B Thông tin và Truyn thông cho bit, Ngh nh 15/2020/N-CP và Ngh nh 119/2020/N-CP c xây dng
da trên quy nh ca Lut X lý vi phm hành chính nm 2012 và các lut chuyên ngành.
Ngày 13/11/2020, Quc hi ã thông qua Lut sa i, b sung mt s iu ca Lut X lý vi phm hành chính, có hiu
lc thi hành k t ngày 1/1/2022. Lut mi ban hành có nhiu ni dung liên quan trc tip n các Ngh nh x pht
vi phm hành chính trong lnh vc thông tin và truyn thông, c th: (1) V thm quyn x pht: Lut sa i ã b
sung thêm nhiu chc danh có thm quyn x pht vi phm hành chính phù hp vi s thay i, iu chnh v c cu t
chc, nhim v, quyn hn ca các c quan trong b máy Nhà nc; (2) V hình thc x pht “Tch thu tang vt,
phng tin vi phm hành chính”: ã c sa i, b sung theo hng m rng thm quyn áp dng hình thc này...
Mt khác, trong quá trình thi hành Ngh nh s 15/2020/N-CP và Ngh nh s 119/2020/N-CP ã bc l mt s
nhng hn ch, bt cp nh: Tình trng doanh nghip bu chính gim giá dch v, tính khi lng bu gi không chính
xác dn n cnh tranh không lành mnh nhm chim lnh th trng gây mt n nh môi trng kinh doanh.
T nhng lý do ó, vic xây dng d tho Ngh nh sa i, b sung mt s iu ca Ngh nh s 15/2020/N-CP và Ngh nh
s 119/2020/N-CP là cn thit, bo m tính thng nht ca h thng pháp lut và khc phc nhng hn ch, bt cp nêu
trên.
Pht tin t 20-30 triu ng
D tho sa i, b sung mt s iu Ngh nh s 15/2020/N-CP quy nh x pht vi phm hành chính trong lnh vc bu
chính, vin thông, tn s vô tuyn in, công ngh thông tin và giao dch in t nh sau:
B sung quy nh pht tin, tc giy phép có thi hn i vi trng hp áp dng giá cc dch v bu chính không úng vi
giá cc ã thông báo cho c quan qun lý. C th, pht tin t 20-30 triu ng i vi hành vi áp dng giá cc không
úng vi giá cc các dch v bu chính nh ã thông báo vi c quan Nhà nc có thm quyn. Tc quyn s dng Giy
phép bu chính t 4-6 tháng i vi hành vi vi phm quy nh nêu trên.
i vi hành vi th hin thông tin khi lng trên bu gi không úng vi khi lng thc t cng b pht tin t 20-30 triu ng.
ng thi, d tho b sung thm quyn x pht ca Thanh tra Vn hóa, Th thao và Du lch i vi các nhóm hành vi
vi phm ca im cung cp dch v trò chi in t công cng; cung cp thông tin c súy các h tc, mê tín, d oan,
dâm ô, i try, không phù hp vi thun phong, m tc hoc miêu t t m hành ng chém, git, kinh d, truyn a
thông tin ba t, gây hoang mang, kích ng bo lc, ti ác, t nn xã hi, qung cáo hàng hóa dch v b cm...
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