
 

 

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

CỤC AN TOÀN THÔNG TIN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc 

  

Số:         /CATTT-VNCERTCC 

V/v triển khai Nghị đinh 91/2020/NĐ-CP về 

chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác 

Hà Nội, ngày     tháng 10 năm 2020 

  

Kính gửi:  Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh/thành phố 

 trực thuộc Trung ương 
 

Ngày 14/8/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 91/2020/NĐ-CP về 

việc chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác (gọi tắt là Nghị định 91), 

trong đó quy định về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác và quy 

định về quảng cáo bằng tin nhắn, thư điện tử và gọi điện thoại. Trên cơ sở đó, 

Cục An toàn thông tin đề nghị các Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp triển 

khai: 

1. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến cho người dân trên địa bàn mình quản 

lý của mình các nội dung liên quan đến Nghị định 91/2020/NĐ-CP. Khuyến 

khích tập trung tuyên truyền, phổ biến các nội dung tại Phụ lục gửi kèm. 

2. Cử đầu mối để tiếp nhận, phối hợp ngăn chặn, xử lý nhanh tin nhắn rác, 

cuộc gọi rác và gửi về Cục ATTT trước ngày 30/10/2020. Thông tin đầu mối 

bao gồm thông tin (họ tên, vị trí, số điện thoại, email). 

Trân trọng./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Thứ trưởng Phan Tâm (để b/c); 

- Cục trưởng (để b/c); 

- PCT Nguyễn Khắc Lịch; 

- Tổ A; 

- Lưu: VT, VNCERT/CC. 

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

Nguyễn Khắc Lịch 



 

 

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

CỤC AN TOÀN THÔNG TIN 

 

Phụ lục: Nội dung truyền thông đến người sử dụng 

(Kèm theo công văn      /CATTT-VNCERTCC ngày     /10/2020 của Cục An toàn thông tin) 

1. Phản ánh tin nhắn rác, cuộc gọi rác 

Thuê bao có thể phản ánh tin nhắn rác, cuộc gọi rác bằng cách thực hiện 

soạn tin nhắn theo cú pháp gửi tới đầu số 5656. Tất cả các tin nhắn gửi tới đầu 

số 5656 đều miễn phí. 

- Cú pháp phản ánh cuộc gọi rác:  

V [nguồn phát tán][nội dung cuộc gọi rác] gửi 5656 

Hoặc V (nguồn phát tán)(nội dung cuộc gọi rác) gửi 5656 

- Cú pháp phản ánh tin nhắn rác:  

S [nguồn phát tán] [nội dung tin nhắn rác] gửi 5656 

Hoặc S (nguồn phát tán)(nội dung tin nhắn rác) gửi 5656 

Chi tiết xem tại http://thongbaorac.ais.gov.vn 

2. Danh sách không quảng cáo (DNC) 

- Danh sách không quảng cáo (hay còn gọi là danh sách DNC) là tập hợp 

số thuê bao đăng ký không nhận tin nhắn quảng cáo, cuộc gọi quảng cáo nào.  

- Tổ chức, cá nhân không được phép gửi tin nhắn quảng cáo, thực hiện 

cuộc gọi quảng cáo tới danh sách không quảng cáo. 

- Thuê bao có quyền đăng ký vào hoặc rút ra khỏi Danh sách không quảng 

cáo đối với số điện thoại thuộc quyền sử dụng hợp pháp của mình. 

Để đăng ký vào Danh sách không quảng cáo: DK DNC gửi 5656. 

Để hủy đăng ký Danh sách không quảng cáo: HUY DNC gửi 5656. 

- Tất cả các tin nhắn gửi tới đầu số 5656 đều miễn phí. 

3. Doanh nghiệp, cá nhân gửi quảng cáo  

- Tổ chức, cá nhân chỉ được sử dụng tên định danh để gửi tin nhắn quảng 

cáo, gọi điện thoại quảng cáo.  

- Không được phép sử dụng số điện thoại để gửi tin nhắn quảng cáo hoặc 

gọi điện thoại quảng cáo. 

http://thongbaorac.ais.gov.vn/


 

 

- Tổ chức, cá nhân không được phép gửi tin nhắn quảng cáo, gọi điện 

quảng cáo tới số điện thoại trong Danh sách không quảng cáo (danh sách DNC). 

Chi tiết xem tại http://khongquangcao.ais.gov.vn 

  - Tổ chức, cá nhân chỉ được phép gửi tin nhắn quảng cáo, gọi điện thoại 

quảng cáo đến thuê bao khi được sự đồng ý trước về việc nhận quảng cáo. 

- Hành vi gửi tin nhắn quảng cáo, gọi điện thoại quảng cáo đến các số 

điện thoại nằm trong danh sách không quảng cáo, số tiền phạt người vi phạm 

phải nộp là 80-100 triệu đồng, thậm chí có thể bị buộc thu hồi số điện thoại vi 

phạm (quy định tại Khoản 7a và Khoản 10 Điều 32 Nghị định 91). 

 

http://khongquangcao.ais.gov.vn/
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