
 
CHƯƠNG XIII  

CÁC TỘ I  X ÂM PHẠM  QUYỀN TỰ   DO,  DÂN CHỦ  CỦA CÔNG DÂN 

 

Đ iều 123.   Tội bắt, giữ hoặc giam  người trái pháp luật   

1. Người nào bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không 
giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ một năm đến năm 
năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; 

c) Đối với người thi hành công vụ; 

d) Phạm tội nhiều lần; 

đ) Đối với nhiều người. 

3. Phạm tội gây hậu quả nghiêm trọng thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm. 

4. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ một năm đến năm 
năm. 

 

Đ iều 124.   Tội xâm phạm chỗ ở của công dân   

1. Người nào khám xét trái pháp luật chỗ ở của người khác, đuổi trái pháp luật người 
khác khỏi chỗ ở của họ hoặc có những hành vi trái pháp luật khác xâm phạm quyền bất khả 
xâm phạm về chỗ ở của công dân, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến một năm 
hoặc phạt tù từ ba tháng đến một năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ một năm đến ba 
năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; 

c)  Gây hậu quả nghiêm trọng. 

3.  Người phạm tội còn có thể  bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ một năm đến 
năm năm. 

 

Đ iều 125.  Tội xâm phạm bí mật hoặc an toàn thư tín, điện thoại, điện tín của người 
khác   

1. Người nào chiếm đoạt thư, điện báo, telex, fax hoặc các văn bản khác được truyền 
đưa bằng phương tiện viễn thông và máy tính hoặc có hành vi trái pháp luật xâm phạm bí mật 
hoặc an toàn thư tín, điện thoại, điện tín của người khác đã bị  xử lý kỷ luật hoặc xử phạt hành 
chính về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ một triệu đồng đến 
năm triệu đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến một năm. 

 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ 
từ một năm đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm: 



a) Có tổ chức; 

b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; 

c)  Phạm tội nhiều lần; 

d) Gây hậu quả nghiêm trọng; 

đ) Tái phạm. 

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ hai triệu đồng đến hai mươi triệu đồng, cấm 
đảm nhiệm chức vụ nhất định từ một năm đến năm năm.   

 

Đ iều 126 . Tội xâm phạm quyền bầu cử, quyền ứng cử của công dân  

1. Người nào lừa gạt, mua chuộc, cưỡng ép hoặc dùng thủ đoạn khác cản trở việc thực 
hiện quyền bầu cử, quyền ứng cử của công dân, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ 
đến một năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến một năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ một năm đến hai 
năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; 

c) Gây hậu quả nghiêm trọng. 

3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ một năm đến năm 
năm. 

 

Đ iều 127.  Tội làm sai lệch kết quả bầu cử  

1. Người nào có trách nhiệm trong việc tổ chức, giám sát việc bầu cử mà giả mạo giấy 
tờ, gian lận phiếu hoặc dùng thủ đoạn khác để làm sai lệch kết quả bầu cử, thì bị phạt cải tạo 
không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến hai năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ một năm đến ba 
năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Gây hậu quả nghiêm trọng. 

3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ một năm đến năm 
năm. 

 

Đ iều 128.  Tội buộc người lao động, cán bộ, công chức thôi việc trái pháp luật 

Người nào vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác mà buộc người lao động, cán bộ, công 
chức thôi việc trái pháp luật gây hậu quả nghiêm trọng, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không 
giam giữ đến một năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến một năm. 

 

Đ iều 129 . Tội xâm phạm quyền hội họp, lập hội, quyền  tự do tín ngưỡng, tôn giáo 
của công dân  



1. Người nào có hành vi cản trở công dân thực hiện quyền hội họp, quyền lập hội phù 
hợp với lợi ích của Nhà nước và của nhân dân, quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc 
không theo một tôn giáo nào đã bị xử lý kỷ luật hoặc xử phạt hành chính về hành vi này mà 
còn vi phạm, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc phạt tù từ ba 
tháng đến một  năm. 

2. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công 
việc nhất định từ một năm đến năm năm. 

 

Đ iều 130 . Tội xâm phạm quyền bình đẳng của phụ nữ  

Người nào dùng vũ lực hoặc có hành vi nghiêm trọng khác cản trở phụ nữ tham gia hoạt 
động chính trị, kinh tế, khoa học, văn hoá, xã hội, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ 
đến một năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến một năm. 

 

Đ iều 131 . Tội xâm phạm quyền tác giả  

1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử 
phạt hành chính về một trong các hành vi quy định tại Điều này hoặc đã bị kết án về  tội này, chưa 
được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ hai mươi triệu đồng đến hai trăm triệu đồng hoặc 
cải tạo không giam giữ đến hai năm: 

a) Chiếm đoạt quyền tác giả đối với tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học, báo chí, 
chương trình băng âm thanh, đĩa âm thanh, băng hình, đĩa hình; 

b) Mạo danh tác giả trên tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học, báo chí, chương trình 
băng âm thanh, đĩa âm thanh, băng hình, đĩa hình; 

c) Sửa đổi bất hợp pháp nội dung của tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học, báo  chí, 
chương trình băng âm thanh, đĩa âm thanh, băng hình, đĩa hình; 

d) Công bố, phổ biến bất hợp pháp tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học, báo chí, 
chương trình băng âm thanh, đĩa âm thanh, băng hình, đĩa hình. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ sáu tháng đến ba 
năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Phạm tội nhiều lần; 

c) Gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng. 

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến một trăm triệu đồng, 
cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm 
năm. 

 

Đ iều 132.   Tội xâm phạm quyền khiếu nại, tố cáo   

1. Người nào có một trong các hành vi sau đây, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam 
giữ đến một năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến ba năm: 

a) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn cản trở việc khiếu nại, tố cáo, việc xét và giải quyết các 
khiếu nại, tố cáo hoặc việc xử lý người bị khiếu nại, tố cáo; 



b) Có trách nhiệm mà cố ý không chấp hành quyết định của cơ quan có thẩm quyền xét 
và giải quyết các khiếu nại, tố cáo gây thiệt hại cho người khiếu nại, tố cáo. 

2. Người nào trả thù người khiếu nại, tố cáo thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba 
năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến năm năm. 

3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ một năm đến năm 
năm. 

 
CHƯƠNG XIV 

CÁC TỘ I  X ÂM PHẠM SỞ  HỮU 

 

Đ iều 133.   Tội cướp tài sản   

1. Người nào dùng vũ lực, đe doạ dùng vũ lực ngay tức khắc hoặc có hành vi khác làm 
cho người bị tấn công lâm vào tình trạng không thể chống cự được nhằm chiếm đoạt tài sản, 
thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến  mười 
lăm năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Có tính chất chuyên nghiệp; 

c) Tái phạm nguy hiểm; 

d) Sử dụng vũ khí, phương tiện hoặc thủ đoạn nguy hiểm khác; 

đ) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 
11% đến 30%; 

e) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến dưới hai trăm triệu đồng; 

g) Gây hậu quả nghiêm trọng. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến 
hai mươi năm: 

a) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 
31% đến 60%; 

b) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ hai trăm triệu đồng đến dưới năm trăm triệu đồng; 

c) Gây hậu quả rất nghiêm trọng. 

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười tám năm đến 
hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình: 

a) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác mà tỷ lệ thương tật  từ 
61% trở lên hoặc làm chết người; 

b) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên; 

c) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. 

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến một trăm triệu đồng, 
tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm 
năm. 

 



  Đ iều 134.   Tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản   

1. Người nào bắt cóc người khác làm con tin nhằm chiếm đoạt tài sản, thì bị phạt tù từ 
hai năm đến bảy năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ năm năm đến 
mười hai năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Có tính chất chuyên nghiệp; 

c) Tái phạm nguy hiểm; 

d) Sử dụng vũ khí, phương tiện hoặc thủ đoạn nguy hiểm khác; 

đ) Đối với trẻ em; 

e) Đối với nhiều người; 

g) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người bị bắt làm con tin mà tỷ lệ 
thương tật từ 11% đến 30%; 

h) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến dưới hai trăm triệu đồng; 

i) Gây hậu quả nghiêm trọng. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười năm đến 
mười tám năm: 

a) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người bị bắt làm con tin mà tỷ lệ 
thương tật từ 31% đến 60%; 

b) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ hai trăm triệu đồng đến dưới năm trăm triệu đồng; 

c) Gây hậu quả rất nghiêm trọng. 

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười lăm năm đến 
hai mươi năm hoặc tù chung thân: 

a) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người bị bắt làm con tin mà tỷ lệ 
thương tật từ 61% trở lên hoặc làm chết người; 

b) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên; 

c) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. 

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến một trăm triệu đồng, 
tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm 
năm. 

 

Đ iều 135.  Tội cưỡng đoạt tài sản   

1. Người nào  đe doạ sẽ dùng vũ lực hoặc có thủ đoạn khác uy hiếp tinh thần người khác 
nhằm chiếm đoạt tài sản, thì bị phạt tù từ một năm đến năm năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười  
năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Có tính chất chuyên nghiệp; 



c) Tái phạm nguy hiểm; 

d) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến dưới hai trăm triệu đồng; 

đ) Gây hậu quả nghiêm trọng.  

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười 
lăm năm: 

a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ hai trăm triệu đồng đến dưới năm trăm triệu đồng; 

b) Gây hậu quả rất nghiêm trọng. 

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến 
hai mươi năm: 

a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên; 

b) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. 

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến một trăm triệu đồng, 
tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản. 

 

Đ iều 136.   Tội cướp giật tài sản  

1. Người nào cướp giật tài sản của người khác, thì bị phạt tù từ một năm đến năm năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười  
năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Có tính chất chuyên nghiệp;  

c) Tái phạm nguy hiểm; 

d) Dùng thủ đoạn nguy hiểm;  

đ) Hành hung để tẩu  thoát; 

e) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương  tật từ 
11% đến 30%; 

g) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến dưới hai trăm triệu đồng; 

h) Gây hậu quả nghiêm trọng. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến  mười 
lăm năm: 

a) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 
31% đến 60%; 

b) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ hai trăm triệu đồng đến dưới năm trăm triệu đồng; 

c)  Gây hậu quả rất nghiêm trọng. 

4.  Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến 
hai mươi năm hoặc tù chung thân: 

a) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 
61% trở lên hoặc làm  chết người; 

b) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên; 



c) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. 

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến một trăm triệu đồng. 

 

Đ iều 137.  Tội công nhiên chiếm đoạt tài sản   

1. Người nào công nhiên chiếm đoạt tài sản của người khác có giá trị từ năm trăm nghìn  
đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới năm trăm nghìn đồng nhưng gây hậu quả 
nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt hoặc đã bị kết án về tội 
chiếm đoạt tài sản, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tù từ sáu tháng đến ba 
năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy 
năm: 

a) Hành hung để tẩu thoát; 

b) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến dưới hai trăm triệu đồng; 

c)  Tái phạm nguy hiểm; 

d) Gây hậu quả nghiêm trọng. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười 
lăm năm: 

a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ hai trăm triệu đồng đến dưới năm trăm triệu đồng; 

b) Gây hậu quả rất nghiêm trọng. 

4.  Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến 
hai mươi năm hoặc tù chung thân: 

a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở  lên; 

b) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. 

5.  Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ  năm triệu đồng đến một trăm triệu đồng. 

 

Đ iều 138.   Tội trộm cắp tài sản   

1. Người nào trộm cắp tài sản của người khác có giá trị từ năm trăm nghìn đồng đến 
dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới năm trăm nghìn đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng 
hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt hoặc đã bị kết án về tội chiếm đoạt tài 
sản, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm 
hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy 
năm: 

a) Có tổ chức; 

b)  Có tính chất chuyên nghiệp; 

c)  Tái phạm nguy hiểm; 

d) Dùng thủ đoạn xảo quyệt, nguy hiểm; 

đ) Hành hung để tẩu thoát; 

e) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến dưới hai trăm triệu đồng; 



g)  Gây hậu quả nghiêm trọng. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười 
lăm năm: 

a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ hai trăm triệu đồng đến dưới năm trăm triệu đồng; 

b) Gây hậu quả rất nghiêm trọng. 

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến 
hai mươi năm hoặc tù chung thân: 

a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên; 

b) Gây hậu quả đặc biệt  nghiêm trọng. 

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng. 

 

Đ iều 139 . Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản   

1. Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác có giá trị từ năm 
trăm nghìn đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới năm trăm nghìn đồng nhưng gây 
hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt hoặc đã bị kết án 
về tội chiếm đoạt tài sản, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không 
giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ  sáu tháng đến ba năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy 
năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Có tính chất chuyên nghiệp; 

c) Tái phạm nguy hiểm; 

d) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức; 

đ) Dùng thủ đoạn xảo quyệt; 

e) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến dưới hai trăm triệu đồng; 

g) Gây hậu quả nghiêm trọng. 

3. Phạm tội thuộc một  trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười 
lăm năm: 

a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ hai trăm triệu đồng đến dưới năm trăm triệu đồng; 

b) Gây hậu quả rất nghiêm trọng. 

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây,  thì bị phạt tù từ mười hai năm đến 
hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình: 

a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên; 

b) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. 

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến một trăm triệu đồng, 
tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm 
công việc nhất định từ một năm đến năm năm. 

 



Đ iều 140 .  Tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản   

1. Người nào có một trong những hành vi sau đây  chiếm đoạt tài sản của người khác có 
giá trị từ một triệu đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới một triệu đồng nhưng gây 
hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt hoặc đã bị kết án 
về tội chiếm đoạt tài sản, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không 
giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến ba năm: 

  a) Vay, mượn, thuê tài sản của người khác hoặc nhận được tài sản của người khác 
bằng các hình thức hợp đồng rồi dùng thủ đoạn gian  dối hoặc bỏ trốn để chiếm đoạt tài sản 
đó; 

  b) Vay, mượn, thuê tài sản của người khác hoặc nhận được tài sản của người khác 
bằng các hình thức hợp đồng và đã sử dụng tài sản đó  vào mục đích bất hợp pháp dẫn đến 
không có khả năng trả lại tài sản. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy 
năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức; 

c) Dùng thủ đoạn xảo quyệt; 

d) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ trên năm mươi triệu đồng đến dưới hai trăm triệu 
đồng; 

đ) Tái phạm nguy hiểm; 

e) Gây hậu quả nghiêm trọng. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười 
lăm năm: 

a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ hai trăm triệu đồng đến dưới năm trăm triệu đồng; 

b)  Gây hậu quả rất nghiêm trọng. 

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến 
hai mươi năm hoặc tù chung thân: 

a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên; 

b) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. 

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến một trăm triệu đồng, bị 
cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm 
năm và bị tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản hoặc một trong hai hình phạt này. 

 

Đ iều 141.   Tội chiếm giữ trái phép tài sản   

  1. Người nào cố tình không trả lại cho chủ sở hữu, người quản lý hợp pháp hoặc không 
giao nộp cho cơ quan có trách nhiệm tài sản có giá trị từ năm triệu đồng đến dưới hai trăm 
triệu đồng, cổ vật hoặc vật có giá trị lịch sử, văn hoá bị giao nhầm hoặc do mình tìm được, bắt 
được, sau khi chủ sở hữu, người quản lý hợp pháp hoặc cơ quan có trách nhiệm yêu cầu được 
nhận lại tài sản đó theo quy định của pháp luật, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm 
hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm. 



2. Phạm tội chiếm giữ tài sản có giá trị từ hai trăm triệu đồng trở lên hoặc cổ vật, vật có 
giá trị lịch sử, văn hoá có giá trị đặc biệt, thì bị phạt tù từ một năm đến năm năm. 

 

Đ iều 142.  Tội sử dụng trái phép tài sản   

1. Người nào vì vụ lợi mà sử dụng trái phép tài sản của người khác có giá trị từ năm 
mươi triệu đồng trở lên gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi 
này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 
năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ 
ba tháng đến hai năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến năm 
năm: 

a) Phạm tội nhiều lần; 

b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; 

c) Gây hậu quả rất nghiêm trọng; 

d) Tái phạm nguy hiểm. 

3. Phạm tội gây hậu qủa đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ ba năm đến bảy năm. 

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến hai mươi triệu đồng, 
cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm 
năm. 

 

Đ iều 143.  Tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản  

1. Người nào hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác gây thiệt hại từ 
năm trăm nghìn đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới năm trăm nghìn đồng nhưng 
gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về 
tội này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm 
hoặc phạt tù từ  sáu tháng đến ba năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy 
năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Dùng chất nổ, chất cháy hoặc thủ đoạn nguy hiểm khác; 

c) Gây hậu quả nghiêm trọng; 

d) Để che giấu tội phạm khác; 

đ) Vì lý do công vụ của người bị hại; 

e) Tái phạm nguy hiểm; 

g) Gây thiệt hại cho tài sản có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến dưới hai trăm triệu 
đồng. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười 
lăm năm: 

a) Gây thiệt hại cho tài sản có giá trị từ hai trăm triệu đồng đến dưới năm trăm triệu 
đồng; 



b)  Gây hậu quả rất nghiêm trọng. 

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến 
hai mươi năm hoặc tù chung thân: 

a) Gây thiệt hại cho tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên; 

b)  Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. 

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến một trăm triệu đồng, 
cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm 
năm. 

 

Đ iều 144.   Tội thiếu trách nhiệm gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản của Nhà 
nước   

1. Người nào có nhiệm vụ trực tiếp trong công tác quản lý tài sản của Nhà nước, vì thiếu 
trách nhiệm mà để mất mát, hư hỏng, lãng phí gây thiệt hại cho tài sản của Nhà nước có giá trị 
từ năm mươi triệu đồng đến dưới hai trăm triệu đồng, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 
ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm. 

2. Phạm tội gây thiệt hại cho tài sản của Nhà nước có giá trị từ hai trăm triệu đồng đến 
dưới năm trăm triệu đồng, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm. 

3. Phạm tội gây thiệt hại cho tài sản của Nhà nước có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở 
lên, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm. 

4. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ quản lý tài sản của Nhà nước 
từ một năm đến năm năm. 

 

Đ iều 145.  Tội vô ý gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản   

1. Người nào vô ý gây thiệt hại cho tài sản của người khác có giá trị  từ năm mươi triệu 
đồng đến dưới năm trăm triệu đồng, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến hai năm 
hoặc phạt tù từ ba tháng đến  hai năm. 

2. Phạm tội gây thiệt hại  cho tài sản của người khác có giá trị từ năm trăm triệu đồng 
trở lên, thì bị phạt tù từ một năm đến ba năm. 

 

 
CHƯƠNG  X V 

CÁC TỘ I  XÂM PHẠM CHẾ  ĐỘ  HÔN NHÂN VÀ GIA Đ ÌNH 

 

Đ iều 146.   Tội cưỡng ép kết hôn hoặc cản trở hôn nhân tự nguyện, tiến bộ   

Người nào cưỡng ép người khác kết hôn trái với sự tự nguyện của họ, cản trở người 
khác kết hôn hoặc duy trì quan hệ hôn nhân tự nguyện, tiến bộ bằng cách hành hạ, ngược đãi, 
uy hiếp tinh thần, yêu sách của cải hoặc bằng thủ đoạn khác đã bị xử phạt hành chính về hành 
vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù 
từ ba tháng đến ba năm. 

 

Đ iều 147.   Tội vi phạm chế độ một vợ, một chồng   



1. Người nào đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với 
người khác hoặc người chưa có vợ, chưa có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng 
với người mà mình biết rõ là đang có chồng, có vợ gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử 
phạt hành chính về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ 
đến một năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến một năm. 

2. Phạm tội trong trường hợp đã có quyết định của Toà án tiêu huỷ việc kết hôn hoặc 
buộc phải chấm dứt việc chung sống như vợ chồng trái với chế độ một vợ, một chồng mà vẫn 
duy trì quan hệ đó, thì bị phạt tù từ sáu tháng đến ba năm. 

 

Đ iều 148.    Tội tổ chức tảo hôn, tội tảo hôn   

Người nào có một trong các hành vi sau đây, đã bị xử phạt hành chính về hành vi này 
mà còn vi phạm, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc bị phạt tù từ 
ba tháng đến hai năm: 

a) Tổ chức việc kết hôn cho những người chưa đến tuổi kết hôn; 

b) Cố ý duy trì quan hệ vợ chồng trái pháp luật với người chưa đến tuổi kết hôn mặc dù 
đã có quyết định của Toà án buộc chấm dứt quan hệ đó. 

 

Đ iều 149.    Tội đăng ký kết hôn trái pháp luật    

1. Người nào có trách nhiệm trong việc đăng ký kết hôn biết rõ là người xin đăng ký 
không đủ điều kiện kết hôn mà vẫn đăng ký cho người đó, đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này 
mà còn vi phạm, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba 
tháng đến hai năm. 

2. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ một năm đến năm 
năm. 

 

Đ iều 150.   Tội loạn luân   

Người nào giao cấu với người cùng dòng máu về trực hệ, với anh chị em cùng cha mẹ, 
anh chị em cùng cha khác mẹ hoặc cùng mẹ khác cha, thì bị phạt tù từ sáu tháng đến năm 
năm. 

 

Đ iều 151.   Tội ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu, người 
có công nuôi dưỡng mình   

Người nào ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu hoặc người có 
công nuôi dưỡng mình gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi 
này mà còn vi phạm, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt  tù từ 
ba tháng đến ba năm. 

 

Đ iều 152.    Tội từ chối hoặc trốn tránh nghĩa vụ cấp dưỡng  

Người nào có nghĩa vụ cấp dưỡng và có khả năng thực tế để thực hiện việc cấp dưỡng 
đối với người mà mình có nghĩa vụ cấp dưỡng theo quy định của pháp luật mà cố ý từ chối 
hoặc trốn tránh nghĩa vụ cấp dưỡng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính 



về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc 
phạt tù từ ba tháng đến hai năm. 

 
CHƯƠNG X VI  

CÁC TỘ I   X ÂM PHẠM TRẬT  TỰ   QUẢN L Ý KINH TẾ  

 

Đ iều 153.   Tội buôn lậu   

1. Người nào buôn bán trái phép qua biên giới thuộc một trong các trường hợp sau đây, 
thì bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến một trăm triệu đồng hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba 
năm: 

a) Hàng hoá, tiền Việt Nam, ngoại tệ, kim khí quý, đá quý có giá trị từ một trăm  triệu 
đồng đến dưới ba trăm triệu đồng hoặc dưới một trăm triệu đồng nhưng đã bị xử phạt hành 
chính về hành vi quy định tại Điều này hoặc tại một trong các điều 154, 155, 156, 157, 
158,159,160 và 161 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về một trong các tội này, chưa được xoá 
án tích mà còn vi phạm, nếu không thuộc trường hợp quy định tại các điều 193, 194, 195, 
196, 230, 232,  233, 236 và 238 của Bộ luật này;  

b) Vật phẩm thuộc di tích lịch sử, văn hoá; 

c) Hàng cấm có số lượng lớn hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi quy định tại 
Điều này hoặc tại một trong các điều 154, 155, 156, 157, 158,159,160 và 161 của Bộ luật này 
hoặc đã bị kết án về một trong các tội này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, nếu không 
thuộc trường hợp quy định tại các điều 193, 194, 195, 196, 230, 232,  233, 236 và 238 của Bộ 
luật này. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm  đến bảy 
năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Có tính chất chuyên nghiệp; 

c) Tái phạm nguy hiểm; 

d) Vật phạm pháp có giá trị từ ba trăm triệu đồng đến dưới năm trăm triệu đồng; 

đ) Hàng cấm có số lượng rất lớn;  

e) Thu lợi bất chính lớn; 

g) Lợi dụng chiến tranh, thiên tai, dịch bệnh hoặc hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khác; 

h) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; 

i) Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức; 

k) Phạm tội nhiều lần; 

l)  Gây hậu quả nghiêm trọng. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười 
lăm năm: 

a) Vật phạm pháp có giá trị từ năm trăm triệu đồng đến dưới một tỷ đồng; 

b) Hàng cấm có số lượng đặc biệt lớn; 

c) Thu lợi bất chính rất  lớn; 



d) Gây hậu quả rất nghiêm trọng. 

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù  từ mười hai năm đến 
hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình: 

a) Vật phạm pháp có giá trị từ một tỷ đồng trở lên; 

b) Thu lợi bất chính  đặc biệt  lớn; 

c) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. 

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ ba triệu đồng đến ba mươi triệu đồng, tịch 
thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công 
việc nhất định từ một năm đến năm năm. 

 

Đ iều 154.   Tội vận chuyển trái phép hàng hoá, tiền tệ qua biên giới   

1. Người nào vận chuyển trái phép qua biên giới thuộc một trong các trường hợp sau 
đây, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến hai mươi triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến 
hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm: 

a) Hàng hoá, tiền Việt Nam, ngoại tệ, kim khí quý, đá quý có giá trị từ một trăm  triệu 
đồng đến dưới ba trăm triệu đồng hoặc dưới một trăm triệu đồng nhưng đã bị xử phạt hành 
chính về hành vi quy định tại Điều này hoặc tại một trong các điều 153, 155, 156, 157, 158, 
159, 160 và 161 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về một trong các tội này, chưa được xoá án 
tích mà còn vi phạm, nếu không thuộc trường hợp quy định tại các điều 193, 194, 195, 196, 
230, 232,  233, 236 và 238 của Bộ luật này;  

b) Vật phẩm thuộc di tích lịch sử, văn hoá, đã bị xử phạt hành chính mà còn vi phạm; 

c) Hàng cấm có số lượng lớn hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi quy định tại 
Điều này hoặc tại một trong các điều 153, 155, 156, 157, 158, 159, 160 và 161 của Bộ luật 
này hoặc đã bị kết án về một trong các tội này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, nếu 
không thuộc trường hợp quy định tại các điều 193, 194, 195, 196, 230, 232, 233, 236 và 238 
của Bộ luật này. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến năm 
năm: 

a) Vật phạm pháp có giá trị từ ba trăm triệu đồng đến dưới năm trăm triệu đồng; 

b) Hàng cấm có số lượng rất lớn;  

c) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; 

d) Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức; 

đ) Phạm tội nhiều lần; 

e) Tái phạm nguy hiểm. 

3. Phạm tội trong trường hợp hàng phạm pháp có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên 
hoặc hàng cấm có số lượng đặc biệt lớn, thì bị phạt tù từ năm năm đến mười năm. 

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến mười triệu đồng,  cấm 
đảm nhiệm chức vụ,  cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm. 

 

Đ iều 155.   Tội sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm   



1.  Người nào sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán  hàng hoá mà Nhà nước cấm 
kinh doanh có số lượng lớn, thu lợi bất chính lớn  hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi 
quy định tại Điều này hoặc tại các điều 153, 154, 156, 157, 158, 159 và 161 của Bộ luật này 
hoặc đã bị kết án về một trong các tội này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, nếu không 
thuộc trường hợp quy định tại  các Điều  193, 194, 195, 196, 230, 232, 233, 236  và 238 của Bộ 
luật này, thì  bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng hoặc phạt tù từ sáu tháng 
đến năm năm. 

2.  Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười 
năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; 

c) Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;  

d) Có tính chất chuyên nghiệp; 

đ) Hàng phạm pháp có số lượng rất lớn hoặc thu lợi bất chính rất lớn; 

e) Tái phạm nguy hiểm. 

3.  Phạm tội trong trường hợp hàng phạm pháp có số lượng đặc biệt lớn  hoặc thu lợi bất 
chính  đặc biệt lớn, thì bị phạt tù từ  tám năm đến mười lăm năm. 

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ ba triệu đồng đến ba mươi triệu đồng, cấm 
đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm. 

 

Đ iều 156.   Tội sản xuất, buôn bán hàng giả   

1. Người nào sản xuất, buôn bán hàng giả tương đương với số lượng của hàng thật có 
giá trị từ ba mươi triệu đồng đến dưới một trăm năm mươi triệu đồng hoặc dưới ba mươi triệu 
đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi quy định tại 
Điều này hoặc tại một trong các điều 153, 154, 155, 157, 158, 159 và 161 của Bộ luật này hoặc 
đã bị kết án về một trong các tội này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tù từ sáu 
tháng đến năm năm. 

2.  Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười 
năm: 

a) Có tổ chức;  

b) Có tính chất chuyên nghiệp;  

c) Tái phạm nguy hiểm; 

d) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; 

đ) Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức; 

e)  Hàng giả tương đương với số lượng của hàng thật có giá trị từ một trăm năm mươi 
triệu đồng đến dưới năm trăm triệu đồng; 

g)  Thu lợi bất chính lớn; 

h)  Gây hậu quả rất nghiêm trọng. 

3.  Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười 
lăm năm: 



a) Hàng giả tương đương với số lượng của hàng thật có giá trị từ năm trăm triệu đồng 
trở lên; 

b) Thu lợi bất chính rất lớn hoặc đặc biệt lớn; 

c) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. 

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền  từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, 
tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm 
công việc nhất định từ một năm đến năm năm. 

 

Đ iều 157.   Tội sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, thuốc chữa 
bệnh, thuốc phòng bệnh   

 1.   Người nào sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh, 
thuốc phòng bệnh, thì bị  phạt tù từ hai năm đến bảy năm. 

 2.   Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ năm năm đến 
mười hai năm: 

a)  Có tổ chức;  

b)  Có tính chất chuyên nghiệp; 

c) Tái phạm nguy hiểm; 

d)  Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; 

đ) Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức; 

e) Gây hậu quả nghiêm trọng. 

3.  Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi 
năm. 

4.  Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù hai mươi năm, tù chung 
thân hoặc tử hình. 

5.  Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, 
tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm 
công việc nhất định từ một năm đến năm năm. 

 

Đ iều 158.   Tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thức ăn dùng để chăn nuôi, phân bón, 
thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng, vật nuôi   

1. Người nào sản xuất, buôn bán hàng giả là thức ăn dùng để chăn nuôi, phân bón, thuốc 
thú y, thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng, vật nuôi với số lượng lớn hoặc gây hậu quả 
nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi quy định tại Điều này hoặc tại một 
trong các điều 153, 154, 155, 156, 157, 159 và 161 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về một 
trong các tội này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị  phạt tiền từ mười triệu đồng 
đến một trăm triệu đồng hoặc phạt tù từ một năm đến năm năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười 
năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; 



c) Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức; 

d) Hàng giả có số lượng rất lớn; 

đ) Tái phạm nguy hiểm; 

e) Gây hậu quả rất nghiêm trọng. 

3. Phạm tội trong trường hợp hàng giả có số lượng đặc biệt lớn hoặc gây hậu quả đặc 
biệt nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm. 

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền  từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, 
tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm 
công việc nhất định từ một năm đến năm năm. 

 

Đ iều 159.   Tội kinh doanh trái phép   

1.  Người nào kinh doanh không có đăng ký kinh doanh, kinh doanh không đúng với nội 
dung đã đăng ký hoặc kinh doanh không có giấy phép riêng trong trường hợp pháp luật quy 
định phải có giấy phép thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ năm triệu 
đồng đến năm mươi triệu đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến hai năm: 

a) Đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này hoặc về một 
trong các tội quy định tại các điều 153, 154, 155, 156, 157, 158, 160, 161, 164, 193, 194, 195, 
196, 230, 232, 233, 236 và 238 của Bộ luật này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm; 

b) Hàng phạm pháp có giá trị từ một trăm triệu đồng đến dưới ba trăm triệu đồng. 

2.  Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba tháng đến hai 
năm: 

a) Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức; 

b) Mạo nhận một tổ chức không có thật;  

c) Hàng phạm pháp có giá trị từ ba trăm triệu đồng trở lên; 

d) Thu lợi bất chính lớn. 

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ ba triệu đồng đến ba mươi triệu đồng. 

 

Đ iều 160.   Tội đầu cơ   

1.  Người nào lợi dụng tình hình khan hiếm  hoặc tạo ra sự khan hiếm giả tạo trong tình 
hình thiên tai, dịch bệnh, chiến tranh mua vét hàng hoá có số lượng lớn nhằm bán lại thu lợi 
bất chính gây hậu quả nghiêm trọng, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu 
đồng hoặc phạt tù từ sáu tháng đến năm  năm. 

2.  Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười 
năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; 

c) Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức; 

d) Hàng đầu cơ có số lượng rất lớn; 

đ) Thu lợi bất chính rất lớn; 



e)  Gây hậu quả rất nghiêm trọng; 

g) Tái phạm nguy hiểm. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ tám năm đến mười 
lăm năm: 

a) Hàng đầu cơ  có số lượng đặc biệt lớn; 

b) Thu lợi bất chính đặc biệt lớn; 

c) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. 

4.  Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ ba triệu đồng đến ba mươi triệu đồng, cấm 
đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm. 

 

Đ iều 161.   Tội trốn thuế   

1.  Người nào trốn thuế với số tiền từ năm mươi triệu đồng đến dưới một trăm năm 
mươi triệu đồng  hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi trốn thuế hoặc đã bị kết án về tội 
này hoặc về một trong các tội quy định tại các điều 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 
164, 193, 194, 195, 196, 230, 232,233, 236 và 238 của Bộ luật này, chưa được xoá án tích mà 
còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ một lần đến năm lần số tiền trốn thuế hoặc phạt cải tạo không giam 
giữ đến hai năm. 

2.  Phạm tội trốn thuế với số tiền từ một trăm năm mươi triệu đồng đến dưới năm trăm 
triệu đồng  hoặc tái phạm về tội này, thì bị phạt tiền từ một lần đến năm lần số tiền trốn thuế 
hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm. 

3. Phạm tội trốn thuế với số tiền từ năm trăm triệu đồng trở lên hoặc trong trường hợp 
đặc biệt nghiêm trọng khác, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.  

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ một lần đến ba lần số tiền trốn thuế.  

 

Đ iều 162.  Tội lừa dối khách hàng   

1. Người nào trong việc mua, bán mà cân, đong, đo, đếm, tính gian, đánh tráo loại hàng 
hoặc dùng thủ đoạn gian dối khác gây thiệt hại nghiêm trọng cho khách hàng hoặc đã bị xử 
phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xoá án tích mà còn vi 
phạm, thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cải tạo 
không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến ba năm. 

2. Phạm tội nhiều lần hoặc thu lợi bất chính lớn thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm. 

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ ba triệu đồng đến ba mươi triệu đồng. 

 

Đ iều 163.   Tội cho vay lãi nặng   

1. Người nào cho vay với mức lãi suất cao hơn mức lãi suất cao nhất mà pháp luật quy 
định từ  mười lần trở lên có tính chất chuyên bóc lột, thì bị phạt tiền từ một lần đến mười lần số 
tiền lãi hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến một năm. 

2. Phạm tội  thu lợi bất chính lớn thì bị phạt tù từ sáu tháng  đến ba năm. 

3. Người phạm tội  còn có thể bị phạt tiền từ một lần đến năm lần số lợi bất chính, cấm 
đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm. 



 

Đ iều 164.   Tội làm tem giả, vé giả, tội buôn bán tem giả, vé giả    

1.  Người nào làm, buôn bán các loại tem giả, vé giả với số lượng lớn hoặc đã bị xử phạt 
hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xoá án tích mà còn vi 
phạm, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng hoặc phạt tù từ sáu tháng 
đến ba năm. 

2.  Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy 
năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; 

c) Thu lợi bất chính lớn; 

d) Tái phạm nguy hiểm. 

3. Người phạm tội  còn có thể bị phạt tiền từ ba triệu đồng đến ba mươi triệu đồng, cấm 
đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm. 

 

Đ iều 165.   Tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước  về quản lý kinh tế gây hậu quả 
nghiêm trọng   

1. Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản 
lý kinh tế gây thiệt hại từ một trăm triệu đồng đến dưới ba trăm triệu đồng hoặc dưới một trăm 
triệu đồng, đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng, thì 
bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ một năm  đến năm  năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười 
hai năm: 

a) Vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác; 

b) Có tổ chức; 

c)  Dùng thủ đoạn xảo quyệt; 

d) Gây thiệt hại từ ba trăm triệu đồng đến dưới một tỷ đồng hoặc gây hậu quả rất 
nghiêm trọng khác. 

3. Phạm tội gây thiệt hại từ một tỷ đồng trở lên hoặc gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng 
khác, thì bị phạt tù từ mười năm đến hai mươi năm. 

4. Người phạm tội còn có thể bị tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, cấm đảm nhiệm 
chức vụ hoặc làm công việc nhất định từ  một  năm đến năm năm.  

 

Đ iều 166.   Tội lập quỹ trái phép    

1. Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn lập quỹ trái phép có giá trị từ năm mươi triệu 
đồng đến dưới hai trăm triệu đồng  và đã sử dụng quỹ đó gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị 
xử lý kỷ luật hoặc xử phạt hành chính về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo 
không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ một năm đến năm năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến bảy 
năm: 



a) Dùng thủ đoạn xảo quyệt để trốn tránh việc kiểm soát; 

b)  Để thực hiện tội phạm khác; 

c) Quỹ trái phép có giá trị từ hai trăm triệu đồng đến dưới năm trăm triệu đồng; 

d) Gây hậu quả rất  nghiêm trọng. 

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ sáu năm đến mười 
năm: 

a) Quỹ trái phép có giá trị từ năm trăm triệu đồng đến dưới một tỷ đồng; 

b) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. 

4. Phạm tội trong trường hợp quỹ trái phép có giá trị từ một tỷ đồng trở lên, thì bị phạt 
tù từ tám năm đến mười lăm năm. 

5. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm  chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc 
nhất định từ một năm đến năm năm, có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến ba mươi triệu 
đồng. 

 

Đ iều 167.   Tội báo cáo sai trong quản lý kinh tế   

1. Người nào vì vụ lợi hoặc vì động cơ cá nhân khác mà báo cáo với cơ quan có thẩm 
quyền những số liệu, tài liệu rõ ràng không đúng sự thật gây hậu quả nghiêm trọng cho việc 
xây dựng hay thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội của Nhà nước hoặc đã bị xử lý kỷ luật hoặc 
xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xoá án tích mà còn 
vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến ba năm.  

 2. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm 
công việc nhất định từ một năm đến năm năm. 

 

Đ iều 168.    Tội quảng cáo gian dối  

1. Người nào quảng cáo gian dối về hàng hoá, dịch vụ gây hậu quả nghiêm trọng hoặc 
đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xoá án tích 
mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến một trăm triệu đồng, cải tạo không 
giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm. 

2. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, 
cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.  

 

Đ iều 169 .  Tội cố ý làm trái quy định về phân phối tiền, hàng cứu trợ    

1.  Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn cố ý làm trái những quy định về phân phối 
tiền, hàng cứu trợ gây hậu quả nghiêm trọng, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến 
hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm. 

2.  Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ một năm đến năm 
năm: 

a)  Có tổ chức; 

b)  Phạm tội nhiều lần; 

c)  Gây hậu quả  rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng. 



3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ một năm đến năm 
năm. 

 

Đ iều 170.    Tội vi phạm quy định về cấp văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công 
nghiệp   

1.  Người nào có thẩm quyền trong việc cấp văn bằng bảo hộ mà vi phạm quy định của 
pháp luật về cấp văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, đã bị xử lý kỷ luật hoặc xử phạt 
hành chính về hành vi này mà còn vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng, thì bị phạt cải tạo 
không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ  sáu tháng đến ba năm. 

2.  Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy 
năm: 

a)  Có tổ chức; 

b) Phạm tội nhiều lần; 

c)  Gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng. 

3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ một năm đến năm 
năm. 

 

Đ iều 171.  Tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp   

1. Người nào vì mục đích kinh doanh mà chiếm đoạt, sử dụng bất hợp pháp sáng chế, 
giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu hàng hoá, tên gọi, xuất xứ hàng hoá hoặc 
các đối tượng sở hữu công nghiệp khác đang được bảo hộ tại Việt Nam gây hậu quả nghiêm 
trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được 
xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ hai mươi triệu đồng đến hai trăm triệu đồng 
hoặc cải tạo không giam giữ đến hai năm. 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ sáu tháng đến ba 
năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Phạm tội nhiều lần; 

c) Gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng. 

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến một trăm triệu đồng, 
cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm 
năm. 

 

Đ iều 172 . Tội vi phạm các quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên   

1. Người nào vi phạm các quy định của Nhà nước về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài 
nguyên trong đất  liền, hải đảo, nội thuỷ, vùng lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa 
và vùng trời của Việt Nam mà không có giấy phép hoặc không đúng với nội dung giấy phép 
gây hậu quả nghiêm trọng, thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ năm mươi triệu đồng đến một tỷ 
đồng hoặc phạt tù từ  sáu tháng đến ba năm. 

2. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ 
hai năm đến mười năm. 



3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm mươi triệu đồng đến năm trăm triệu 
đồng. 

 

Đ iều 173 .  Tội vi phạm các quy định về sử dụng đất đai   

1. Người nào lấn chiếm đất hoặc chuyển quyền sử dụng đất, sử dụng đất trái với các quy 
định của Nhà nước về quản lý và sử dụng đất đai gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử 
phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xoá án tích mà còn vi 
phạm, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến 
ba năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến ba năm. 

2.  Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ ba mươi triệu 
đồng đến một trăm triệu đồng hoặc phạt tù từ hai năm đến bảy năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Phạm tội nhiều lần; 

c) Gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng. 

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến hai mươi triệu đồng.  

 

Đ iều 174.   Tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai   

1.  Người nào lợi dụng hoặc lạm dụng chức vụ, quyền hạn giao đất, thu hồi, cho thuê, 
cho phép chuyển quyền sử dụng, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trái pháp luật, đã bị 
xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm 
hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm. 

2.  Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy 
năm: 

a) Đất có diện tích lớn hoặc có giá trị lớn; 

b)  Gây hậu quả nghiêm trọng. 

3.  Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi  triệu đồng, 
cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm 
năm. 

 

Đ iều 175.  Tội vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng   

1. Người nào có một trong các hành vi sau đây gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử 
phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xoá án tích mà còn vi 
phạm, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến 
ba năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến ba năm: 

a) Khai thác trái phép cây rừng hoặc có hành vi khác vi phạm các quy định của Nhà 
nước về khai thác và bảo vệ rừng, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 189 của Bộ 
luật này; 

b) Vận chuyển, buôn bán gỗ trái phép, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 
153 và Điều 154 của Bộ luật này. 

2. Phạm tội trong trường hợp rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng, thì bị phạt tù 
từ hai năm đến mười năm. 



3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến hai mươi triệu đồng. 

 

Đ iều 176.    Tội vi phạm các quy định về quản lý rừng  

1.   Người nào lợi dụng hoặc lạm dụng chức vụ, quyền hạn có một trong các hành vi sau 
đây gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị 
phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm: 

a) Giao rừng, đất trồng rừng, thu hồi rừng, đất trồng rừng trái pháp luật; 

b) Cho phép chuyển  mục đích sử dụng rừng, đất trồng rừng trái pháp luật; 

c) Cho phép khai thác, vận chuyển lâm sản trái pháp luật. 

 2.  Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy 
năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Phạm tội nhiều lần; 

c) Gây hậu quả rất nghiêm trọng. 

3. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ năm năm đến mười hai 
năm. 

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến một trăm triệu đồng, 
cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ một năm đến năm năm. 

 

Đ iều 177.   Tội vi phạm các quy định về cung ứng điện   

1. Người nào có trách nhiệm mà thực hiện một trong các hành vi sau đây, gây hậu quả 
nghiêm trọng hoặc đã bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về 
tội này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến  năm 
mươi triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm: 

a) Cắt điện không có căn cứ hoặc không  thông báo theo quy định; 

b) Từ chối cung cấp điện không có căn cứ; 

c) Trì hoãn việc xử lý sự cố điện không có lý do chính đáng. 

2. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc  đặc biệt nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ 
hai năm đến bảy năm. 

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ hai triệu đồng đến hai mươi triệu đồng, cấm 
đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.              

 

Đ iều 178.   Tội sử dụng trái phép quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ của tổ chức tín 
dụng    

1. Người nào có trách nhiệm mà dùng quỹ  dự trữ bổ sung vốn điều lệ chia lợi tức cổ 
phần gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử lý kỷ luật,  xử phạt hành chính về hành vi này 
hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ mười 
triệu đồng đến năm trăm triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba 
tháng đến hai năm. 



2. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ 
hai năm đến  bảy năm. 

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến một trăm triệu đồng, 
cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm 
năm. 

 

Đ iều 179.   Tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín 
dụng   

1.  Người nào trong hoạt động tín dụng mà có một trong các hành vi sau đây gây hậu 
quả nghiêm trọng, thì bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến năm mươi triệu đồng hoặc phạt tù từ 
một năm đến bảy năm:  

a) Cho vay không có bảo đảm trái quy định của pháp luật; 

b) Cho vay quá giới hạn quy định; 

c) Hành vi khác vi phạm quy định của pháp luật về cho vay trong hoạt động  tín dụng. 

2.  Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng thì bị phạt tù từ năm năm đến mười hai năm. 

3. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ mười năm đến hai mươi 
năm. 

4. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công 
việc liên quan đến hoạt động tín dụng từ một năm đến năm năm. 

Điều 180.  Tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả   

1. Người nào làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, ngân phiếu giả, công trái giả, 
thì bị phạt tù từ ba năm đến bảy năm. 

2. Phạm tội trong trường hợp nghiêm trọng thì bị phạt tù từ năm năm đến mười hai năm. 

3. Phạm tội trong trường hợp rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng, thì bị phạt tù 
từ mười năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình. 

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến một trăm triệu đồng, 
tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản. 

 

Đ iều 181.   Tội làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành séc giả, các giấy tờ có giá giả 
khác   

1. Người nào làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành séc giả, các giấy tờ có giá giả khác, thì 
bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm. 

2. Phạm tội trong trường hợp nghiêm trọng thì bị phạt tù từ năm năm đến mười hai năm. 

3. Phạm tội trong trường hợp rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng, thì bị phạt tù 
từ mười năm đến hai mươi năm. 

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến một trăm triệu đồng, 
tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản. 

 


