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(Tội xâm phạm bí mật hoặc an toàn  

thư tín, điện thoại, điện tín hoặc hình 
thức trao đổi thông tin riềng tư khác  

của người khác; Tội xâm phạm  

bình đẳng giới) 

 

 
 

 
 

 

 
Tuyên Quang, tháng 3 năm 2021 

I. TỘI XÂM PHẠM BÍ MẬT HOẶC AN 

TOÀN THƯ TÍN, ĐIỆN THOẠI, ĐIỆN TÍN 

HOẶC HÌNH THỨC TRAO ĐỔI THÔNG TIN 

RIÊNG TƯ KHÁC CỦA NGƯỜI KHÁC 

(Điều 159) 

1. Người nào thực hiện một trong 

các hành vi sau đây, đã bị xử lý kỷ luật 

hoặc xử phạt vi phạm hành chính về 

hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt 

cảnh cáo, phạt tiền từ 20.000.000 

đồng đến 50.000.000 đồng hoặc phạt 

cải tạo không giam giữ đến 03 năm: 

a) Chiếm đoạt thư tín, điện báo, 

telex, fax hoặc văn bản khác của 

người khác được truyền đưa bằng 

mạng bưu chính, viễn thông dưới bất 

kỳ hình thức nào; 

b) Cố ý làm hư hỏng, thất lạc 

hoặc cố ý lấy các thông tin, nội dung 

của thư tín, điện báo, telex, fax hoặc 

văn bản khác của người khác được 

truyền đưa bằng mạng bưu chính, 

viễn thông; 

c) Nghe, ghi âm cuộc đàm thoại 

trái pháp luật; 

d) Khám xét, thu giữ thư tín, điện 

tín trái pháp luật; 

đ) Hành vi khác xâm phạm bí mật 

hoặc an toàn thư tín, điện thoại, điện 

tín, telex, fax hoặc hình thức trao đổi 

thông tin riêng tư khác của người 

khác. 

2. Phạm tội thuộc một trong các 

trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 

01 năm đến 03 năm: 

a) Có tổ chức; 

 

 



b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; 

c) Phạm tội 02 lần trở lên; 

d) Tiết lộ các thông tin đã chiếm 

đoạt, làm ảnh hưởng đến danh dự, uy 

tín, nhân phẩm của người khác; 

đ) Làm nạn nhân tự sát. 

3. Người phạm tội còn có thể bị 

phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 

20.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm 

chức vụ nhất định từ 01 năm đến 05 

năm. 

II TỘI XÂM PHẠM BÌNH ĐẲNG GIỚI 

(Điều 165) 

1. Người nào vì lý do giới mà thực 

hiện hành vi dưới bất kỳ hình thức nào 

cản trở người khác tham gia hoạt 

động trong các lĩnh vực chính trị, kinh 

tế, lao động, giáo dục và đào tạo, khoa 

học và công nghệ, văn hóa, thông tin, 

thể dục, thể thao, y tế, đã bị xử lý kỷ 

luật hoặc xử phạt vi phạm hành chính 

về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị 

phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 5.000.000 

đồng đến 50.000.000 đồng hoặc phạt 

cải tạo không giam giữ đến 02 năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các 

trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 

50.000.000 đồng đến 100.000.000 

đồng hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 

năm: 

a) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; 

b) Phạm tội 02 lần trở lên; 

c) Đối với 02 người trở lên. 

3. Người phạm tội còn có thể bị 

cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành 

nghề hoặc làm công việc nhất định từ 

01 năm đến 05 năm./.  
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