điện tử, nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo bằng tin nhắn, nhà 
cung cấp dịch vụ nội dung qua tin nhắn, nhà cung cấp dịch vụ tin nhắn qua 
Internet; tiếp nhận hồ sơ đăng ký và cấp tên định danh cho nhà cung cấp dịch vụ 
quảng cáo bằng tin nhắn, nhà cung cấp dịch vụ nội dung qua tin nhắn;” 

“l) Ban hành quy định về dải số dành cho việc gửi tin nhắn quảng cáo và cung 
cấp dịch vụ nội dung qua tin nhắn, quy định về cấp tên định danh; 

m) Ban hành quy định liên quan cước tin nhắn quảng cáo.” 

3. Sửa đổi Khoản 6 Điều 6, bổ sung các Khoản 8, 9, 10 Điều 6 như sau: 

“6. Trao đổi, mua bán danh sách địa chỉ điện tử mà không có sự đồng ý của 
người sở hữu địa chỉ điện tử.” 

“8. Cung cấp dịch vụ nội dung qua tin nhắn không đúng với yêu cầu của người 
sử dụng. 

9. Che dấu tên, địa chỉ điện tử của mình hoặc giả mạo tên, địa chỉ điện tử của 
tổ chức, cá nhân khác khi gửi thư điện tử, tin nhắn. 

10. Thu cước sử dụng dịch vụ mà không thông báo với người sử dụng dịch vụ.” 

4. Sửa đổi Điều 7 như sau: 

“Điều 7. Nguyên tắc gửi thư điện tử, tin nhắn quảng cáo đối với tổ chức, cá 
nhân 

1. Chỉ được phép gửi thư điện tử quảng cáo, tin nhắn quảng cáo đến người 
nhận khi có sự đồng ý một cách rõ ràng trước đó của người nhận. 

2. Phải chấm dứt việc gửi đến người nhận các thư điện tử quảng cáo hay tin 
nhắn quảng cáo ngay sau khi nhận được yêu cầu từ chối của người nhận. 

3. Chỉ được phép gửi thư điện tử quảng cáo, tin nhắn quảng cáo từ địa chỉ điện 
tử và hệ thống theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông. 

4. Khi gửi thư điện tử quảng cáo, tin nhắn quảng cáo thì nhà cung cấp dịch vụ 
quảng cáo phải gửi đồng thời một bản sao nội dung tới hệ thống kỹ thuật của Bộ 
Thông tin và Truyền thông. 



CÔNG BÁO/Số 627 + 628/Ngày 16-10-2012 5

 

  

5. Không được phép gửi quá 01 thư điện tử quảng cáo có nội dung tương tự 
nhau tới một địa chỉ thư điện tử trong vòng 24 giờ trừ trường hợp đã có thỏa thuận 
khác với người nhận. 

6. Không được phép gửi quá 01 tin nhắn quảng cáo có nội dung tương tự 
nhau tới một số điện thoại trong vòng 24 giờ và chỉ được phép gửi trong khoảng 
thời gian từ 7 giờ đến 22 giờ mỗi ngày trừ trường hợp đã có thỏa thuận khác với 
người nhận. 

7. Nội dung quảng cáo phải phù hợp với quy định của pháp luật về quảng cáo”. 

5. Sửa đổi Khoản 3 Điều 12, sửa đổi Khoản 5 Điều 12 như sau: 

“3. Ngay khi nhận được yêu cầu từ chối, người quảng cáo hoặc nhà cung cấp 
dịch vụ quảng cáo phải gửi ngay thông tin xác nhận đã nhận được yêu cầu từ chối và 
phải chấm dứt việc gửi loại thư điện tử quảng cáo đã bị từ chối đến người nhận đó.” 

“5. Nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo hoặc người quảng cáo không được phép 
thu cước phát sinh để thực hiện yêu cầu từ chối nhận quảng cáo của người nhận.” 

6. Sửa đổi Điểm b Khoản 3 Điều 14, bổ sung Điểm c Khoản 3 Điều 14 như sau: 

“b) [Mã số quản lý] đối với tin nhắn được gửi từ nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo; 

c) Trong trường hợp cần thiết, có thể sử dụng các ký tự đặc biệt khác thay thế 
ký tự “[” ,“]” trong nhãn.” 

7. Sửa đổi Điểm b Khoản 1 Điều 16, sửa đổi Khoản 3 Điều 16, sửa đổi 
Khoản 5 Điều 16 lần lượt như sau: 

“b) Phải có phần hướng dẫn người nhận từ chối tin nhắn quảng cáo mà người 
dùng đã đăng ký nhận trước đó;” 

“3. Ngay khi nhận được yêu cầu từ chối, người quảng cáo hoặc nhà cung 
cấp dịch vụ quảng cáo phải gửi ngay thông tin xác nhận đã nhận được yêu cầu 
từ chối và phải chấm dứt việc gửi loại tin nhắn quảng cáo đã bị từ chối đến 
người nhận đó.” 

“5. Nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo hoặc người quảng cáo không được phép 
thu cước phát sinh để thực hiện yêu cầu từ chối nhận quảng cáo của người nhận.” 

8. Sửa đổi Khoản 2 Điều 17 như sau: 

“2. Người quảng cáo khi tự gửi thư điện tử quảng cáo phải: 

a) Tuân thủ quy định tại Điều 9 Nghị định này; 

b) Gửi từ máy chủ dịch vụ thư điện tử có tên miền quốc gia Việt Nam (.vn); 

c) Lưu lại thông tin về yêu cầu từ chối, thông tin xác nhận yêu cầu từ chối và 
thông tin đăng ký nhận thư điện tử quảng cáo; 
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d) Lưu lại thư điện tử quảng cáo trong thời gian tối thiểu là 60 ngày;  

đ) Thực hiện các biện pháp nghiệp vụ khác theo yêu cầu của cơ quan nhà nước 
có thẩm quyền.” 

9. Sửa đổi Khoản 4 Điều 18, bổ sung Khoản 4a Điều 18 như sau: 

“4. Lưu lại thông tin về yêu cầu từ chối, thông tin xác nhận yêu cầu từ chối và 
thông tin đăng ký nhận thư điện tử quảng cáo; 

4a. Lưu lại thư điện tử quảng cáo trong thời gian tối thiểu là 60 ngày.” 

10. Bổ sung Khoản 4a Điều 19 như sau: 

“4a. Cung cấp miễn phí công cụ ngăn chặn thư điện tử rác trên máy chủ thư 
điện tử cho người sử dụng.” 

11. Sửa đổi Khoản 3 Điều 20 như sau: 

“3. Cung cấp thông tin và ngăn chặn các nguồn phát tán thư điện tử rác, phần 
mềm độc hại theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.” 

12. Sửa đổi Khoản 2 Điều 22 như sau: 

“2. Người quảng cáo khi tự gửi tin nhắn quảng cáo phải: 

a) Tuân thủ quy định tại Điều 13 Nghị định này; 

b) Gửi tin nhắn quảng cáo từ địa chỉ điện tử do doanh nghiệp viễn thông được 
cấp phép thiết lập mạng viễn thông di động cấp; 

c) Lưu lại thông tin về yêu cầu từ chối, thông tin xác nhận yêu cầu từ chối và 
thông tin đăng ký nhận tin nhắn quảng cáo; 

d) Lưu lại tin nhắn quảng cáo trong thời gian tối thiểu là 60 ngày; 

đ) Thực hiện các biện pháp nghiệp vụ khác theo yêu cầu của cơ quan nhà nước 
có thẩm quyền.” 

13. Bổ sung Điều 22a như sau: 

“Điều 22a. Tên định danh 

1. Mọi tổ chức đều có quyền đăng ký và sử dụng tên định danh cho mục đích 
quảng cáo bằng tin nhắn và cung cấp dịch vụ nội dung qua tin nhắn. 

2. Việc đăng ký và sử dụng tên định danh được thực hiện theo các nguyên 
tắc sau: 

a) Bình đẳng, không phân biệt đối xử; 

b) Đăng ký trước được quyền sử dụng trước; 

c) Thể hiện tính nghiêm túc để tránh gây sự hiểu nhầm hoặc xuyên tạc do tính 
đa âm, đa nghĩa hoặc khi không dùng dấu trong tiếng Việt; 
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d) Không trùng với tên của tổ chức Đảng, cơ quan nhà nước. 

3. Tổ chức đăng ký sử dụng tên định danh phải chịu trách nhiệm trước pháp 
luật về mục đích sử dụng, tính chính xác của các thông tin đăng ký và bảo đảm 
việc đăng ký, sử dụng tên định danh không xâm phạm các quyền, lợi ích hợp pháp 
của tổ chức, cá nhân khác có trước ngày đăng ký. 

4. Quy trình, thủ tục để được cấp tên định danh:  

a) Tổ chức nộp hồ sơ đăng ký tại Bộ Thông tin và Truyền thông; 

b) Hồ sơ đăng ký phải thể hiện đầy đủ các thông tin về tổ chức sử dụng tên 
định danh bao gồm: Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, bản khai 
đăng ký tên định danh;  

c) Tổ chức đăng ký phải nộp phí và lệ phí sử dụng tên định danh theo quy định 
của Bộ Tài chính; 

d) Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ 
Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm cấp giấy chứng nhận tên định danh; 
trường hợp từ chối, Bộ Thông tin và Truyền thông phải trả lời bằng văn bản và nêu 
rõ lý do. 

5. Việc thu hồi tên định danh được thực hiện trong các trường hợp sau: 

a) Sử dụng tên định danh để gửi tin nhắn rác hoặc cung cấp các dịch vụ vi 
phạm các quy định của pháp luật; 

b) Không nộp phí sử dụng tên định danh; 

c) Theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.” 

14. Sửa đổi Điểm a Khoản 1 Điều 23, bổ sung Khoản 3a, Khoản 3b Điều 23, 
sửa đổi Khoản 4 Điều 23, bổ sung Khoản 4a Điều 23 lần lượt như sau: 

“a) Gửi tin nhắn quảng cáo từ hệ thống kỹ thuật đặt tại Việt Nam và hệ thống 
kỹ thuật phải đáp ứng các yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông.” 

“3a. Được tạo điều kiện để cung cấp dịch vụ và chịu trách nhiệm trước pháp 
luật về toàn bộ nội dung dịch vụ cung cấp trên hệ thống.  

3b. Cung cấp yêu cầu từ chối của người nhận cho người quảng cáo trong 
trường hợp danh sách địa chỉ điện tử dùng để gửi quảng cáo trước đó là do người 
quảng cáo cung cấp.” 

“4. Lưu lại thông tin đăng ký nhận quảng cáo, thông tin yêu cầu từ chối và 
thông tin xác nhận yêu cầu từ chối.” 

“4a. Lưu lại tin nhắn quảng cáo trong thời gian tối thiểu là 60 ngày.” 
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15. Bổ sung Điều 23a như sau: 

“Điều 23a. Nhà cung cấp dịch vụ nội dung qua tin nhắn 

1. Nhà cung cấp dịch vụ nội dung qua tin nhắn phải đáp ứng các điều kiện sau:  

a) Có trang thông tin điện tử sử dụng tên miền quốc gia Việt Nam ".vn"; trang 
thông tin điện tử phải có chức năng cho phép người sử dụng tra cứu các thông tin 
về dịch vụ, tối thiểu bao gồm các thông tin giới thiệu dịch vụ, giá cước dịch vụ, 
cách sử dụng dịch vụ, cách từ chối sử dụng dịch vụ; 

b) Có hệ thống cho phép người sử dụng đăng ký sử dụng dịch vụ và hệ thống 
tiếp nhận yêu cầu từ chối sử dụng dịch vụ của người dùng; 

c) Đã được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp mã số quản lý.  

2. Quy trình, thủ tục để được cấp mã số quản lý:  

a) Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đăng ký tại Bộ Thông tin và Truyền thông; 

b) Hồ sơ đăng ký phải thể hiện đầy đủ các thông tin về tổ chức cung cấp dịch 
vụ nội dung qua tin nhắn bao gồm: Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh 
nghiệp, bản khai đăng ký mã số quản lý, danh sách các dịch vụ cung cấp;  

c) Tổ chức, cá nhân đăng ký phải nộp lệ phí đăng ký theo quy định của Bộ Tài chính; 

d) Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ 
Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm cấp giấy chứng nhận mã số quản lý; 
trường hợp từ chối, Bộ Thông tin và Truyền thông phải trả lời bằng văn bản và nêu 
rõ lý do. 

3. Sử dụng mã số quản lý theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông. 

4. Được tạo điều kiện để cung cấp dịch vụ và chịu trách nhiệm trước pháp luật 
về toàn bộ nội dung dịch vụ cung cấp. 

5. Ngừng cung cấp dịch vụ tới khách hàng khi khách hàng đó yêu cầu. 

6. Thực hiện quảng cáo theo quy định sau: 

a) Tuân thủ các quy định về gửi thư điện tử quảng cáo, tin nhắn quảng cáo; 

b) Khi quảng cáo dịch vụ trên các phương tiện truyền thông hiển thị (truyền 
hình, giấy tờ, ấn phẩm, Internet,....) phải cung cấp thông tin về giá cước dịch vụ và 
loại thiết bị phù hợp để sử dụng dịch vụ bằng tiếng Việt Nam một cách dễ đọc, dễ 
hiểu. Thông tin về giá cước dịch vụ được hiển thị cùng kiểu với mã lệnh và có kích 
thước tối thiểu bằng 2/3 kích thước của mã lệnh;  

c) Khi quảng cáo dịch vụ trên phương tiện truyền thanh phải thông báo về giá 
cước dịch vụ ngay sau thông tin hướng dẫn sử dụng dịch vụ. 

7. Cung cấp đầy đủ và rõ ràng thông tin về các dịch vụ trên trang thông tin 
điện tử trước khi cung cấp dịch vụ gồm có: Tên dịch vụ, mã lệnh tương ứng, mô tả 
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dịch vụ, cách thức sử dụng, giá cước dịch vụ tương ứng, hướng dẫn hủy dịch vụ, 
số điện thoại hỗ trợ khách hàng, cam kết đồng ý sử dụng dịch vụ. 

8. Khi cung cấp các phần mềm hoặc trang thông tin điện tử có thu cước, phải 
đảm bảo các phần mềm và trang thông tin điện tử đó cho phép người sử dụng xác 
nhận đồng ý hoặc không đồng ý sử dụng dịch vụ với mức cước tương ứng. 

9. Không được phép thu cước dịch vụ đối với các tin nhắn lỗi, tin nhắn không 
được cung cấp dịch vụ, tin nhắn đã được cung cấp dịch vụ nhưng có nội dung khác 
với mã lệnh mà doanh nghiệp công bố, tin nhắn do người dùng bị lừa đảo. 

10. Phải thực hiện lưu trữ dữ liệu: 

a) Mọi yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ của người sử dụng; mọi yêu cầu đăng 
ký sử dụng dịch vụ; 

b) Tin nhắn do người sử dụng gửi đến và tin nhắn do doanh nghiệp gửi đi 
trong thời gian tối thiểu là 01 năm; 

c) Khiếu nại của người sử dụng trong thời gian tối thiểu là 01 năm. 

11. Thực hiện các biện pháp ngăn chặn tin nhắn rác, tin nhắn cung cấp dịch vụ 
nội dung vi phạm pháp luật theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

12. Thực hiện báo cáo, thống kê theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền 
thông.”  

16. Sửa đổi các Khoản 2, 6, 7 Điều 24, bổ sung các Khoản 2a, 2b, 2c, 2d, 
5a, 5b, 5c, 5d, 5đ, 5e, 6a, 7a, 7b,7c Điều 24 như sau: 

“2. Cung cấp các công cụ tiếp nhận phản ánh tin nhắn rác từ người sử dụng, 
công cụ đăng ký nhận, từ chối tin nhắn quảng cáo theo hướng dẫn của Bộ Thông 
tin và Truyền thông.”  

“2a. Hướng dẫn thuê bao gửi thông báo tin nhắn rác và phản hồi các thông báo 
về tin nhắn rác tiếp nhận được.” 

2b. Triển khai hệ thống ngăn chặn tin nhắn rác tối thiểu có khả năng ngăn chặn 
tin nhắn rác theo nguồn gửi và từ khóa trong nội dung tin nhắn gửi. 

2c. Thực hiện các biện pháp đánh giá tình trạng tin nhắn rác trên mạng di động 
của mình theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông. 

2d. Cung cấp địa chỉ điện tử cho hoạt động gửi tin nhắn quảng cáo, hoạt động 
cung cấp dịch vụ nội dung qua tin nhắn theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền 
thông.” 

“5a. Cung cấp dịch vụ cho phép gửi nhận tin nhắn, dịch vụ cho phép gửi nhận 
tin nhắn sử dụng tên định danh cho nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo bằng tin nhắn, 
nhà cung cấp dịch vụ nội dung qua tin nhắn đã được Bộ Thông tin và Truyền thông 
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cấp mã số quản lý. Thỏa thuận về việc cung cấp dịch vụ thực hiện theo hướng dẫn 
của Bộ Thông tin và Truyền thông. 

5b. Chậm nhất trong vòng 01 tháng, phải cho phép doanh nghiệp đã được cấp 
mã số quản lý kết nối kỹ thuật với hệ thống của mình để cung cấp dịch vụ nội dung 
qua tin nhắn và dịch vụ quảng cáo bằng tin nhắn. 

5c. Không phân biệt đối xử giữa các nhà cung cấp dịch vụ gửi tin nhắn quảng 
cáo, nhà cung cấp dịch vụ nội dung qua tin nhắn là đơn vị thành viên của mình với 
các nhà cung cấp dịch vụ gửi tin nhắn quảng cáo, nhà cung cấp dịch vụ nội dung 
qua tin nhắn khác. 

5d. Công bố và cập nhật trên website của mình các thông tin về tất cả nhà cung 
cấp dịch vụ nội dung qua tin nhắn, tối thiểu bao gồm: Tên nhà cung cấp, ngày bắt 
đầu hoạt động, địa chỉ, số điện thoại liên hệ, các dịch vụ đang cung cấp và mức 
cước tương ứng, số điện thoại chăm sóc khách hàng. 

5đ. Hoàn lại cước dịch vụ theo yêu cầu của nhà cung cấp dịch vụ nội dung qua 
tin nhắn; thông báo cho người sử dụng về việc hoàn cước. 

5e. Ngăn chặn, xử lý và hoàn lại cước dịch vụ đối với những dịch vụ nội dung 
qua tin nhắn chưa được cấp mã số quản lý.” 

“6. Giới hạn tần suất nhắn tin từ mỗi nguồn gửi, ngăn chặn các tin nhắn có 
nguy cơ gây mất an toàn, an ninh thông tin theo quy định của Bộ Thông tin và 
Truyền thông. 

6a. Ngăn chặn, thu hồi số thuê bao được dùng để phát tán tin nhắn rác. 

7. Phối hợp với các nhà cung cấp dịch vụ tin nhắn trong và ngoài nước ngăn 
chặn tin nhắn rác.” 

“7a. Tuân thủ các yêu cầu điều phối ngăn chặn, xử lý tin nhắn rác của Bộ 
Thông tin và Truyền thông; thực hiện yêu cầu xử lý các thông báo, phản ánh tin 
nhắn rác của Bộ Thông tin và Truyền thông. 

7b. Cung cấp thông tin phục vụ hoạt động phòng chống, ngăn chặn tin nhắn 
rác theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.  

7c. Ngăn chặn tin nhắn rác giả mạo nguồn gửi trước khi gửi tới người sử dụng 
dịch vụ.” 

 17. Sửa đổi Điểm b Khoản 1 Điều 25 như sau: 

“b) Có biện pháp xác thực nguồn gửi tin nhắn qua mạng Internet.” 

18. Sửa đổi Điểm c Khoản 5 Điều 34 như sau: 

“c) Trao đổi, mua bán danh sách địa chỉ điện tử mà không có sự đồng ý của 
người sở hữu địa chỉ điện tử.” 
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19. Sửa đổi tiêu đề Điều 36 và bổ sung Điểm d, đ Khoản 3 Điều 36 như sau: 

“Điều 36. Vi phạm các quy định về chức năng từ chối” 

“d) Không có biện pháp xác thực nguồn gửi tin nhắn qua mạng Internet; 

đ) Cung cấp dịch vụ nội dung qua tin nhắn không có hệ thống cho phép đăng 
ký sử dụng dịch vụ và tiếp nhận yêu cầu từ chối sử dụng dịch vụ.” 

20. Sửa đổi Điểm a Khoản 2, bổ sung Điểm c Khoản 2, sửa đổi Điểm đ 
Khoản 3, bổ sung Điểm i Khoản 3 Điều 37 lần lượt như sau: 

"a) Không lưu lại thư điện tử hoặc tin nhắn quảng cáo trong thời gian tối 
thiểu 60 ngày;" 

"c) Không lưu lại thông tin đăng ký nhận quảng cáo, thông tin yêu cầu từ chối 
và thông tin xác nhận yêu cầu từ chối." 

"đ) Không gửi ngay thông tin xác nhận đã nhận được yêu cầu từ chối từ người 
có thư điện tử hoặc người nhận tin nhắn quảng cáo;" 

"i) Không cung cấp miễn phí công cụ ngăn chặn thư điện tử rác trên máy chủ 
thư điện tử cho người sử dụng." 

21. Sửa đổi Điểm d Khoản 2, sửa đổi Điểm a, b Khoản 3, sửa đổi Điểm a, b 
Khoản 4, bổ sung Điểm d, đ Khoản 4 Điều 38 lần lượt như sau: 

“d) Không chấm dứt việc gửi loại thư điện tử quảng cáo, tin nhắn quảng cáo 
hoặc không chấm dứt cung cấp dịch vụ nội dung qua tin nhắn ngay sau khi nhận 
được yêu cầu từ chối của người nhận.” 

“a) Gửi quá 01 thư điện tử quảng cáo có nội dung tương tự nhau tới một địa 
chỉ thư điện tử trong 24 giờ mà không có thỏa thuận khác với người nhận; 

b) Gửi quá 01 tin nhắn quảng cáo có nội dung tương tự nhau tới một thuê bao 
trong vòng 24 giờ hoặc gửi tin nhắn quảng cáo ngoài khoảng thời gian từ 7 đến 22 
giờ hàng ngày mà không có thỏa thuận khác với người nhận;” 

“a) Gửi thư điện tử quảng cáo hoặc tin nhắn quảng cáo khi chưa được sự đồng 
ý của người nhận; 

b) Gửi thư điện tử quảng cáo hoặc tin nhắn quảng cáo từ địa chỉ điện tử, hệ 
thống kỹ thuật không theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông;” 

“d) Gửi thư điện tử quảng cáo hoặc tin nhắn quảng cáo nhưng không gửi bản 
sao nội dung tới hệ thống kỹ thuật của Bộ Thông tin và Truyền thông; 

đ) Che dấu tên, địa chỉ điện tử của mình khi gửi thư điện tử, tin nhắn.” 

22. Sửa đổi Điểm b Khoản 1, bổ sung Điểm c, d, đ Khoản 1, sửa đổi Điểm 
a Khoản 2, bổ sung Điểm d, đ, e, g, h, i, k, l, m, n, o Khoản 2, bổ sung Điểm c, 
d, đ, e, g, h, i Khoản 3 Điều 39 lần lượt như sau: 
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"b) Cung cấp dịch vụ gửi thư điện tử quảng cáo, dịch vụ nhắn tin qua mạng 
Internet, dịch vụ nội dung qua tin nhắn mà không có trang thông tin điện tử sử 
dụng tên miền quốc gia Việt Nam ".vn"." 

"c) Không cung cấp đầy đủ và rõ ràng thông tin về các dịch vụ trên trang thông 
tin điện tử trước khi cung cấp dịch vụ gồm có: Tên dịch vụ, mã lệnh tương ứng, 
mô tả dịch vụ, cách thức sử dụng, giá cước dịch vụ tương ứng, hướng dẫn hủy dịch 
vụ, số điện thoại hỗ trợ khách hàng, cam kết đồng ý sử dụng dịch vụ; 

d) Sử dụng tên định danh xâm phạm các quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, 
cá nhân khác có trước ngày đăng ký; 

đ) Sử dụng tên định danh trùng với tên của tổ chức Đảng hoặc cơ quan nhà 
nước." 

"a) Cung cấp dịch vụ quảng cáo bằng thư điện tử, dịch vụ quảng cáo bằng tin 
nhắn hoặc dịch vụ nội dung qua tin nhắn khi chưa được cấp mã số quản lý;" 

"d) Sử dụng tên định danh khi chưa được cấp giấy chứng nhận tên định 
danh;  

đ) Quảng cáo dịch vụ nội dung qua tin nhắn trên báo in, báo nói, báo hình, báo 
điện tử, trang thông tin điện tử, Internet, tin nhắn, thư điện tử, nhưng không cung 
cấp thông tin về giá, giá cước; 

e) Quảng cáo dịch vụ nội dung qua tin nhắn trên báo in, báo hình, báo điện tử, 
trang thông tin điện tử, Internet nhưng giá cước không được hiển thị cùng mã lệnh 
hoặc thông tin về giá, giá cước có kích thước nhỏ hơn 2/3 mã lệnh; 

g) Quảng cáo dịch vụ nội dung qua tin nhắn trên báo hình nhưng thông tin giá 
cước bị trôi, chạy; 

h) Thu cước dịch vụ đối với các tin nhắn lỗi, tin nhắn không được cung cấp 
dịch vụ, tin nhắn đã được cung cấp dịch vụ nhưng có nội dung khác với mã lệnh 
mà doanh nghiệp công bố, tin nhắn do người dùng bị lừa đảo; 

i) Không cung cấp hoặc cung cấp không đầy đủ, không chính xác, không kịp 
thời trên trang thông tin điện tử của doanh nghiệp viễn thông được cấp phép thiết 
lập mạng viễn thông di động về nhà cung cấp dịch vụ nội dung qua tin nhắn; 

k) Không hướng dẫn thuê bao gửi thông báo tin nhắn rác và phản hồi các 
thông báo về tin nhắn rác tiếp nhận được; 

l) Chậm quá 01 tháng mới cho phép doanh nghiệp đã được cấp mã số quản lý 
kết nối kỹ thuật với hệ thống của mình để cung cấp dịch vụ nội dung qua tin nhắn 
hoặc dịch vụ quảng cáo bằng tin nhắn; 

m) Không lưu trữ hoặc lưu trữ dữ liệu không đầy đủ theo quy định; 
n) Thời gian lưu trữ dữ liệu ngắn hơn so với quy định; 
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o) Nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo bằng thư điện tử, nhà cung cấp dịch vụ 
quảng cáo bằng tin nhắn không cung cấp yêu cầu từ chối của người nhận cho 
người quảng cáo." 

"c) Cung cấp dịch vụ quảng cáo bằng tin nhắn mà không sử dụng số gửi tin 
nhắn quảng cáo do doanh nghiệp viễn thông được cấp phép thiết lập mạng viễn 
thông di động cấp;" 

d) Không cung cấp công cụ tiếp nhận thông báo tin nhắn rác từ người sử dụng, 
công cụ đăng ký nhận và từ chối tin nhắn quảng cáo theo hướng dẫn của Bộ Thông 
tin và Truyền thông; 

đ) Không triển khai hệ thống ngăn chặn tin nhắn rác tối thiểu có khả năng ngăn 
chặn tin nhắn rác theo nguồn gửi và từ khóa trong nội dung tin nhắn gửi;  

e) Không cung cấp địa chỉ điện tử cho hoạt động gửi tin nhắn quảng cáo, hoạt 
động cung cấp dịch vụ nội dung qua tin nhắn theo quy định của Bộ Thông tin và 
Truyền thông; 

g) Không cung cấp dịch vụ gửi nhận tin nhắn, dịch vụ gửi nhận tin nhắn sử 
dụng tên định danh cho các nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo bằng tin nhắn hoặc 
nhà cung cấp dịch vụ nội dung qua tin nhắn đã được Bộ Thông tin và Truyền thông 
cấp mã số quản lý; 

h) Không cho phép doanh nghiệp đã được cấp mã số quản lý kết nối kỹ thuật 
với hệ thống của mình để cung cấp dịch vụ nội dung qua tin nhắn hoặc dịch vụ 
quảng cáo bằng tin nhắn; 

i) Phân biệt đối xử giữa các nhà cung cấp dịch vụ gửi tin nhắn quảng cáo, nhà 
cung cấp dịch vụ nội dung qua tin nhắn;" 

23. Bổ sung Khoản 4 Điều 40 như sau: 

"4. Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với hành vi:  

a) Không hoàn lại cước theo yêu cầu của nhà cung cấp dịch vụ nội dung qua 
tin nhắn hoặc không thông báo cho người sử dụng về việc hoàn cước;  

b) Cung cấp các phần mềm hoặc trang thông tin điện tử có thu cước mà không 
có chức năng cho phép người sử dụng xác nhận đồng ý hoặc không đồng ý sử 
dụng dịch vụ với mức cước tương ứng." 

24. Bổ sung Khoản 3 Điều 42 như sau: 

"3. Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với hành vi giả 
mạo tên hoặc giả mạo địa chỉ điện tử của tổ chức, cá nhân khác khi gửi thư điện 
tử, tin nhắn." 

25. Sửa đổi Khoản 2, Khoản 4, Khoản 5 Điều 43, bổ sung Khoản 6 Điều 43 
lần lượt như sau: 
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“2. Thu hồi mã số quản lý, tên định danh đối với các hành vi vi phạm quy định tại 
Điều 35; Điểm c Khoản 3, Điểm c Khoản 4 Điều 38; Điểm d, đ Khoản 1 Điều 39.” 

“4. Buộc hoàn trả kinh phí chiếm dụng, thu sai do vi phạm hành chính gây ra 
đối với hành vi vi phạm quy định tại Điểm h Khoản 2 Điều 39; Điểm a, b Khoản 4 
Điều 40. 

5. Tạm đình chỉ từ 01 tháng đến 03 tháng hoặc đình chỉ vĩnh viễn hoạt động 
quảng cáo bằng thư điện tử, hoạt động quảng cáo bằng tin nhắn, hoạt động cung 
cấp dịch vụ nội dung qua tin nhắn đối với hành vi vi phạm quy định tại Điểm a, b 
Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3 Điều 36; Điểm d Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4 Điều 
38; Điểm a, b Khoản 1, Điểm a, b, c, d, h Khoản 2, Điểm a, b, e Khoản 3 Điều 39; 
Điểm a, b, đ Khoản 4 Điều 40; Điều 41.” 

“6. Buộc thu hồi số tiền có được đối với hành vi vi phạm tại Điểm c Khoản 5 
Điều 34; Điểm i Khoản 3 Điều 37.” 

26. Thay thế khái niệm “nhà cung cấp dịch vụ tin nhắn” bằng “doanh 
nghiệp viễn thông được cấp phép thiết lập mạng viễn thông di động” tại các 
Điểm a Khoản 1 Điều 23, Khoản 7 Điều 24, Khoản 2 Điều 26, Điểm d Khoản 3 Điều 
37, Điểm c Khoản 3 Điều 39. 

Điều 2. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành 

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2013.  

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc 
Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, 
các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./. 
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