
 
CHƯƠNG  X VII  

CÁC TỘ I  PHẠM VỀ   MÔI  T RƯỜNG 

 

Đ iều 182 . Tội gây ô nhiễm không khí  

1. Người nào thải vào không khí các loại khói, bụi, chất độc hoặc các yếu tố độc hại 
khác; phát bức xạ, phóng xạ quá tiêu chuẩn cho phép, đã bị xử phạt hành chính mà cố tình 
không thực hiện các biện pháp khắc phục theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền gây hậu 
quả nghiêm trọng, 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. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm. 

3. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng 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 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 183 . Tội gây ô nhiễm nguồn nước  

1. Người nào thải vào nguồn nước dầu mỡ, hoá chất độc hại, chất phóng xạ quá tiêu 
chuẩn cho phép, các chất thải, xác động vật, thực vật, vi khuẩn, siêu vi khuẩn, ký sinh trùng 
độc hại và gây dịch bệnh hoặc các yếu tố độc hại khác, đã bị xử phạt hành chính mà cố tình 
không thực hiện các biện pháp khắc phục theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền gây hậu 
quả nghiêm trọng, 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. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm. 

3. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng 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 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 184.   Tội gây ô nhiễm đất  

1. Người nào chôn vùi hoặc thải vào đất các chất độc hại quá tiêu chuẩn cho phép, đã bị 
xử phạt hành chính mà cố tình không thực hiện các biện pháp khắc phục theo quyết định của 
cơ quan có thẩm quyền gây hậu quả nghiêm trọng, 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. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm. 

3. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng 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 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 185.  Tội nhập khẩu công nghệ, máy móc, thiết bị, phế thải hoặc các chất 
không bảo đảm tiêu chuẩn bảo vệ môi trường  

1. Người nào nhập khẩu hoặc cho phép nhập khẩu công nghệ, máy móc, thiết bị, các chế 
phẩm sinh học, chế phẩm hoá học khác, các chất độc hại, chất phóng xạ hoặc phế thải không 
bảo đảm tiêu chuẩn bảo vệ môi trường, đã bị xử phạt hành chính về hành vi này mà còn vi 
phạm gây hậu quả nghiêm trọng, 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. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm. 

3. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng 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 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 186 . Tội làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho người  

1. Người nào có một trong các hành vi sau đây làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho 
người, thì bị phạt tù từ một năm đến năm năm: 

a) Đưa ra khỏi vùng có dịch bệnh động vật, thực vật, sản phẩm động vật, thực vật hoặc 
vật phẩm khác có khả năng truyền dịch bệnh nguy hiểm cho người; 

b) Đưa vào hoặc cho phép đưa vào Việt Nam động vật, thực vật hoặc sản phẩm động 
vật, thực vật bị nhiễm bệnh hoặc mang mầm bệnh nguy hiểm có khả năng truyền cho người; 

c) Hành vi khác làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho người. 

2. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ 
năm năm đến mười hai 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 187.   Tội làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho động vật, thực vật  

1. Người nào có một trong các hành vi sau đây làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho 
động vật, thực vật gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi này 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: 

a) Đưa vào hoặc mang ra khỏi khu vực hạn chế lưu thông động vật, thực vật, sản phẩm 
động vật, thực vật hoặc vật phẩm khác bị nhiễm bệnh hoặc mang mầm bệnh; 

b) Đưa vào hoặc cho phép đưa vào Việt Nam động vật, thực vật, sản phẩm động vật, 
thực vật thuộc đối tượng kiểm dịch mà không thực hiện các quy định của pháp luật về kiểm 
dịch; 

c) Hành vi khác làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho động vật, thực vật. 

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 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 188.   Tội huỷ hoại nguồn lợi thuỷ sản 

 1. Người nào vi phạm các quy định về bảo vệ nguồn lợi thủy sản thuộc một trong các 
trường hợp 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 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: 

a) Sử dụng chất độc, chất nổ, các hoá chất khác, dòng điện hoặc các phương tiện, ngư 
cụ khác bị cấm để khai thác thuỷ sản hoặc làm huỷ hoại nguồn lợi thuỷ sản; 

b) Khai thác thuỷ sản tại khu vực bị cấm, trong mùa sinh sản của một số loài hoặc vào 
thời gian khác mà pháp luật cấm; 

c) Khai thác các loài thuỷ sản quý hiếm bị cấm theo quy định của Chính phủ; 

d) Phá hoại nơi cư ngụ của các loài thuỷ sản quý hiếm được bảo vệ theo quy định của 
Chính phủ; 

đ) Vi phạm các quy định khác về bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản. 

2. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng, thì bị phạt tiền từ 
năm mươi triệu đồng đến hai trăm triệu đồng hoặc phạt tù từ hai năm đến năm 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 189.  Tội huỷ hoại rừng  

1. Người nào đốt, phá rừng trái phép rừng hoặc có hành vi khác huỷ hoại rừng gây hậu 
quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi này 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 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) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức; 

c) Hủy hoại diện tích rừng rất lớn; 

d) Chặt phá các loại thực vật quý hiếm thuộc danh mục quy định của Chính phủ; 

đ) 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) Hủy hoại diện tích rừng đặc biệt lớn; 

b) Hủy hoại rừng phòng hộ, rừng đặc dụng; 



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, 
cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm 
năm. 

 

Đ iều 190.    Tội vi phạm các quy định về bảo vệ động vật hoang dã quý hiếm  

1. Người nào săn bắt, giết, vận chuyển, buôn bán trái phép động vật hoang dã quý hiếm 
bị cấm theo quy định của Chính phủ hoặc vận chuyển, buôn bán trái phép sản phẩm của loại 
động vật đó, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cải tạo không giam 
giữ đến hai năm hoặc 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) Có tổ chức; 

b) Lợi dụng chức vụ,  quyền hạn; 

c) Sử dụng công cụ hoặc phương tiện săn bắt bị cấm; 

d) Săn bắt trong khu vực bị cấm hoặc vào thời gian bị cấm; 

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

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 191 . Tội vi phạm chế độ bảo vệ đặc biệt đối với khu bảo tồn thiên nhiên  

1. Người nào vi phạm chế độ sử dụng, khai thác khu bảo tồn thiên nhiên, vườn quốc gia, 
di tích thiên nhiên hoặc các khu thiên nhiên khác được Nhà nước bảo vệ đặc biệt, đã bị xử 
phạt hành chính về hành vi này mà còn vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng, thì bị bị phạt tiền 
từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc bị 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 năm 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. 

 
CHƯƠNG X VIII       

CÁC TỘ I  PHẠM VỀ   MA TUÝ 

 

Đ iều 192.   Tội trồng cây thuốc phiện hoặc các loại cây khác có chứa chất ma tuý   

1. Người nào trồng cây thuốc phiện, cây cô ca, cây cần sa hoặc các loại cây khác có 
chứa chất ma túy, đã được giáo dục nhiều lần, đã được tạo điều kiện để ổn định cuộc sống và 
đã bị xử phạt hành chính về hành vi này 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 ba năm đến bảy 
năm: 



a) Có tổ chức; 

b) Tái phạm tội này. 

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

 

Đ iều 193.   Tội sản xuất trái phép chất ma túy   

1. Người nào sản xuất trái phép chất ma tuý dưới bất kỳ hình thức nào, 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 bảy năm đến mười 
lăm năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Phạm tội nhiều lần; 

c) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;  

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

đ) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao cô ca có trọng lượng từ năm trăm gam đến 
dưới một kilôgam; 

e) Hêrôin hoặc côcain có trọng lượng từ năm gam đến dưới ba mươi gam; 

g) Các chất ma tuý khác ở thể rắn có trọng lượng từ hai mươi gam đến dưới một trăm 
gam; 

h) Các chất ma tuý khác ở thể lỏng từ một trăm mililít đến dưới hai trăm năm mươi 
mililít; 

i) Có từ hai chất ma tuý trở lên mà tổng số lượng của các chất đó tương đương với số 
lượng chất ma tuý quy định tại một trong các điểm từ điểm đ đến điểm h khoản 2 Điều này; 

k) Tái phạm nguy hiểm. 

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

a) Có tính chất chuyên nghiệp; 

b) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao cô ca có trọng lượng từ một kilôgam đến 
dưới năm kilôgam; 

c) Hêrôin hoặc côcain có trọng lượng từ ba mươi gam đến dưới một trăm gam; 

d) Các chất ma tuý khác ở thể rắn có trọng lượng từ một trăm gam đến dưới ba trăm 
gam; 

đ) Các chất ma tuý khác ở thể lỏng từ hai trăm năm mươi mililít đến dưới bảy trăm năm 
mươi mililít; 

e) Có từ hai chất ma tuý trở lên mà tổng số lượng của các chất đó tương đương với số 
lượng chất ma tuý quy định tại một trong các điểm từ điểm b đến điểm đ khoản 3 Điều này. 

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

a) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có trọng lượng từ năm kilôgam trở lên; 

b) Hêrôin hoặc côcain có trọng lượng từ một trăm gam trở lên; 



c) Các chất ma tuý khác ở thể rắn có trọng lượng từ ba trăm gam  trở lên; 

d) Các chất ma tuý khác ở thể lỏng từ bảy trăm năm mươi mililít trở lên; 

đ) Có từ hai chất ma tuý trở lên mà tổng số lượng của các chất đó tương đương với số 
lượng chất ma tuý quy định tại một trong các điểm từ điểm a đến điểm d khoản 4 Điều này. 

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm trăm 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 194.   Tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma 
túy     

1. Người nào tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma tuý, 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 bảy năm đến mười 
lăm năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Phạm tội nhiều lần; 

c) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; 

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

đ) Vận chuyển, mua bán qua biên giới; 

e) Sử dụng trẻ em vào việc phạm tội hoặc bán ma tuý cho trẻ em; 

g) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có trọng lượng từ năm trăm gam đến 
dưới một kilôgam; 

h) Hêrôin hoặc côcain có trọng lượng từ năm gam đến dưới ba mươi gam; 

i) Lá, hoa, quả cây cần sa hoặc lá cây côca có trọng lượng từ mười kilôgam đến dưới hai 
mươi lăm kilôgam; 

k) Quả thuốc phiện khô có trọng lượng từ năm mươi kilôgam đến dưới hai trăm 
kilôgam; 

l) Quả thuốc phiện tươi có trọng lượng từ mười kilôgam đến dưới năm mươi kilôgam; 

m) Các chất ma tuý khác ở thể rắn có trọng lượng từ  hai mươi gam đến dưới một trăm 
gam; 

n) Các chất ma tuý khác ở thể lỏng từ một trăm mililít đến dưới hai trăm năm mươi 
mililít; 

o) Có từ hai chất ma tuý trở lên mà tổng số lượng của các chất đó tương đương với số 
lượng chất ma tuý quy định tại một trong các điểm từ điểm g đến điểm n khoản 2 Điều này; 

p) Tái phạm nguy hiểm.  

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

a) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có trọng lượng từ một kilôgam đến 
dưới năm kilôgam; 



b) Hêrôin hoặc côcain có trọng lượng từ ba mươi gam đến dưới một trăm gam; 

c) Lá, hoa, quả cây cần sa hoặc lá cây côca có trọng lượng từ hai mươi lăm kilôgam đến 
dưới bảy mươi lăm kilôgam; 

d) Quả thuốc phiện khô có trọng lượng từ hai trăm kilôgam đến dưới sáu trăm kilôgam; 

đ) Quả thuốc phiện tươi có trọng lượng từ năm mươi kilôgam đến dưới một trăm năm 
mươi kilôgam; 

e) Các chất ma tuý khác ở thể rắn có trọng lượng từ  một trăm gam đến dưới ba trăm 
gam; 

g) Các chất ma tuý khác ở thể lỏng từ hai trăm  năm mươi mililít đến dưới  bảy trăm 
năm mươi mililít; 

h) Có từ hai chất ma tuý trở lên mà tổng số lượng của các chất đó tương đương với số 
lượng chất ma tuý quy định tại một trong các điểm từ điểm a đến điểm g khoản 3 Điều này. 

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

a) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có trọng lượng từ năm kilôgam trở lên; 

b) Hêrôin hoặc côcain có trọng lượng từ một trăm gam trở lên; 

c) Lá, hoa, quả cây cần sa hoặc lá cây côca có trọng lượng từ bảy mươi lăm kilôgam trở 
lên; 

d) Quả thuốc phiện khô có trọng lượng từ sáu trăm kilôgam trở lên; 

đ) Quả thuốc phiện tươi có trọng lượng từ một trăm năm mươi kilôgam trở lên; 

e) Các chất ma tuý khác ở thể rắn có trọng lượng từ  ba trăm gam trở lên; 

g) Các chất ma tuý khác ở thể lỏng từ bảy trăm năm mươi mililít trở lên; 

h) Có từ hai chất ma tuý trở lên mà tổng số lượng của các chất đó tương đương với số 
lượng chất ma tuý quy định tại một trong các điểm từ điểm a đến điểm g khoản 4 Điều này. 

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm trăm 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 195 .  Tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán hoặc chiếm đoạt tiền chất dùng vào 
việc sản xuất trái phép chất ma túy   

1. Người nào tàng trữ, vận chuyển, mua bán hoặc chiếm đoạt tiền chất dùng  vào việc 
sản xuất  trái phép chất ma tuý, thì bị phạt tù từ một năm đến sáu năm. 

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

a) Có tổ chức; 

b) Phạm tội nhiều lần; 

c)  Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; 

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

đ) Tiền chất có trọng lượng từ hai trăm gam đến dưới năm trăm gam; 



e) Vận chuyển, mua bán qua biên giới; 

g) Tái phạm nguy hiểm. 

3. Phạm tội trong trường hợp tiền chất có trọng lượng từ năm trăm gam đến dưới một 
nghìn hai trăm gam, thì bị phạt tù từ  mười ba năm đến hai mươi năm. 

4. Phạm tội trong trường hợp tiền chất có trọng lượng từ một nghìn hai trăm gam trở 
lên, thì bị phạt tù hai mươi năm hoặc tù chung thân. 

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 196 .  Tội sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán các phương tiện, dụng cụ 
dùng vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma túy   

1. Người nào sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, mua bán  các phương tiện, dụng cụ dùng 
vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma tuý, 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 năm năm đến 
mười năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Phạm tội nhiều lần; 

c) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; 

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

đ) Vật phạm pháp có số lượng lớn;  

e) Vận chuyển, mua bán qua biên giới; 

g) Tái phạm nguy hiểm. 

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm trăm 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 197 .   Tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy   

1. Người nào tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy dưới bất kỳ hình thức nào, 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 bảy năm đến mười 
lăm năm: 

a) Phạm tội nhiều lần; 

b) Đối với nhiều người; 

c) Đối với người chưa thành niên từ đủ 13 tuổi trở lên; 

d) Đối với phụ nữ mà biết là đang có thai; 

đ) Đối với người đang cai nghiện; 

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



g) Gây bệnh nguy hiểm cho người khác; 

h) Tái phạm nguy hiểm. 

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

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

b) Gây tổn hại cho sức khoẻ của nhiều người mà tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60%;  

c) Gây bệnh nguy hiểm cho nhiều người; 

d) Đối với trẻ em dưới 13 tuổi. 

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

a) Gây tổn hại cho sức khoẻ của nhiều người mà tỷ lệ thương tật từ 61% trở lên; 

b) Gây chết nhiều người hoặc gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng khác. 

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm mươi triệu đồng đến năm 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 198 .  Tội chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma tuý   

1. Người nào cho thuê, cho mượn địa điểm hoặc có bất kỳ hành vi nào khác chứa chấp 
việc sử dụng trái phép chất ma túy, 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 bảy năm đến mười 
lăm năm: 

a) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; 

b) Phạm tội nhiều lần; 

c) Đối với trẻ em; 

d) Đối với nhiều người; 

đ) Tái phạm nguy hiểm. 

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

 

Đ iều 199 . Tội sử dụng trái phép chất ma túy   

1. Người nào sử dụng trái phép chất ma túy dưới bất kỳ hình thức nào, đã  được giáo 
dục nhiều lần và đã bị xử lý hành chính bằng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh bắt buộc mà 
còn tiếp tục sử dụng trái phép chất ma túy, thì bị phạt tù từ  ba tháng đến  hai năm. 

2. Tái phạm tội này thì bị phạt tù từ hai năm đến năm năm. 

 

Đ iều 200.   Tội cưỡng bức, lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy   



1. Người nào cưỡng bức hoặc lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma tuý, 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 bảy năm đến mười 
lăm năm: 

a) Có tổ chức; 

b) Phạm tội nhiều lần; 

c) Vì động cơ đê hèn; 

d) Đối với người chưa thành niên từ đủ 13 tuổi trở lên; 

đ) Đối với phụ nữ mà biết là đang có thai; 

e) Đối với nhiều người; 

g) Đối với người đang cai nghiện; 

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

i) Gây bệnh nguy hiểm cho người khác; 

k) Tái phạm nguy hiểm. 

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

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

b) Gây bệnh nguy hiểm cho nhiều người; 

c) Đối với trẻ em dưới 13 tuổi. 

4. Phạm tội trong trường hợp gây chết nhiều người hoặc gây hậu quả đặc biệt nghiêm 
trọng khác, thì bị phạt tù hai mươi năm hoặc tù chung thân. 

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

 

Đ iều 201 .  Tội vi phạm  quy định về quản lý, sử dụng thuốc gây nghiện hoặc các 
chất ma túy khác   

1. Người nào có trách nhiệm trong việc xuất khẩu, nhập khẩu, mua bán, vận chuyển, 
bảo quản, phân phối, cấp phát, sử dụng thuốc gây nghiện hoặc các chất ma tuý khác mà vi 
phạm quy định về  quản lý, sử dụng các chất đó, thì bị phạt tiền từ  năm triệu đồng đến một 
trăm triệu đồng hoặc 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  năm năm đến 
mười hai năm: 

a)  Có tổ chức;  

b) Phạm tội nhiều lần; 

c) Gây hậu quả nghiêm trọng. 

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

4. Phạm tội trong trường hợp gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù hai mươi 
năm hoặc tù chung thân. 



5. 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 202 .  Tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ   

1. Người nào điều khiển phương tiện giao thông đường bộ mà vi phạm quy định về an 
toàn giao thông đường bộ gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức 
khoẻ, tài sản của người khác, 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  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) Không có giấy phép hoặc bằng lái xe theo quy định;  

b) Trong khi say rượu hoặc say do dùng các chất kích thích mạnh khác; 

c) Gây tai nạn rồi bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm hoặc cố ý không cứu giúp người bị 
nạn;   

d) Không chấp hành hiệu lệnh của người đang làm nhiệm vụ điều khiển hoặc hướng dẫn  
giao thông; 

đ) Gây hậu quả rất nghiêm trọng. 

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

4. Vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ mà có khả năng thực tế dẫn đến 
hậu quả đặc biệt nghiêm trọng nếu không được ngăn chặn kịp thời, thì bị phạt cải tạo không 
giam giữ đến một năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm. 

5. 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 203 .Tội cản trở giao thông đường bộ   

1. Người nào có một trong các hành vi sau đây cản trở giao thông đường bộ gây thiệt 
hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khoẻ, tài sản của  người khác, thì 
bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến ba mươi triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến hai năm 
hoặc phạt tù từ ba tháng đến ba năm: 

a) Đào, khoan, xẻ trái phép các công trình giao thông đường bộ; 

b) Đặt trái phép chướng ngại vật gây cản trở giao thông đường bộ; 

c) Tháo dỡ, di chuyển trái phép, làm sai lệch, che khuất hoặc phá huỷ biển báo hiệu, các 
thiết bị an toàn giao thông đường bộ; 

d) Mở đường giao cắt trái phép qua đường bộ, đường có giải phân cách; 

đ) Lấn chiếm, chiếm dụng vỉa hè, lòng đường; 

e) Lấn chiếm hành lang bảo vệ đường bộ; 

g) Vi phạm quy định về bảo đảm an toàn giao thông khi thi công trên đường bộ; 



h) Hành vi khác gây cản trở giao thông đường bộ. 

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

a) Tại các đèo, dốc và đoạn đường nguy hiểm; 

b) 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 năm. 

4. Phạm tội trong trường hợp có khả năng thực tế dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm 
trọng nếu không được ngăn chặn kịp thời, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến  hai mươi 
triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến một năm. 

 

Đ iều 204 . Tội đưa vào sử dụng các phương tiện giao thông đường bộ không bảo 
đảm an toàn   

1. Người nào chịu trách nhiệm trực tiếp về việc điều động hoặc về tình trạng kỹ thuật 
mà cho phép đưa vào sử dụng phương tiện giao thông đường bộ rõ ràng không đảm bảo an 
toàn kỹ thuật gây thiệt hại cho tính mạng hoặc thiệt hại nghiêm trọng cho sức khoẻ, tài sản 
của người khác, thì bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cải tạo không 
giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến năm năm. 

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

3. 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 205.  Tội điều động hoặc giao cho người không đủ điều kiện điều khiển các 
phương tiện giao thông đường bộ   

1. Người nào điều động hoặc giao cho người không có giấy phép hoặc bằng lái xe hoặc 
không đủ các điều kiện khác theo quy định của pháp luật điều khiển các phương tiện giao 
thông đường bộ gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khỏe, tài 
sản của người khác, thì bị phạt tiền từ ba triệu đồng đến ba mươi triệu đồng, cải tạo không 
giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ một năm đến ba năm. 

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

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 cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công 
việc nhất định từ một năm đến năm năm. 

 

Đ iều 206 .   Tội tổ chức đua xe trái phép   

1. Người nào tổ chức trái phép việc đua xe ô tô, xe máy hoặc các loại xe khác có gắn 
động cơ, thì bị phạt tiền từ  mười triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, 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 
năm: 



a) Tổ chức đua xe có quy mô lớn; 

b) Tổ chức cá cược; 

c) Tổ chức việc chống lại người có trách nhiệm bảo đảm trật tự an toàn giao thông hoặc 
người có trách nhiệm giải tán cuộc đua xe trái phép; 

d) Tổ chức đua xe nơi tập trung đông dân cư; 

đ) Tháo dỡ các thiết bị an toàn khỏi phương tiện đua; 

e) Gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khoẻ, tài sản của 
người khác; 

g) Tái phạm về tội này hoặc tội đua xe trái phép. 

3. Phạm tội trong trường hợp tái phạm nguy hiểm hoặc gây hậu quả rất nghiêm trọng, 
thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm. 

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

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

 

Đ iều 207 . Tội đua xe trái phép   

1. Người nào đua trái phép xe ô tô, xe máy hoặc các loại xe khác có gắn động cơ gây 
thiệt hại cho sức khoẻ, tài sản của người khác 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 tù từ hai năm đến bảy 
năm: 

a) Gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khoẻ, tài sản của 
người khác; 

b) Gây tai nạn rồi bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm hoặc cố ý không cứu giúp người bị 
nạn;  

c) Tham gia cá cược; 

d) Chống lại người có trách nhiệm bảo đảm trật tự an toàn giao thông hoặc người có 
trách nhiệm giải tán cuộc đua xe trái phép; 

đ) Đua xe nơi tập trung đông dân cư; 

e) Tháo dỡ các thiết bị an toàn khỏi phương tiện đua; 

g) Tái phạm về tội này hoặc tội tổ chức đua xe trái phép. 

3. Phạm tội trong trường hợp tái phạm nguy hiểm hoặc gây hậu quả rất  nghiêm trọng, 
thì bị phạt tù từ năm năm đến mười lăm năm. 

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

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

 



Đ iều 208 .  Tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường sắt    

1. Người nào chỉ huy, điều khiển phương tiện giao thông đường sắt mà vi phạm quy 
định về an toàn giao thông đường sắt gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm 
trọng cho sức khoẻ, tài sản của người khác, 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 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) Không có giấy phép, bằng hoặc chứng chỉ chuyên môn tương ứng với nhiệm vụ được 
giao; 

b) Trong tình trạng dùng rượu, bia quá nồng độ quy định hoặc say do dùng các chất kích 
thích mạnh  khác; 

c) Gây tai nạn rồi bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm hoặc cố ý không cứu giúp người bị 
nạn; 

d) Không chấp hành hiệu lệnh của người chỉ huy hoặc người có thẩm quyền điều khiển, 
giữ gìn trật tự, an toàn giao thông đường sắt;  

đ) Gây hậu quả rất nghiêm trọng. 

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

4. Phạm tội trong trường hợp có khả năng thực tế dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm 
trọng nếu không được ngăn chặn kịp thời, thì bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến năm mươi 
triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm. 

5. 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 209 . Tội cản trở giao thông đường sắt   

1.  Người nào có một trong các hành vi sau đây cản trở giao thông đường sắt gây thiệt 
hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khoẻ, tài sản của người khác 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 năm mươi triệu đồng, cải tạo không 
giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ một năm đến năm năm: 

a) Đặt chướng ngại vật trên đường sắt; 

b) Làm xê dịch ray, tà vẹt; 

c) Khoan, đào, xẻ trái phép nền đường sắt, mở đường trái phép qua đường sắt; 

d) Làm hỏng, thay đổi, chuyển dịch, che khuất tín hiệu, biển hiệu, mốc hiệu của công 
trình giao thông đường sắt; 

đ) Để súc vật đi qua đường sắt không theo đúng quy định  hoặc để súc vật kéo xe qua 
đường sắt mà không có người điều khiển; 

e) Đưa trái phép phương tiện tự tạo, phương tiện không được phép chạy lên đường sắt; 

g) Lấn chiếm phạm vi giới hạn bảo đảm an toàn công trình giao thông đường sắt;  

h) Hành vi khác gây cản trở giao thông đường sắt. 

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



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

4. Phạm tội trong trường hợp có khả năng thực tế dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm 
trọng nếu không được ngăn chặn kịp thời, thì bị phạt tiền  từ ba triệu đồng đến ba mươi triệu 
đồng, cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm. 

 

Đ iều 210.   Tội đưa vào sử dụng các phương tiện giao thông đường sắt không bảo 
đảm an toàn 

1. Người nào chịu trách nhiệm trực tiếp về việc điều động hoặc về tình trạng kỹ thuật 
của phương tiện giao thông đường sắt mà cho phép đưa vào sử dụng phương tiện giao thông 
đường sắt rõ ràng không bảo đảm an toàn gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại 
nghiêm trọng cho sức khoẻ, tài sản của người khác hoặc đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà 
còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cải tạo không giam 
giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ một năm đến năm năm. 

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

3. Phạm tội 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 cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công 
việc nhất định từ một năm đến năm năm. 

 

Đ iều 211.  Tội điều động hoặc giao cho người không đủ điều kiện điều khiển các 
phương tiện giao thông đường sắt   

1. Người nào điều động hoặc giao cho người không có giấy phép hoặc bằng lái hoặc 
không đủ các điều kiện khác theo quy định của pháp luật chỉ huy, điều khiển phương tiện giao 
thông đường sắt gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khỏe, tài 
sản của người khác hoặc đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 
mười triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ 
một năm đến năm năm. 

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

3. Phạm tội 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 cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công 
việc nhất định từ một năm đến năm năm. 

 

Đ iều 212.   Tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thuỷ   

1. Người nào điều khiển phương tiện giao thông đường thuỷ mà vi phạm quy định về an 
toàn giao thông đường thuỷ gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho 
sức khoẻ, tài sản của người khác, thì bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, 
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 
năm: 



a) Không có giấy phép, bằng hoặc chứng chỉ chuyên môn tương ứng với nhiệm vụ được 
giao; 

b) Trong tình trạng dùng rượu, bia quá nồng độ quy định hoặc say do dùng các chất kích 
thích mạnh  khác; 

c) Gây tai nạn rồi bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm hoặc cố ý không cứu giúp người bị 
nạn; 

d) Không chấp hành hiệu lệnh của người chỉ huy hoặc người có thẩm quyền điều khiển, 
giữ gìn trật tự, an toàn giao thông đường thuỷ;  

đ) Gây hậu quả rất nghiêm trọng. 

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

4. Phạm tội trong trường hợp có khả năng thực tế dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm 
trọng, nếu không được ngăn chặn kịp thời, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến ba mươi triệu 
đồng, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm. 

5. 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 213 . Tội cản trở giao thông đường thuỷ   

1.  Người nào có một trong các hành vi sau đây cản trở giao thông đường thuỷ gây thiệt 
hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khoẻ, tài sản của người khác, thì bị 
phạt tiền từ mười triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm 
hoặc phạt tù từ một năm đến năm năm: 

a) Khoan, đào trái phép làm hư hại kết cấu của các công trình giao thông đường thuỷ; 

b) Tạo ra chướng ngại vật gây cản trở giao thông đường thuỷ mà không đặt và duy trì 
báo hiệu; 

c) Di chuyển làm giảm hiệu lực, tác dụng của báo hiệu; 

d) Tháo dỡ báo hiệu hoặc phá hoại công trình giao thông đường thuỷ; 

đ) Lấn chiếm luồng hoặc hành lang bảo vệ luồng giao thông đường thuỷ; 

e) Hành vi khác cản trở giao thông đường thủy. 

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

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

4. Phạm tội trong trường hợp có khả năng thực tế dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm 
trọng nếu không được ngăn chặn kịp thời, thì bị phạt tiền  từ năm triệu đồng đến ba mươi triệu 
đồng, cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm. 

 

Đ iều 214.  Tội đưa vào sử dụng các phương tiện giao thông đường thuỷ không bảo 
đảm an toàn  

1. Người nào chịu trách nhiệm trực tiếp về việc điều động hoặc về tình trạng kỹ thuật 
của phương tiện giao thông đường thuỷ mà cho phép đưa vào sử dụng phương tiện giao thông 
đường thuỷ rõ ràng không bảo đảm an toàn gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại 



nghiêm trọng cho sức khoẻ, tài sản của người khác 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 mươi triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm 
hoặc phạt tù từ một năm đến năm năm. 

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

3. Phạm tội 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 cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành  nghề hoặc làm 
công việc nhất định từ một năm đến năm năm. 

 

Đ iều 215.   Tội điều động hoặc giao cho người không đủ điều kiện điều khiển các 
phương tiện giao thông đường thuỷ   

1. Người nào điều động hoặc giao cho người không có giấy phép hoặc bằng lái hoặc 
không đủ các điều kiện khác theo quy định của pháp luật điều khiển  phương tiện giao thông 
đường thuỷ gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khỏe, tài sản 
của người khác 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 
mươi triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ một năm đến năm năm. 

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

3. Phạm tội 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 cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công 
việc nhất định từ một năm đến năm năm. 

 

Đ iều 216.  Tội vi phạm quy định điều khiển  tàu bay    

1. Người nào chỉ huy,  điều khiển tàu bay mà  vi phạm các quy định về an toàn giao 
thông đường không, có khả năng thực tế dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng nếu không 
được ngăn chặn kịp thời, 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 một năm đến năm năm. 

2. Phạm tội gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khoẻ, 
tài sản của người khác, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm.  

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

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

5.  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 217.  Tội cản trở giao thông đường không   

1. Người nào có một trong các hành vi sau đây cản trở giao thông đường không gây 
thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khoẻ, tài sản của người khác 
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 mươi triệu 
đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ một năm đến năm năm: 

a) Đặt các chướng ngại vật cản trở giao thông đường không; 

b) Di chuyển trái phép, làm sai lệch, che khuất, hoặc phá huỷ các biển hiệu, tín hiệu an 
toàn giao thông đường không; 

c) Sử dụng sai hoặc làm nhiễu các tần số thông tin liên lạc; 

d) Cung cấp thông tin sai lạc gây nguy hiểm cho chuyến bay; 

đ) Làm hư hỏng trang thiết bị của sân bay hoặc trang thiết bị phụ trợ khác; 

e) Hành vi khác cản trở giao thông đường không. 

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

a) Là người có trách nhiệm  trực tiếp bảo đảm an toàn giao thông đường không hoặc 
trực tiếp quản lý các thiết bị an toàn giao thông đường không; 

b) Gây hậu quả rất nghiêm trọng. 

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

4.  Phạm tội có khả năng thực tế dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, nếu không 
được ngăn chặn kịp thời, thì bị phạt tiền từ năm triệu đến hai mươi triệu đồng, cải tạo không 
giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm. 

5. 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 218.   Tội đưa vào sử dụng phương tiện giao thông đường không không bảo 
đảm  an toàn 

1. Người nào có trách nhiệm trực tiếp về việc điều động hoặc về tình trạng kỹ thuật của 
các phương tiện giao thông đường không mà cho đưa vào sử dụng các phương tiện rõ ràng 
không bảo đảm an toàn kỹ thuật, thì bị phạt tù từ một năm đến năm năm. 

2. Phạm tội gây thiệt hại cho tính mạng hoặc thiệt hại nghiêm trọng cho sức khoẻ, tài 
sản của người khác, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm. 

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

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

5. 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 219.   Tội điều động hoặc giao cho người không đủ điều kiện điều khiển các 
phương tiện giao thông đường không 

1. Người nào điều động hoặc giao cho người không có bằng lái hoặc không đủ các điều 
kiện khác theo quy định của pháp luật điều khiển  phương tiện giao thông đường không, thì bị 
phạt  tù từ một năm đến năm năm. 



2. Phạm tội gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho  sức khoẻ, 
tài sản của người khác, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm. 

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

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

5. 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 220.    Tội vi phạm quy định về duy tu, sửa chữa, quản lý các công trình giao 
thông   

1. Người nào có trách nhiệm trong việc duy tu, sửa chữa, quản lý các công trình giao 
thông đường bộ, đường sắt, đường thuỷ, đường không mà vi phạm các quy định về  duy tu, 
sửa chữa, quản lý các công trình đó gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm 
trọng cho sức khoẻ, tài sản của người khác, thì bị phạt tiền từ năm 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. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm. 

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

4. 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 221.  Tội chiếm đoạt tàu bay, tàu thuỷ   

1. Người nào dùng vũ lực, đe doạ dùng vũ lực hoặc dùng các thủ đoạn khác nhằm chiếm 
đoạt tàu bay hoặc tàu thuỷ, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm. 

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

a) Có tổ chức; 

b) Sử dụng vũ khí hoặc phương tiện nguy hiểm; 

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác; 

d) Tái phạm nguy hiểm. 

3. Phạm tội làm chết người hoặc gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng khác, thì bị phạt tù 
hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình. 

4. Người phạm tội còn bị phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm. 

 

Đ iều 222.    Tội điều khiển tàu bay vi phạm các quy định về hàng không của nước 
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam    

1. Người nào điều khiển tàu bay vào hoặc ra khỏi Việt Nam mà vi phạm các quy định về hàng 
không của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam nếu không thuộc trường hợp quy định tại 



Điều 80 và Điều 81 của Bộ luật này, thì bị phạt tiền từ  một trăm triệu đồng đến ba trăm triệu đồng 
hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm. 

2. Phạm tội gây hậu quả nghiêm trọng thì bị phạt tiền từ ba trăm triệu đồng đến năm 
trăm triệu đồng hoặc phạt tù từ hai năm đến bảy năm. 

3. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng, thì bị phạt tiền từ 
năm trăm triệu đồng đến một tỷ đồng hoặc bị phạt tù từ năm năm đến mười năm. 

4. Phương tiện bay có thể bị tịch thu. 

 

Đ iều 223.  Tội điều khiển phương tiện hàng hải vi phạm các quy định về hàng hải 
của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam   

1. Người nào điều khiển tàu thuỷ hay phương tiện hàng hải khác vào hoặc ra khỏi Việt 
Nam hoặc đi qua lãnh hải Việt Nam mà vi phạm các quy định về hàng hải của nước Cộng hoà 
xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 80 và Điều 81 của 
Bộ luật này, thì bị phạt tiền từ năm mươi triệu đồng đến hai trăm triệu đồng hoặc phạt tù từ ba 
tháng đến hai năm. 

2. Phạm tội gây hậu quả nghiêm trọng thì bị phạt tiền từ hai trăm triệu đồng đến năm 
trăm triệu đồng hoặc phạt tù từ một năm đến ba năm. 

3. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng, thì bị phạt tiền từ 
năm trăm triệu đồng đến tám trăm triệu đồng hoặc phạt tù từ ba  năm đến bảy năm. 

4. Phương tiện hàng hải có thể bị tịch thu. 

 

Đ iều 224.  Tội tạo ra và lan truyền, phát tán các chương trình vi - rút tin học   

1. Người nào tạo ra và cố ý lan truyền, phát tán  các chương trình vi-rút qua mạng máy 
tính hoặc bằng các phương thức khác gây rối loạn hoạt động, phong toả hoặc làm biến dạng, 
làm huỷ hoại các dữ liệu của máy tính hoặc đã bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính về hành vi 
này mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến một trăm triệu 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 bảy năm. 

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 225.  Tội vi phạm các quy định về vận hành, khai thác và sử dụng mạng máy 
tính điện tử 

1. Người nào được sử dụng mạng máy tính mà vi phạm các quy định về vận hành, khai 
thác và sử dụng mạng máy tính gây rối loạn hoạt động, phong toả hoặc làm biến dạng, làm 
huỷ hoại các dữ liệu của máy tính hoặc đã bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính về hành vi này 
mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến một trăm triệu đồng, cải tạo không 
giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ một năm đến ba  năm. 

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



a) Có tổ chức; 

b) Gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc bịêt 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 226.  Tội sử dụng trái phép thông tin trên mạng và trong máy tính   

1. Người nào sử dụng trái phép thông tin trên mạng và trong máy tính, cũng như đưa 
vào mạng máy tính những thông tin trái với quy định của pháp luật gây hậu quả nghiêm trọng, 
đã bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính 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 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 năm 
năm: 

a) Có tổ chức; 

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

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 227.  Tội vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn 
ở những nơi đông người    

1. Người nào vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở 
những nơi đông người gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức 
khoẻ, tài sản của người khác, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm 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) Là người có trách nhiệm về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở những nơi đông 
người; 

b) Gây hậu quả rất nghiêm trọng. 

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

4. Phạm tội trong trường hợp có khả năng thực tế dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm 
trọng nếu không được ngăn chặn kịp thời, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc 
phạt tù từ sáu tháng đến ba năm. 

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu 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 228.   Tội vi phạm quy định về sử dụng lao động trẻ  em   

1. Người nào sử dụng trẻ em làm những công việc nặng nhọc, nguy hiểm hoặc tiếp xúc 
với các chất độc hại theo danh mục mà Nhà nước quy định gây hậu quả nghiêm trọng, hoặc 
đã bị xử phạt hành chính về hành vi này 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 bảy 
năm: 

a) Phạm tội nhiều lần; 

b) Đối với nhiều trẻ em;  

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

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

 

Đ iều 229.  Tội vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng   

1. Người nào vi phạm quy định về xây dựng trong các lĩnh vực khảo sát, thiết kế, thi 
công, sử dụng nguyên liệu, vật liệu, máy móc, nghiệm thu công trình hay các lĩnh vực khác 
nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 220 của Bộ luật này  gây thiệt hại cho tính 
mạng hoặc gây thiệt hại  nghiêm trọng cho  sức khoẻ, tài sản của người khác, 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 năm năm. 

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

a) Là người có chức vụ, quyền hạn; 

b) Gây hậu quả rất  nghiêm trọng. 

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

4. 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 230.  Tội chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc 
chiếm đoạt vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự   

1. Người nào chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt 
vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự, thì bị phạt tù từ một 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) Vật phạm pháp có số lượng lớn; 

c) Vận chuyển, mua bán qua biên giới; 

d) Gây hậu qủa nghiêm trọng; 

đ) Tái phạm nguy hiểm. 

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

a) Vật phạm pháp có số lượng rất lớn; 



b) 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) Vật phạm pháp có số lượng đặc biệt lớn; 

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, 
phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm. 

 

Đ iều 231.  Tội phá huỷ công trình, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia   

1. Người nào phá huỷ công trình hoặc phương tiện giao thông vận tải, thông tin - liên 
lạc, công trình điện, dẫn chất đốt, công trình thuỷ lợi hoặc công trình quan trọng khác về an 
ninh, quốc phòng, kinh tế, khoa học - kỹ thuật, văn hoá và xã hội, nếu không thuộc trường 
hợp quy định tại Điều 85 của Bộ luật này, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười hai năm. 

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

a) Có tổ chức; 

b) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng; 

c) Tái phạm nguy hiểm. 

3.  Người phạm tội còn có thể bị phạt quản chế   từ một năm đến năm năm. 

 

  Đ iều 232.  Tội chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc 
chiếm đoạt vật liệu nổ     

1. Người nào chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt 
vật liệu nổ, 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) Vật phạm pháp có số lượng lớn; 

c) Vận chuyển, mua bán qua biên giới; 

d) Gây hậu qủa nghiêm trọng; 

đ) Tái phạm nguy hiểm. 

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 số lượng rất lớn; 

b) 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) Vật phạm pháp có số lượng đặc biệt lớn; 



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, 
phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ  một năm đến năm năm. 

 

Đ iều 233.   Tội chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc 
chiếm đoạt vũ khí  thô sơ hoặc công cụ hỗ trợ   

1. Người nào chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt 
vũ khí  thô sơ hoặc công cụ hỗ trợ, 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 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) Vật phạm pháp có số lượng lớn; 

c)  Vận chuyển, mua bán qua biên giới; 

d) Gây hậu quả nghiêm trọng; 

đ) Tái phạm nguy hiểm. 

3.  Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, 
phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ  một năm đến năm năm. 

 

Đ iều 234.  Tội vi phạm quy định về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ   

1. Người nào vi phạm quy định về quản lý việc sản xuất, sửa chữa, trang bị, sử dụng, 
bảo quản, lưu giữ, vận chuyển, mua bán vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ gây thiệt hại cho 
tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khoẻ, tài sản của người khác, thì bị phạt tù 
từ một năm đến năm năm. 

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

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

4. Phạm tội trong trường hợp có khả năng thực tế dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm 
trọng nếu không được ngăn chăn kịp thời, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc 
phạt tù từ  sáu tháng đến ba năm. 

5. 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 235.   Tội thiếu trách nhiệm trong việc giữ vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ  
gây hậu quả nghiêm trọng   

1. Người nào được giao vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ mà thiếu trách nhiệm để 
người khác sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gây 
thiệt hại nghiêm trọng cho sức khoẻ, tài sản của người khác, thì bị  phạt cải tạo không giam 
giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến năm năm. 



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

3. 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 236.  Tội sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc 
chiếm đoạt chất phóng xạ   

1. Người nào sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm 
đoạt chất phóng xạ, 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) Vật phạm pháp có số lượng lớn; 

c) Vận chuyển, mua bán qua biên giới; 

d) Gây hậu qủa nghiêm trọng; 

đ) Tái phạm nguy hiểm. 

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

a) Vật phạm pháp có số lượng rất lớn; 

b) 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) Vật phạm pháp có số lượng đặc biệt lớn; 

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, 
phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm. 

 

Đ iều 237.  Tội vi phạm quy định về quản lý chất phóng xạ   

1. Người nào vi phạm quy định về quản lý việc sản xuất, trang bị, sử dụng, bảo quản, 
lưu giữ, vận chuyển, mua bán chất phóng xạ, có khả năng thực tế dẫn đến hậu quả nghiêm 
trọng nếu không được ngăn chặn kịp thời, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc 
phạt tù từ sáu tháng đến ba năm. 

2. Phạm tội trong trường hợp gây thiệt hại cho tính mạng, sức khoẻ của người khác, thì  
bị phạt tù từ ba năm đến mười năm. 

3. Phạm tội gây hậu qủa rất nghiêm trọng thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm. 

4. Phạm tội gây hậu qủa đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ mười lăm năm đến hai 
mươi năm. 

5. 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 238.   Tội sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng hoặc mua bán trái phép chất 
cháy, chất độc   

1. Người nào sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép chất cháy, chất 
độc, 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) Vật phạm pháp có số lượng lớn; 

c) Vận chuyển, mua bán qua biên giới;  

d) Gây hậu qủa nghiêm trọng; 

đ) Tái phạm nguy hiểm. 

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 số lượng rất lớn; 

b) 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) Vật phạm pháp có số lượng đặc biệt lớn; 

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, 
phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm. 

 

Đ iều 239.   Tội  vi phạm quy định về quản lý chất cháy, chất độc     

1. Người nào vi phạm quy định về quản lý việc sản xuất, trang bị, sử dụng, bảo quản, 
lưu giữ, vận chuyển hoặc mua bán chất cháy, chất độc gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gây 
thiệt hại nghiêm trọng cho sức khoẻ, tài sản của người khác, thì  bị phạt tù từ một năm đến  
năm năm. 

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

3. Phạm tội 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 cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công 
việc nhất định từ một  năm đến năm năm. 

 

Đ iều 240.  Tội vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy    

1. Người nào vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy gây thiệt hại cho tính mạng 
hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khoẻ, tài sản của người khác, thì bị phạt cải tạo 
không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến năm  năm. 

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



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

4.   Phạm tội trong trường hợp có khả năng thực tế dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm 
trọng nếu không được ngăn chặn kịp thời, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến hai 
năm hoặc  bị phạt tù từ ba tháng đến hai năm. 

5. 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 241.   Tội vi phạm quy định về an toàn  vận hành công trình điện   

1. Người nào có 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 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) Cho phép xây nhà, công trình hoặc tự ý xây nhà, công trình trong phạm vi hành lang 
bảo vệ an toàn công trình điện; 

b) Gây nổ, gây cháy, đốt rừng làm nương rẫy, làm đổ cây ảnh hưởng đến an toàn vận 
hành công trình điện; 

c) Đào hố, đóng cọc, xây nhà lên hành lang bảo vệ đường cáp điện ngầm; 

d) Thả neo tàu, thuyền trong hành lang bảo vệ đường cáp điện ngầm đặt ở lòng sông, 
lòng biển đã có thông báo hoặc biển báo. 

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

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

4. Phạm tội trong trường hợp có khả năng thực tế dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm 
trọng nếu không được ngăn chặn kịp thời, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc 
phạt tù từ ba tháng đến hai năm. 

5. 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 242.   Tội vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất, pha chế thuốc, cấp 
phát thuốc, bán thuốc hoặc dịch vụ y tế khác    

1. Người nào vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất, pha chế, cấp phát 
thuốc, bán thuốc hoặc dịch vụ y tế khác, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 201 
của Bộ luật này, gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khoẻ của 
người khác 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 tù từ một năm đến năm năm. 

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

3. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt từ 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, 
cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm 
năm. 



 

Đ iều 243.  Tội phá thai trái phép   

1. Người nào thực hiện việc phá thai trái phép cho người khác gây thiệt hại cho tính 
mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khoẻ của người đó 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 cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc bị phạt tù từ một năm đến năm 
năm. 

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

3. Phạm tội 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, 
cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm 
năm. 

 

Đ iều 244.   Tội vi phạm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm   

1. Người nào chế biến, cung cấp hoặc bán thực phẩm mà biết rõ là thực phẩm không 
bảo đảm tiêu chuẩn vệ sinh an toàn gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm 
trọng cho sức khoẻ của người tiêu dùng, thì bị phạt tù từ một năm đến năm  năm. 

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

3. Phạm tội 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, 
cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công  việc nhất định từ một  năm đến năm 
năm. 

 

Đ iều 245.   Tội gây rối trật tự công cộng   

1. Người nào gây rối trật tự công cộng 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 một triệu đồng đến mười 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 bảy 
năm: 

a) Có dùng vũ khí hoặc có hành vi phá phách; 

b) Có tổ chức; 

c) Gây cản trở giao thông nghiêm trọng hoặc gây đình trệ hoạt động công cộng; 

d) Xúi giục người khác gây rối; 

đ) Hành hung người can thiệp bảo vệ trật tự công cộng; 

e) Tái phạm nguy hiểm. 

 

Đ iều 246.   Tội xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt   



1. Người nào đào, phá mồ mả, chiếm đoạt những đồ vật để ở trong mộ, trên mộ hoặc có 
hành vi khác xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến một 
năm hoặc phạt tù từ  ba tháng đến  hai năm. 

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

 

Đ iều 247.  Tội hành nghề mê tín, dị đoan   

1. Người nào dùng bói toán, đồng bóng hoặc các hình thức mê tín, dị đoan khác 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 sáu  tháng đến ba năm. 

2. Phạm tội làm chết người hoặc gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng khác, thì bị phạt tù 
từ ba năm đến mười năm. 

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

 

Đ iều 248.   Tội đánh bạc   

1. Người nào đánh bạc dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật có 
giá trị lớn hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi quy định tại Điều này và Điều 249 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 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 tù từ hai năm đến bảy 
năm: 

a) Có tính chất chuyên nghiệp; 

b) Tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc có giá trị rất lớn hoặc đặc biệt lớn; 

c) Tái phạm nguy hiểm. 

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

 

Đ iều 249.  Tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc  

1. Người nào tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc với quy mô lớn hoặc đã bị xử phạt hành 
chính về hành vi quy định tại Điều này và Điều 248 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 ba 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 tính chất chuyên nghiệp; 

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

c) Tái phạm nguy hiểm. 

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

 



Đ iều 250.   Tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có    

1. Người nào không hứa hẹn trước mà chứa chấp, tiêu thụ tài sản biết rõ là do người 
khác phạm tội mà có, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, 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) Tài sản, vật phạm pháp có giá trị lớn; 

d)  Thu lợi bất chính lớn; 

đ) Tái phạm nguy hiểm. 

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

a) Tài sản, vật phạm pháp có giá trị rất lớn; 

b) Thu lợi bất chính rất lớn. 

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

a) Tài sản, vật phạm pháp có giá trị đặc biệt lớn; 

b) Thu lợi bất chính đặc biệt lớn. 

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 hoặc một trong hai hình phạt này. 

 

Đ iều 251.  Tội hợp pháp hoá tiền, tài sản do phạm tội mà có  

1. Người nào thông qua các nghiệp vụ tài chính, ngân hàng hoặc các giao dịch khác để 
hợp pháp hoá tiền, tài sản do phạm tội mà có hoặc sử dụng tiền, tài sản đó vào việc tiến hành 
các hoạt động kinh doanh hoặc hoạt động kinh tế 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) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; 

c) Phạm tội nhiều lần. 

3. Phạm tội trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ tám năm đến mười 
lăm năm. 

4. Người phạm tội còn có thể bị tịch thu tài sản, phạt tiền đến ba lần số tiền hoặc giá trị 
tài sản được hợp pháp hoá, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất 
định từ một năm đến năm năm. 

 

Đ iều 252.   Tội dụ dỗ, ép buộc hoặc chứa chấp người chưa thành niên phạm pháp   



 1. Người nào dụ dỗ, ép buộc người chưa thành niên hoạt động phạm tội, sống sa đoạ hoặc chứa 
chấp người chưa thành niên phạm pháp, 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 hai 
năm: 

a)  Có tổ chức; 

b)  Dụ dỗ, ép buộc, chứa chấp, lôi kéo nhiều người; 

c) Đối với trẻ em dưới 13 tuổi; 

d)  Gây hậu quả nghiêm trọng, rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng; 

đ)  Tái phạm nguy hiểm. 

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

 Người phạm tội thuộc trường hợp quy định tại điểm đ khoản 2 Điều này, thì còn có thể 
bị phạt quản chế từ một năm đến năm năm. 

 

Đ iều 253.  Tội truyền bá văn hoá phẩm đồi truỵ   

1. Người nào làm ra, sao chép, lưu hành, vận chuyển, mua bán, tàng trữ nhằm phổ biến 
sách, báo, tranh, ảnh, phim, nhạc hoặc những vật phẩm khác có tính chất đồi truỵ, cũng như 
có hành vi khác truyền bá văn hoá phẩm đồi truỵ thuộc một trong các trường hợp sau đây, 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 sáu tháng đến ba năm: 

a) Vật phạm pháp có số lượng lớn; 

b) Phổ biến cho nhiều người; 

c) 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. 

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) Vật phạm pháp có số lượng rất lớn; 

c) Đối với người chưa thành niên; 

d) Gây hậu quả nghiêm trọng; 

đ) Tái phạm nguy hiểm. 

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 số lượng đặc biệt lớn; 

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

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

 

Đ iều 254.  Tội chứa mại dâm   

1. Người nào chứa mại dâm thì bị phạt tù từ  một năm đến bảy năm. 



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

a) Có tổ chức; 

b)  Cưỡng bức mại dâm; 

c) Phạm tội nhiều lần ; 

d) Đối với người chưa thành niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi; 

đ) Gây hậu quả nghiêm trọng; 

e) Tái phạm nguy hiểm. 

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

a) Đối với trẻ em từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi; 

b) Gây hậu quả rất nghiêm trọng. 

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

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

 

Đ iều 255 .  Tội môi giới mại dâm   

1. Người nào dụ dỗ hoặc dẫn dắt người mại dâm 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) Đối với người chưa thành niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi; 

b) Có tổ chức;  

c) Có tính chất chuyên nghiệp; 

d) Phạm tội nhiều lần ; 

đ)  Tái phạm nguy hiểm; 

e) Đối với nhiều người; 

g) Gây hậu quả nghiêm trọng khác. 

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

a) Đối với trẻ em từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi; 

b) Gây hậu quả rất nghiêm trọng. 

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

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

 



Đ iều 256.  Tội mua dâm người chưa thành niên    

1. Người nào mua dâm người chưa thành niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi, 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 tám  
năm: 

a) Phạm tội nhiều lần; 

b) Mua dâm trẻ em từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi; 

c) Gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60%. 

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

a) Phạm tội nhiều lần đối với trẻ em từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi; 

b) Biết mình bị nhiễm HIV mà vẫn phạm tội; 

c) Gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ thương tật từ 61% trở lên.  

4. Người phạm tội còn bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến mười triệu đồng. 

 

 


