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ĐỊNH TỘI DANH 

TỘI SẢN XUẤT, BUÔN BÁN HÀNG CẤM VÀ TỘI SẢN XUẤT BUÔN BÁN HÀNG 

GIẢ 

Hai tội danh được so sánh ở các tiêu chí sau: 

Tiêu chí Tội sản xuất, buôn bán hàng cấm Tội sản xuất, buôn bán hàng giả 

Căn cứ pháp 

lý 

Điều 190 BLHS 2015 sửa đổi, bổ 

sung 2017. 

Điều 192 BLHS 2015 sửa đổi, bổ sung 

2017. 

Khách thể 

của tôi phạm 

Xâm phạm trật tự quản lý kinh tế. 

Xâm phạm chính sách độc quyền của 

Nhà nước về quản lý một số loại 

hàng hoá có tính năng, tầm quan 

trọng và ý nghĩa đặc biệt đối với nền 

kinh tế và trật tự, an toàn xã hội. 

Xâm phạm trật tự quản lý thị trường, 

cụ thể là các quy định về quản lý, sản 

xuất, lưu thông hàng hoá và quyền lợi 

của người tiêu dùng. 

Đối tượng 

tác động của 

tội phạm 

Hàng cấm Hàng giả (bao gồm giả về hình thức, 

giả về nội dung và cả giả về hình thức 

lẫn nội dung). 

Hành vi 

nguy hiểm 

cho xã hội 

Hành vi sản xuất, buôn bán hàng cấm 

nếu không thuộc các trường hợp quy 

định tại các điều 232, 234, 244, 246, 

248, 251, 253, 254, 304, 305, 306, 

309 và 311 của Bộ luật Hình sự 2015, 

sửa đổi, bổ sung 2017; bao gồm các 

hành vi:  

a) Sản xuất, buôn bán thuốc bảo vệ

thực vật mà Nhà nước cấm kinh

doanh, cấm lưu hành, cấm sử dụng từ

50 kilôgam trở lên hoặc từ 50 lít trở

lên;

b) Buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu từ

1.500 bao trở lên;

c) Sản xuất, buôn bán pháo nổ từ 06

kilôgam trở lên;

d) Sản xuất, buôn bán hàng hóa khác

mà Nhà nước cấm kinh doanh, cấm

lưu hành, cấm sử dụng trị giá từ

100.000.000 đồng trở lên hoặc thu lợi

bất chính từ 50.000.000 đồng trở lên;

đ) Sản xuất, buôn bán hàng hóa chưa

Hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả 

nếu không thuộc trường hợp quy định 

tại các điều 193, 194 và 195 của Bộ 

luật Hình sự 2015, sửa đổi, bổ sung 

2017, bao gồm các hành vi: 

a) Sản xuất, buôn bán hàng giả tương

đương với số lượng của hàng thật hoặc

hàng hóa có cùng tính năng kỹ thuật,

công dụng trị giá từ 30.000.000 đồng

trở lên  hoặc dưới 30.000.000 đồng

nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành

chính về một trong các hành vi quy

định tại Tội này hoặc tại một trong các

điều 188, 189, 190, 191, 193, 194, 195,

196 và 200 của Bộ luật Hình sự hoặc

đã bị kết án về một trong các tội này,

chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;

b) Sản xuất, buôn bán hàng giả Gây

thương tích hoặc gây tổn hại cho sức

khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn

thương cơ thể từ 31% trở lên;

c) Thu lợi bất chính từ 50.000.000
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được phép lưu hành, chưa được phép 

sử dụng tại Việt Nam trị giá từ 

200.000.000 đồng trở lên hoặc thu lợi 

bất chính từ 100.000.000 đồng trở 

lên; 

e) Sản xuất, buôn bán hàng hóa dưới 

mức quy định tại các điểm a, b, c, d 

và đ khoản này nhưng đã bị xử phạt 

vi phạm hành chính về một trong các 

hành vi quy định tại Điều này hoặc 

tại một trong các điều 188, 189, 191, 

192, 193, 194, 195, 196 và 200 của 

Bộ luật này hoặc đã bị kết án về một 

trong các tội này, chưa được xóa án 

tích mà còn vi phạm. 

đồng trở lên. 

Chủ thể của 

tội phạm 

Người từ đủ 16 tuổi trở lên và có năng lực trách nhiệm hình sự; Pháp nhân 

thương mại. 

Hình thức lỗi Cố ý trực tiếp 

Mục đích 

phạm tội 

Thu lợi bất chính 

Quy định 

pháp luật  

Điều 190. Tội sản xuất, buôn bán 

hàng cấm 

1. Người nào thực hiện một trong các 

hành vi sau đây, nếu không thuộc 

trường hợp quy định tại các điều 232, 

234, 244, 246, 248, 251, 253, 254, 

304, 305, 306, 309 và 311 của Bộ 

luật này, thì bị phạt tiền từ 

100.000.000 đồng đến 1.000.000.000 

đồng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 

năm: 

a) Sản xuất, buôn bán thuốc bảo vệ 

thực vật mà Nhà nước cấm kinh 

doanh, cấm lưu hành, cấm sử dụng từ 

50 kilôgam đến dưới 100 kilôgam 

hoặc từ 50 lít đến dưới 100 lít; 

b) Buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu từ 

1.500 bao đến dưới 3.000 bao; 

c) Sản xuất, buôn bán pháo nổ từ 06 

kilôgam đến dưới 40 kilôgam; 

d) Sản xuất, buôn bán hàng hóa khác 

mà Nhà nước cấm kinh doanh, cấm 

Điều 192. Tội sản xuất, buôn bán 

hàng giả 

1.Người nào sản xuất, buôn bán hàng 

giả thuộc một trong các trường hợp sau 

đây, nếu không thuộc trường hợp quy 

định tại các điều 193, 194 và 195 của 

Bộ luật này, thì bị phạt tiền từ 

100.000.000 đồng đến 1.000.000.000 

đồng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 

năm: 

a) Hàng giả tương đương với số lượng 

của hàng thật hoặc hàng hóa có cùng 

tính năng kỹ thuật, công dụng trị giá từ 

30.000.000 đồng đến dưới 

150.000.000 đồng hoặc dưới 

30.000.000 đồng nhưng đã bị xử phạt 

vi phạm hành chính về một trong các 

hành vi quy định tại Điều này hoặc tại 

một trong các điều 188, 189, 190, 191, 

193, 194, 195, 196 và 200 của Bộ luật 

này hoặc đã bị kết án về một trong các 

tội này, chưa được xóa án tích mà còn 
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lưu hành, cấm sử dụng trị giá từ 

100.000.000 đồng đến dưới 

300.000.000 đồng hoặc thu lợi bất 

chính từ 50.000.000 đồng đến dưới 

200.000.000 đồng; 

đ) Sản xuất, buôn bán hàng hóa chưa 

được phép lưu hành, chưa được phép 

sử dụng tại Việt Nam trị giá từ 

200.000.000 đồng đến dưới 

500.000.000 đồng hoặc thu lợi bất 

chính từ 100.000.000 đồng đến dưới 

300.000.000 đồng; 

e) Sản xuất, buôn bán hàng hóa dưới

mức quy định tại các điểm a, b, c, d

và đ khoản này nhưng đã bị xử phạt

vi phạm hành chính về một trong các

hành vi quy định tại Điều này hoặc

tại một trong các điều 188, 189, 191,

192, 193, 194, 195, 196 và 200 của

Bộ luật này hoặc đã bị kết án về một

trong các tội này, chưa được xóa án

tích mà còn vi phạm.

2.Phạm tội thuộc một trong các

trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ

1.000.000.000 đồng đến

3.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ

05 năm đến 10 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) Thuốc bảo vệ thực vật mà Nhà

nước cấm kinh doanh, cấm lưu hành,

cấm sử dụng từ 100 kilôgam đến

dưới 300 kilôgam hoặc từ 100 lít đến

dưới 300 lít;

e) Thuốc lá điếu nhập lậu từ 3.000

bao đến dưới 4.500 bao;

g) Pháo nổ từ 40 kilôgam đến dưới

120 kilôgam;

h) Hàng hóa khác mà Nhà nước cấm

kinh doanh, cấm lưu hành, cấm sử

dụng trị giá từ 300.000.000 đồng đến

vi phạm; 

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại

cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ

tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%;

c) Thu lợi bất chính từ 50.000.000

đồng đến dưới 100.000.000 đồng;

d) Gây thiệt hại về tài sản từ

100.000.000 đồng đến dưới

500.000.000 đồng.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường

hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm

đến 10 năm:

a) Có tổ chức;

b) Có tính chất chuyên nghiệp;

c) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

d) Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ

chức;

đ) Hàng giả tương đương với số lượng

của hàng thật hoặc hàng hóa có cùng

tính năng kỹ thuật, công dụng trị giá từ

150.000.000 đồng đến dưới

500.000.000 đồng;

e) Thu lợi bất chính từ 100.000.000

đồng đến dưới 500.000.000 đồng;

g) Làm chết người;

h) Gây thương tích hoặc gây tổn hại

cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ

tổn thương cơ thể 61% trở lên;

i) Gây thương tích hoặc gây tổn hại

cho sức khỏe của 02 người trở lên mà

tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những

người này từ 61% đến 121%;

k) Gây thiệt hại về tài sản từ

500.000.000 đồng đến dưới

1.500.000.000 đồng;

l) Buôn bán qua biên giới;

m) Tái phạm nguy hiểm.

3.Phạm tội thuộc một trong các trường

hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm

đến 15 năm:

a) Hàng giả tương đương với số lượng

của hàng thật hoặc hàng hóa có cùng

tính năng kỹ thuật, công dụng trị giá

500.000.000 đồng trở lên;
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dưới 500.000.000 đồng hoặc thu lợi 

bất chính từ 200.000.000 đồng đến 

dưới 500.000.000 đồng; 

i) Hàng hóa chưa được phép lưu

hành, chưa được phép sử dụng tại

Việt Nam trị giá từ 500.000.000 đồng

đến dưới 1.000.000.000 đồng hoặc

thu lợi bất chính từ 300.000.000 đồng

đến dưới 700.000.000 đồng;

k k) Buôn bán qua biên giới, trừ hàng

hóa là thuốc lá điếu nhập lậu;

l) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội thuộc một trong các

trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ

08 năm đến 15 năm:

a) Thuốc bảo vệ thực vật mà Nhà

nước cấm kinh doanh, cấm lưu hành,

cấm sử dụng 300 kilôgam trở lên

hoặc 300 lít trở lên;

b) Thuốc lá điếu nhập lậu 4.500 bao

trở lên;

c) Pháo nổ 120 kilôgam trở lên;

d) Hàng hóa khác mà Nhà nước cấm

kinh doanh, cấm lưu hành, cấm sử

dụng trị giá 500.000.000 đồng trở lên

hoặc thu lợi bất chính 500.000.000

đồng trở lên;

đ) Hàng hóa chưa được phép lưu

hành, chưa được phép sử dụng tại

Việt Nam trị giá 1.000.000.000 đồng

trở lên hoặc thu lợi bất chính

700.000.000 đồng trở lên.

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt

tiền từ 20.000.000 đồng đến

100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm

chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm

công việc nhất định từ 01 năm đến 05

năm.

5. Pháp nhân thương mại phạm tội

quy định tại Điều này, thì bị phạt như

sau:

a) Phạm tội thuộc trường hợp quy

định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt

tiền từ 1.000.000.000 đồng đến

b) Thu lợi bất chính 500.000.000 đồng

trở lên;

c) Làm chết 02 người trở lên;

d) Gây thương tích hoặc gây tổn hại

cho sức khỏe của 02 người trở lên mà

tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những

người này 122% trở lên;

đ) Gây thiệt hại về tài sản

1.500.000.000 đồng trở lên.

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt

tiền từ 20.000.000 đồng đến

50.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm

chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm

công việc nhất định từ 01 năm đến 05

năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn

bộ tài sản.

5. Pháp nhân thương mại phạm tội quy

định tại Điều này, thì bị phạt như sau:

a) Phạm tội thuộc trường hợp quy định

tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tiền từ

1.000.000.000 đồng đến 3.000.000.000

đồng;

b) Phạm tội thuộc một trong các

trường hợp quy định tại các điểm a, b,

đ, e, g, h, i, k, l và m khoản 2 Điều

này, thì bị phạt tiền từ 3.000.000.000

đồng đến 6.000.000.000 đồng;

c) Phạm tội thuộc trường hợp quy định

tại khoản 3 Điều này, thì bị phạt tiền từ

6.000.000.000 đồng đến 9.000.000.000

đồng hoặc đình chỉ hoạt động có thời

hạn từ 06 tháng đến 03 năm;

d) Phạm tội thuộc trường hợp quy định

tại Điều 79 của Bộ luật này, thì bị đình

chỉ hoạt động vĩnh viễn;

đ) Pháp nhân thương mại còn có thể bị

phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến

200.000.000 đồng, cấm kinh doanh,

cấm hoạt động trong một số lĩnh vực

nhất định hoặc cấm huy động vốn từ

01 năm đến 03 năm.
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3.000.000.000 đồng; 

b) Phạm tội thuộc một trong các

trường hợp quy định tại các điểm a,

d, đ, e, g, h, i, k và l khoản 2 Điều

này, thì bị phạt tiền từ 3.000.000.000

đồng đến 6.000.000.000 đồng;

c) Phạm tội thuộc trường hợp quy

định tại khoản 3 Điều này, thì bị phạt

tiền từ 6.000.000.000 đồng đến

9.000.000.000 đồng hoặc đình chỉ

hoạt động có thời hạn từ 06 tháng đến

03 năm;

d) Phạm tội thuộc trường hợp quy

định tại Điều 79 của Bộ luật này, thì

bị đình chỉ hoạt động vĩnh viễn;

đ) Pháp nhân thương mại còn có thể

bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến

200.000.000 đồng, cấm kinh doanh,

cấm hoạt động trong một số lĩnh vực

nhất định hoặc cấm huy động vốn từ

01 năm đến 03 năm.

I. HƯỚNG DẪN MỘT SỐ TÌNH TIẾT ĐỊNH TỘI DANH

1. Tội sản xuất, buôn bán hàng cấm

- Hàng cấm là những mặt hàng bị Nhà nước cấm buôn bán, kinh doanh hay trao đổi dưới

bất cứ hình thức nào. Danh mục hàng hóa cấm kinh doanh được Nhà nước quy định, hiện nay 

được quy định tại Điều 6 Luật Đầu tư 2020 với các mặt hàng cấm kinh doanh như các chất ma 

túy nêu tại Phụ lục I Luật Đầu tư, kinh doanh pháo nổ, kinh doanh mua, bán người, mô, xác, bộ 

phận cơ thể người, bào thai người… 

- Sản xuất hàng cấm là việc thực hiện một, một số hoặc tất cả các hoạt động chế tạo, chế

bản, in, gia công, đặt hàng, sơ chế, chế biến, chiết xuất, tái chế, lắp ráp, pha trộn, san chia, sang 

chiết, nạp, đóng gói và hoạt động khác làm ra hàng cấm.  

- Buôn bán hàng cấm là việc thực hiện một, một số hoặc tất cả các hoạt động chào hàng,

bày bán, lưu giữ, bảo quản, vận chuyển, bán buôn, bán lẻ, xuất khẩu, nhập khẩu và hoạt động 

khác đưa hàng cấm vào lưu thông. 

Hành vi sản xuất, buôn bán hàng cấm bị truy cứu trách nhiệm theo Điều 190 Bộ luật Hình 

sự - Tội sản xuất, buôn bán hàng cấm nếu không thuộc trường hợp quy định tại: 

- Điều 232 BLHS Tội vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản;
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- Điều 234 BLHS Tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã; 

- Điều 244 BLHS Tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm; 

- Điều 246. Tội nhập khẩu, phát tán các loài ngoại lai xâm hại; 

- Điều 248. Tội sản xuất trái phép chất ma túy; 

- Điều 251. Tội mua bán trái phép chất ma túy; 

- Điều 253. Tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán hoặc chiếm đoạt tiền chất dùng vào việc 

sản xuất trái phép chất ma túy; 

- Điều 254. Tội sản xuất, tàng trữ, vận chuyển hoặc mua bán phương tiện, dụng cụ dùng 

vào việc sản xuất hoặc sử dụng trái phép chất ma túy; 

- Điều 304. 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; 

- Điều 305. Tội chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt 

vật liệu nổ; 

- Điều 306. Tội chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt 

súng săn, vũ khí thô sơ, vũ khí thể thao hoặc công cụ hỗ trợ; 

- Điều 309. Tội sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, phát tán, mua bán trái phép hoặc 

chiếm đoạt chất phóng xạ, vật liệu hạt nhân; 

- Điều 311. Tội sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng hoặc mua bán trái phép chất cháy, 

chất độc. 

2. Tội sản xuất, buôn bán hàng cấm 

- Hàng giả gồm: (Căn cứ khoản 7 Điều 3 Nghị định 98/2020/NĐ-CP) 

+ Hàng hóa có giá trị sử dụng, công dụng không đúng với nguồn gốc bản chất tự nhiên, 

tên gọi của hàng hóa; hàng hóa không có giá trị sử dụng, công dụng hoặc có giá trị sử dụng, 

công dụng không đúng so với giá trị sử dụng, công dụng đã công bố hoặc đăng ký; 

+ Hàng hóa có ít nhất một trong các chỉ tiêu chất lượng hoặc đặc tính kỹ thuật cơ bản 

hoặc định lượng chất chính tạo nên giá trị sử dụng, công dụng của hàng hóa chỉ đạt mức từ 

70% trở xuống so với mức tối thiểu quy định tại quy chuẩn kỹ thuật hoặc tiêu chuẩn chất lượng 

đã đăng ký, công bố áp dụng hoặc ghi trên nhãn, bao bì hàng hóa; 

+ Thuốc giả theo quy định tại khoản 33 Điều 2 của Luật Dược năm 2016 và dược liệu giả 

theo quy định tại khoản 34 Điều 2 của Luật Dược năm 2016; 

+ Thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật không có hoạt chất; không có đủ loại hoạt chất đã 

đăng ký; có hoạt chất khác với hoạt chất ghi trên nhãn, bao bì hàng hóa; có ít nhất một trong 
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các hàm lượng hoạt chất chỉ đạt từ 70% trở xuống so với mức tối thiểu quy định tại quy chuẩn 

kỹ thuật hoặc tiêu chuẩn chất lượng đã đăng ký, công bố áp dụng; 

+ Hàng hóa có nhãn hàng hóa hoặc bao bì hàng hóa ghi chỉ dẫn giả mạo tên, địa chỉ tổ

chức, cá nhân sản xuất hoặc nhập khẩu, phân phối hàng hóa; giả mạo mã số đăng ký lưu hành, 

mã số công bố, mã số mã vạch của hàng hóa hoặc giả mạo bao bì hàng hóa của tổ chức, cá 

nhân khác; giả mạo về nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa hoặc nơi sản xuất, đóng gói, lắp ráp hàng 

hóa; 

+ Tem, nhãn, bao bì hàng hóa giả.

- Sản xuất hàng giả là việc thực hiện một, một số hoặc tất cả các hoạt động chế tạo, chế

bản, in, gia công, đặt hàng, sơ chế, chế biến, chiết xuất, tái chế, lắp ráp, pha trộn, san chia, sang 

chiết, nạp, đóng gói và hoạt động khác làm ra hàng giả,  

- Buôn bán hàng giả là việc thực hiện một, một số hoặc tất cả các hoạt động chào hàng,

bày bán, lưu giữ, bảo quản, vận chuyển, bán buôn, bán lẻ, xuất khẩu, nhập khẩu và hoạt động 

khác đưa hàng giảvào lưu thông. 

Người có hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo 

Điều 192 Bộ luật Hình sự - Tội sản xuất, buôn bán hàng giả nếu không thuộc trường hợp quy 

định tại: 

- Điều 193 Tội sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm;

- Điều 194 Tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh;

- Điều 195 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, giống vật nuôi. 

II. HƯỚNG DẪN CÁC TÌNH TIẾT ĐỊNH KHUNG HÌNH PHẠT CỦA CẶP TỘI

DANH NÀY 

1. Có tổ chức

Phạm tội có tổ chức là hình thức đồng phạm có sự câu kết chặt chẽ giữa những người 

cùng thực hiện tội phạm (Khoản 2 Điều 17 BLHS 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017). 

Đây là trường hợp nhiều người cố ý cùng bàn bạc, câu kết chặt chẽ với nhau, vạch ra kế 

hoạch để thực hiện một tội phạm, dưới sự điều khiển của người đứng đầu. Tuy nhiên, không có 

sự lượng hóa cụ thể đối với sự câu kết, bàn bạc của những người phạm tội trong phạm tội có tổ 

chức, sự phân công nhiệm vụ, vai trò của những người đồng phạm. Trong đó, mỗi người thực 

hiện một hoặc một số hành vi và phải chịu sự điều khiển của người cầm đầu. Mức độ tăng nặng 

trách nhiệm hình sự phụ thuộc vào vai trò của từng người tham gia vào tội phạm và quy mô của 

vụ án. Vì vậy, khi quyết định hình phạt thì mức hình phạt của người tổ chức sẽ khác với những 

đồng phạm khác nếu các tình tiết khác của vụ án như nhau. 
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(Tham khảo giải đáp của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tại, 

https://vksndtc.gov.vn/hoidap/Pages/hoi-dap.aspx?ItemID=439). 

2. Có tính chất chuyên nghiệp

Chỉ áp dụng tình tiết phạm tội có tính chất chuyên nghiệp khi có đầy đủ các điều kiện sau 

đây: 

- Cố ý phạm tội từ năm lần trở lên về cùng một tội phạm không phân biệt đã bị truy cứu

trách nhiệm hình sự hay chưa bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu chưa hết thời hiệu truy cứu 

trách nhiệm hình sự hoặc chưa được xóa án tích; 

- Người phạm tội đều lấy các lần phạm tội làm nghề sinh sống và lấy kết quả của việc

phạm tội làm nguồn sống chính. 

Khi áp dụng tình tiết phạm tội có tính chất chuyên nghiệp, cần phân biệt: 

- Đối với trường hợp phạm tội từ năm lần trở lên mà trong đó có lần phạm tội đã bị kết án,

chưa được xóa án tích thì tùy từng trường hợp cụ thể mà người phạm tội có thể bị áp dụng cả 

ba tình tiết là “phạm tội nhiều lần”, “tái phạm” (hoặc “tái phạm nguy hiểm”) và “phạm tội có 

tính chất chuyên nghiệp”. 

- Đối với tội phạm mà trong điều luật có quy định tình tiết “phạm tội có tính chất chuyên

nghiệp” là tình tiết định khung hình phạt thì không được áp dụng tình tiết đó là tình tiết tăng 

nặng tương ứng. Trường hợp điều luật không có quy định tình tiết này là tình tiết định khung 

hình phạt thì phải áp dụng là tình tiết tăng nặng tương ứng. 

(Tham khảo Nghị quyết 01/2006/NQ-HĐTP ngày 12/5/2006 hướng dẫn áp dụng một số 

quy định của Bộ Luật Hình sự - có hiệu lực từ ngày 12/5/2006 đến ngày 08/10/2021). 

3. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn: là dựa vào chức vụ, quyền hạn được giao để làm trái,

không làm hoặc làm không đúng quy định của pháp luật (khoản 6 Điều 3 Nghị quyết 

03/2020/NQ-HĐTP, ngày 30/12/2020 hướng dẫn áp dụng một số quy định của bộ luật hình sự 

trong xét xử tội phạm tham nhũng và tội phạm khác về chức vụ) 

5. Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức

Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức để phạm tội là sử dụng trái phép (mượn danh) tên, 

địa chỉ, hình ảnh của  cơ quan, tổ chức hoặc người đại diện cơ quan, tổ chức để làm trái quy 

định của pháp luật. 

6. Tái phạm nguy hiểm

Những trường hợp sau đây được coi là tái phạm nguy hiểm: 

- Đã bị kết án về tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng do cố ý, chưa

được xóa án tích mà lại thực hiện hành vi phạm tội về tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc 

biệt nghiêm trọng do cố ý; 

https://vksndtc.gov.vn/hoidap/Pages/hoi-dap.aspx?ItemID=439
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- Đã tái phạm, chưa được xóa án tích mà lại thực hiện hành vi phạm tội do cố ý.

(Khoản 2 Điều 53 BLHS 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017) 

III. TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Tham khảo “Buôn bán hàng giả có thể bị xử lý hình sự” http://fdvn.vn/buon-ban-hang-

gia-co-the-bi-xu-ly-hinh-su/; 

- Tham khảo “Cán bộ, doanh nhân giữ hàng nóng để làm gì” http://fdvn.vn/can-bo-doanh-

nhan-giu-hang-nong-de-lam-gi/; 

- Tham khảo “Bán hàng xách tay có vi phạm pháp luật hay không” http://fdvn.vn/ban-

hang-xach-tay-co-vi-pham-phap-luat-hay-khong-2/; 

- Tổng hợp 22 bản án và quyết định giám đốc thẩm tòa án nhận định là trường hợp đồng

phạm, phạm tội có tổ chức, http://fdvn.vn/tong-hop-22-ban-an-va-quyet-dinh-giam-doc-tham-

toa-an-nhan-dinh-la-truong-hop-dong-pham-pham-toi-co-to-chuc/; 

- Hướng dẫn định tội danh buôn lậu hay vận chuyển hàng cấm, http://fdvn.vn/huong-dan-

dinh-toi-danh-buon-lau-hay-van-chuyen-hang-cam/; 

- Thông báo rút kinh nghiệm vụ án phạm tội sản xuất buôn bán hàng giả là thực phẩm

http://fdvn.vn/thong-bao-rut-kinh-nghiem-vu-an-pham-toi-san-xuat-buon-ban-hang-gia-la-thuc-

pham/ ; 

- Tổng hợp 171 Giải đáp của Toà án nhân dân Tối cao về Hình sự, tố tụng hình sự:

http://fdvn.vn/tong-hop-171-giai-dap-cua-toa-an-nhan-dan-toi-cao-ve-hinh-su-to-tung-hinh-su-

tu-nam-1999-den-thang-9-nam-2020/. 

Nguồn sưu tầm, tổng hợp 

http://fdvn.vn/buon-ban-hang-gia-co-the-bi-xu-ly-hinh-su/
http://fdvn.vn/buon-ban-hang-gia-co-the-bi-xu-ly-hinh-su/
http://fdvn.vn/can-bo-doanh-nhan-giu-hang-nong-de-lam-gi/
http://fdvn.vn/can-bo-doanh-nhan-giu-hang-nong-de-lam-gi/
http://fdvn.vn/ban-hang-xach-tay-co-vi-pham-phap-luat-hay-khong-2/
http://fdvn.vn/ban-hang-xach-tay-co-vi-pham-phap-luat-hay-khong-2/
http://fdvn.vn/tong-hop-22-ban-an-va-quyet-dinh-giam-doc-tham-toa-an-nhan-dinh-la-truong-hop-dong-pham-pham-toi-co-to-chuc/
http://fdvn.vn/tong-hop-22-ban-an-va-quyet-dinh-giam-doc-tham-toa-an-nhan-dinh-la-truong-hop-dong-pham-pham-toi-co-to-chuc/
http://fdvn.vn/huong-dan-dinh-toi-danh-buon-lau-hay-van-chuyen-hang-cam/
http://fdvn.vn/huong-dan-dinh-toi-danh-buon-lau-hay-van-chuyen-hang-cam/
http://fdvn.vn/thong-bao-rut-kinh-nghiem-vu-an-pham-toi-san-xuat-buon-ban-hang-gia-la-thuc-pham/
http://fdvn.vn/thong-bao-rut-kinh-nghiem-vu-an-pham-toi-san-xuat-buon-ban-hang-gia-la-thuc-pham/
http://fdvn.vn/tong-hop-171-giai-dap-cua-toa-an-nhan-dan-toi-cao-ve-hinh-su-to-tung-hinh-su-tu-nam-1999-den-thang-9-nam-2020/
http://fdvn.vn/tong-hop-171-giai-dap-cua-toa-an-nhan-dan-toi-cao-ve-hinh-su-to-tung-hinh-su-tu-nam-1999-den-thang-9-nam-2020/
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