
Công ty Khắc Dấu Đông Dương  
[a] 60/1 Tôn Thất Tùng, P.Bến Thành, Q.1, HCMC 
[t] 0917 155 165 [w] khacdautron.com 1/1 

Trích 

ĐIỀU 276, 268 BỘ LUẬT HÌNH SỰ  
TỘI PHẠM VỀ  CON DẤU 

 
Đ iều 267.  Tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức   

1. Người nào làm giả con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác của cơ quan, tổ chức hoặc sử 

dụng con dấu, tài liệu, giấy tờ đó nhằm lừa dối cơ quan, tổ chức hoặc công dân, thì bị phạt tiền từ 

năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng 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) Phạm tội nhiều lần; 

c)  Gây hậu quả nghiêm trọng; 

d) Tái phạm nguy hiểm. 

3. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ 

bốn năm đến bảy năm. 

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

Đ iều 268.  Tội chiếm đoạt, mua bán, tiêu huỷ con dấu, tài liệu của cơ quan nhà 
nước, tổ chức xã hội   

1. Người nào chiếm đoạt, mua bán, tiêu huỷ trái phép con dấu, tài liệu của cơ quan nhà 

nước, tổ chức xã hội không thuộc tài liệu bí mật nhà nước hoặc bí mật công tác, 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 một  năm đến  năm 

năm: 

a) Có tổ chức; 

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

c) Tái phạm nguy hiểm. 

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

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

 


