CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐỘC lập - Tự do - Hạnh phúc

NGHỊ ĐỊNH1
Quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng
tài sản nhà nước; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho
bạc nhà nước
Nghị định số 192/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ
quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản
nhà nước; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà
nước, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 01 năm 2014, được sửa đối, bổ sung bởi:
Nghị định số 58/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ sửa
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 192/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11
năm 2013 của Chính phủ quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh
vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ
quốc gia; kho bạc nhà nước, có hiệu lực kế từ ngày 1 tháng 8 năm 2015.

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012;
Căn cứ Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước ngày 03 tháng 6 năm 2008;
Căn cứ Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Luật dự trữ quốc gia ngày 20 tháng 11 năm 2012;
Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Theo để nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chỉnh;
Chính phủ ban hành Nghị định quy định việc xử phạt vi phạm hành chính
trong lĩnh vực quản lỷ, sử dụng tài sản nhà nước; thực hành tỉêt kiệm, chông ỉãng
phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước,2

Văn bản này được hợp nhất từ 02 Nghị định sau:
- Nghị định số 192/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 cùa Chính phủ quy định việc xử
phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; thực hành tiết kiệm,
chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước, có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 01 năm
2014;
- Nghị định số 58/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một
số điều của Nghị định số 192/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy
định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; thực
hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước, có hiệu lực kể từ ngày 1
tháng 8 năm 2015.
Văn bản hợp nhất này không thay thế 02 Nghị định trên.
1

Ghứong 1
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều lề Phạm vi điều chỉnh
1. Nghị định này quy định các hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử
phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thấm quyền lập biên bản, thẩm
quyên xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực sau đây:
a) Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;
b) Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;
c) Dự trữ quốc gia;
d) Kho bạc nhà nước.
2. Vi phạm hành chính có liên quan đến lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản
nhà nước; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước
về kế toán, xây dựng, kế hoạch đầu tư, thẩm định giá, đấu giá và các quy định
khác thì xử phạt theo các Nghị định có liên quan.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Cơ quan, tố chức, đơn vị (sau đây gọi chung là tổ chức), cá nhân có hành
vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; thực
hành tiết kiệm chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước.
2. Người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại
Nghị định này.
3. Các đối tượng khác có liên quan đến xử phạt vi phạm hành chính theo
quy định tại Nghị định này.

2 Nghị định số 58/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một
số điều của Nghị định số 192/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy
định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; thực
hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước có căn cứ ban hành như sau:
"Căn cứ Luật Tố chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chỉnh ngày 20 tháng 6 năm 2012;
Căn cứ Luật Thực hành tiết kiệm, chổng lãng phí ngày 26 thảng 11 năm 2013;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chỉnh,
Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một sổ điều của Nghị định số
192/201Ĩ/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong
lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; thực hành tiết kiệm, chống lãng phỉ; dự trữ quốc
gia; kho bạc nhà nước (sau đây gọi là Nghị định sổ 192/2013/NĐ-CP)."
Ị

Điều 3, Thòi hiệu xử phạt vi phạm hành chính

:

Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài
sản nhà nước; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà
nước quy định tại Nghị định này là một (01) năm.
Điều 4. Hình thức xử phạt vi phạm hành chính và biện pháp khắc
phục hậu quả
1. Hình thức xử phạt chính:
a) Hình thức xử phạt chính quy định tại Nghị định này bao gồm: Cảnh cáo
và phạt tiền;
b) Mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;
dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước là 50.000.000 đồng đối với cá nhân và
100.000.000 đồng đối với tố chức; trong lĩnh vực thực hành tiết kiệm, chống lãng
phí là 100.000.000 đồng đối với cá nhân và 200.000.000 đồng đối với tổ chức;
c) Áp dụng mức phạt tiền:
Đối với các hành vi Nghị định quy định cụ thể đối tượng bị xử phạt là tổ
chức hay cá nhân thì các mức phạt tiền quy định tại Nghị định này được áp dụng
tương ứng đối với hành vi vi phạm của tố chức hoặc cá nhân.
Đối với các hành vi Nghị định không quy định cụ thể đối tượng bị xử phạt
là tố chức hay cá nhân thì các mức phạt tiền quy định tại Nghị định này là mức
phạt áp dụng đối với cá nhân; tố chức có cùng hành vi vi phạm thì mức phạt tiền
đối với tố chức bằng hai (02) lần mức phạt tiền đối với cá nhân.
2. Hình thức xử phạt bố sung:
Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, tổ chức, cá nhân vi phạm còn bị áp
dụng hình thức xử phạt bố sung là tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng đế
vi phạm hành chính.
3. Biện pháp khắc phục hậu quả:
Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, tố chức, cá nhân vi phạm còn bị áp
dụng một hoặc một số biện pháp khắc phục hậu quả được quy định cụ thể tại các
Chương II, III, IV và V Nghị định này.
4. Tô chức, cá nhân bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị
định này không được sử dụng tiền ngân sách nhà nước hoặc tiền có nguồn gốc từ
ngân sách nhà nước để nộp phạt và khắc phục hậu quả do hành vi vi phạm của
mình gây ra. Trường họp xử phạt tổ chức thì sau khi chấp hành quyết định xử
phạt, to chức bị xử phạt xác định cá nhân có lỗi gây ra vi phạm hành chính để xác
định trách nhiệm pháp lý, bao gồm cả việc nộp lại khoản tiền phạt và khắc phục
hậu quả do hành vi vi phạm của mình gây ra tương ứng với mức độ vi phạm của
cá nhân đó.

Chương 2
XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH
QUẢN LÝ, sử
DỤNG TÀI SẢN NHÀ NƯỚC
Mục 1
HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG QUẢN LÝ, sử DỤNG TÀI
SẢN NHÀ NƯỚC TẠI cơ QUAN, TỞ CHỨC, ĐƠN VỊ, HÌNH THỨC xử
PHẠT
• VÀ BIỆN
• PHÁP KHẮC PHỤC
• HẬU
• QUẢ

vực

Điều 5. Hành vi vi phạm quy định về mua sắm tài sản nhà nước
1. Phạt tiền đối với tổ chức có hành vi thực hiện mua sắm tài sản khi chưa
có quyết định của cấp có thấm quyền theo các mức phạt sau:
a) Từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng trong trường hợp mua sắm tài
sản là máy móc, trang thiết bị làm việc, tài sản khác (trừ trụ sở làm việc, cơ sở
hoạt động sự nghiệp, xe ô tô) có tổng giá trị một lần mua dưới 100.000.000 đồng;
b) Từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng trong trường hợp mua sắm tài
sản là máy móc, trang thiết bị làm việc, tài sản khác (trừ trụ sở làm việc, cơ sở
hoạt động sự nghiệp, xe ô tô) có tổng giá trị một lần mua từ 100.000.000 đồng trở
lên và xe ô tô;
c) Từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng trong trường hợp mua sắm tài
sản là trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp.
2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với tổ chức có
hành vi không thực hiện mua sắm tập trung đối với các loại tài sản thuộc danh
mục mua sắm tập trung theo quy định của pháp luật.
3. Phạt tiền đối với tổ chức có hành vi mua sắm tài sản vượt tiêu chuẩn,
định mức theo các mức phạt sau:
a) Từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng trong trường họp mua sắm tài
sản có giá trị vượt dưới 50.000.000 đồng/01 đơn vị tài sản;
b) Từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng ữong trường họp mua sắm tài sản
có giá trị vượt từ 50.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng/01 đơn vị tài sản;
c) Từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng trong trường họp mua sắm tài
sản có giá trị vượt từ 100.000.000 đồng/01 đơn vị tài sản trở lên.
4. Biện pháp khắc phục hậu quả:
Buộc phải nộp lại số tiền tương ứng với giá trị tài sản mua sắm vượt tiêu
chuấn, định mức đối với hành vi quy định tại Khoản 3 Điều này.
Điều 6. Hành vi vi phạm quy định về thuê tài sản
1. Phạt tiền đối với tổ chức có hành vi thực hiện thuê tài sản khi chưa có
quyết định của cấp có thẩm quyền; thuê tài sản vượt tiêu chuấn, định mức; lựa
chọn nhà cung cấp dịch vụ cho thuê tài sản không đúng hình thức, trình tự theo
quy định của pháp luật theo các mức phạt sau:
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•
a) Từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng troH;g trường hợp họp đồng thuê
tài sản có giá trị dưới 100.000.000 đồng;
b) Từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng trong trường họp hợp đồng
thuê tài sản có giá trị từ 100.000.000 đồng trở lên.
2. Biện pháp khắc phục hậu quả:
Buộc nộp lại số tiền đã thuê tài sản vượt tiêu chuẩn, định mức đối với hành
vi quy định tại Khoản 1 Điều này.
Điều 7. Hành vi vi phạm quy định về bố trí, sử dụng tài sản nhà nước
1. Phạt tiền đối với tổ chức có hành vi bố trí, sử dụng tài sản nhà nước vượt
tiêu chuấn, định mức theo các mức phạt sau:
a) Từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng trong trường họp bố trí, sử dụng
tài sản có giá trị vượt dưới 50.000.000 đồng;
b) Từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng trong trường hợp bố trí, sử
dụng tài sản có giá trị vượt từ 50.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng;
c) Từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng trong trường họp bố trí, sử
dụng tài sản có giá trị vượt từ 100.000.000 đồng trở lên.
2. Phạt tiền đối với tổ chức có hành vi bố trí, sử dụng tài sản nhà nước
không đúng mục đích theo các mức phạt sau:
a) Từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng trong trường hợp bố trí, sử dụng
tài sản là máy móc, trang thiết bị làm việc, tài sản khác (trừ trụ sở làm việc, cơ sở
hoạt động sự nghiệp, xe ô tô) có nguyên giá theo sổ kế toán dưới 100.000.000
đồng/01 đơn vị tài sản (sau đây gọi chung là tài sản có giá trị dưới 100.000.000
đồng);
b) Từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng trong trường hợp bố trí, sử
dụng tài sản là máy móc, trang thiết bị làm việc, tài sản khác (trừ trụ sở làm việc,
cơ sở hoạt động sự nghiệp, xe ô tô) có nguyên giá theo số kế toán từ 100.000.000
đồng trở lên/01 đơn vị tài sản (sau đây gọi chung là tài sản có giá trị từ
100.000.000 đồng trở lên) và xe ô tô;
c) Từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng trong trường họp bố trí, sử
dụng tài sản là trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp.
3. Biện pháp khắc phục hậu quả:
a) Buộc phải nộp lại số tiền tương ứng với giá trị tài sản vượt tiêu chuấn,
định mức đối với hành vi quy định tại Khoản 1 Điều này;
b) Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của tài sản đã bị thay đối do hành
vi vi phạm hành chính gây ra; trường hợp không khôi phục lại được tình trạng
ban đầu của tài sản thì phải trả lại bằng tiền hoặc tài sản có công năng sử dụng
tương đương với tài sản ban đầu đối với hành vi quy định tại Khoản 2 Điều này.
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Điều 8. Hành vi cho mượn tài sản nhà nước không đúng quy định
1. Phạt tiền đối với tổ chức có hành vi cho mượn tài sản nhà nước không
đúng quy định theo các mức phạt sau:
a) Từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng trong trường họp cho mượn tài
sản có giá trị dưới 100.000.000 đồng;
b) Từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng trong trường hợp cho mượn tài
sản là xe ô tô; tài sản có giá trị từ 100.000.000 đồng trở lên;
c) Từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng trong trường hợp cho mượn
tài sản là trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp.
2. Biện pháp khắc phục hậu quả:
Tổ chức có hành vi vi phạm quy định tại Khoản 1 Điều này còn bị áp dụng
các biện pháp khắc phục hậu quả sau:
a) Buộc hoàn trả lại tài sản cho mượn. Trường hợp tài sản đã bị thay đối do
hành vi vi phạm hành chính gây ra thì phải khôi phục lại tình trạng ban đầu của
tài sản; trường hợp không khôi phục lại được tình trạng ban đầu của tài sản thì
phải trả lại bằng tiền hoặc tài sản có công năng sử dụng tương đương với tài sản
ban đầu;
b) Buộc phải nộp vào ngân sách nhà nước số tiền tương ứng với số tiền
thuê tài sản trong thời gian cho mượn.
Điều 9ề Hành vi trao đổi, biếu, tặng cho tài sản nhà nước không đúng
quy định
1. Phạt tiền đối với tố chức có hành vi trao đổi tài sản nhà nước không
đúng quy định theo các mức phạt sau:
a) Từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng trong trường họp tài sản dùng để
trao đổi có giá trị dưới 100.000.000 đồng;
b) Từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng trong trường họp tài sản dùng
để trao đổi có giá trị từ 100.000.000 đồng trở lên;
c) Từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng trong trường họp tài sản dùng
đế trao đối là trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp.
2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với tổ chức có
hành vi biếu, tặng cho tài sản nhà nước không đúng quy định.
3. Biện pháp khắc phục hậu quả:
Buộc hoàn trả tài sản hoặc trả lại bằng tiền tương ứng với giá trị tài sản đã
trao đối, biếu, tặng cho đối với hành vi quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này.
Điều 10. Hành vi lấn chiếm trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp
1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi lấn
chiếm trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp.
2. Hình thức xử phạt bổ sung:

Tịch thu tang vật, phương tiệrv.đuợc sử dụng đế thực hiện hành vi quy định
tại Khoản 1 Điều này.
'
3. Biện pháp khắc phục hậu quả:
Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm quy định tại Khoản 1 Điều này còn bị
áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả sau:
a) Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của trụ sở làm việc, cơ sở hoạt
động sự nghiệp và trả lại trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp bị lấn chiếm;
b) Buộc phá dỡ công trình đã xây dựng trên phần diện tích lấn chiếm;
c) Buộc phải nộp vào ngân sách nhà nước số tiền tương ứng với số tiền
thuê tài sản trong thời gian lấn chiếm.
Điều 11. Hành vi chiếm đoạt tài sản nhà nước
lề Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi chiếm
đoạt tài sản nhà nước mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
2. Hình thức xử phạt bố sung:
Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để thực hiện hành vi quy định tại
Khoản 1 Điều này.
3. Biện pháp khắc phục hậu quả:
Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm quy định tại Khoản 1 Điều này còn bị
áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả sau:
a) Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của tài sản đã bị thay đổi do hành
vi vi phạm hành chính gây ra để trả lại tổ chức; trường họp không khôi phục lại
được tình trạng ban đầu của tài sản thì phải bồi thường bằng tiền hoặc tài sản có
công năng sử dụng tương đương với tài sản ban đầu;
b) Buộc phải nộp vào ngân sách nhà nước số tiền tương ứng với tiền thuê
tài sản trong thời gian chiếm đoạt.
Điều 12. Hành vi vi phạm quy định về sử dụng tài sản nhà nước vào
mục đích sản xuất, kinh doanh dịch vụ, cho thuê, liên doanh, liên kết
1. Phạt tiền đối với tố chức có hành vi sử dụng tài sản nhà nước vào mục
đích sản xuất, kinh doanh dịch vụ, cho thuê, liên doanh, liên kết khi chưa có
quyết định của cấp có thẩm quyền theo các mức phạt sau:
a) Từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng trong trường họp sử dụng tài sản
có giá trị dưới 100.000.000 đồng;
b) Từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng trong trường hợp sử dụng tài
sản là xe ô tô; tài sản có giá trị từ 100.000.000 đồng trở lên;
c) Từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng trong trường hợp sử dụng tài
sản là trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp.

2. Phạt tiền đôi với tô ckứe.có hành vi vi phạm quy định về xác định giá trị
tài sản vào mục đích sản xuất, kinh doanh dịch vụ, cho thuê, liên doanh, liên kết
theo các mức phạt sau:
a) Từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi thành lập Hội
đồng định giá, Hội đồng thấm định giá tài sản không đúng thành phần hoặc không
đúng thẩm quyền;
b) Từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi lựa chọn tổ
chức thẩm định giá để xác định giá trị của tài sản sử dụng vào mục đích cho thuê,
liên doanh, liên kết không đúng hình thức, trình tự theo quy đinh của pháp luật.
3. Phạt tiền đối với tổ chức có hành vi sử dụng tài sản nhà nước vào mục
đích sản xuất, kinh doanh dịch vụ, cho thuê, liên doanh, liên kết sai mục đích so
với đề án đã được cấp có thấm quyền phê duyệt theo các mức phạt sau:
a) Từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng trong trường hợp sử dụng tài sản
có giá trị dưới 100.000.000 đồng;
b) Từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng trong trường họp sử dụng tài
sản là xe ô tô; tài sản có giá trị từ 100.000.000 đồng trở lên;
c) Từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng trong trường họp sử dụng tài
sản là trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp.
4. Biện pháp khắc phục hậu quả:
a) Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của tài sản đã bị thay đối do hành
vi quy định tại Khoản 1 Điều này gây ra; trường hợp không khôi phục lại được
tình trạng ban đầu của tài sản thì phải trả lại bằng tiền hoặc tài sản có công năng
sử dụng tương đương với tài sản ban đầu;
b) Buộc phải nộp lại số lợi bất họp pháp thu được do thực hiện hành vi quy
định tại Khoản 1 và Khoản 3 Điều này.
Điều 13. Hành vi không thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa tài sản theo
quy định của pháp luật
Tổ chức đã được cấp có thấm quyền giao dự toán bảo dưỡng, sửa chữa tài
sản theo quy định của pháp luật nhưng không thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa tài
sản thì bị xử phạt như sau:
1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng trong
trường họp tài sản có giá trị dưới 100.000.000 đồng.
2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng trong trường họp tài sản
là xe ô tô; tài sản có giá trị từ 100.000.000 đồng trở lên.
3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng trong trường họp tài
sản là trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp.
Điều 14. Hành vi vi phạm quy định về xử lý tài sản nhà nước
1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với tổ chức có một
trong các hành vi sau đây:
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. s) Không'*uhực hiện kê khai, lập phương án sắp xếp lại, Xu i-ý tài sảruĩìhà
nước theo quy định của pháp luật;
b) Không báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền thu hồi, điều chuyển,
bán, thanh lý, tiêu hủy tài sản khi đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.
2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với tổ chức để hư
hỏng, thất thoát tài sản trong thời gian chờ xử lý.
3. Phạt tiền đối với tổ chức có hành vi xử lý tài sản khi chưa có quyết định
của cấp có thấm quyền theo các mức phạt sau:
a) Từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng trong trường họp bán, điều
chuyến, thanh lý, tiêu hủy tài sản có giá trị dưới 100.000.000 đồng;
b) Từ 5.000.000 đồng đến 10Ể000.000 đồng trong trường hợp bán, điều
chuyển, thanh lý, tiêu hủy tài sản là xe ô tô; tài sản có giá trị từ 100.000.000 đồng
trở lên;
c) Từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng trong trường họp bán, điều
chuyến, thanh lý tài sản là trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp.
4. Tổ chức có hành vi kê khai không đúng danh mục, hiện trạng tài sản đề
nghị xử lý thì bị xử phạt như sau:
a) Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng trong
trường hợp kê khai tài sản có giá trị dưới 100.000.000 đồng;
b) Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng trong trường họp kê
khai tài sản là xe ô tô; tài sản có giá trị từ 100.000.000 đồng trở lên;
c) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng trong trường hợp kê
khai tài sản là trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp.
5. Biện pháp khắc phục hậu quả:
a) Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của tài sản đã bị thay đổi do hành
vi quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều này gây ra; trường họp không khôi phục
lại được tình trạng ban đầu của tài sản thì phải trả lại bằng tiền hoặc tài sản có
công năng sử dụng tương đương với tài sản ban đầu;
b) Buộc phải nộp lại số tiền tương ứng với giá trị tài sản bị thất thoát, hư
hỏng đối với hành vi quy định tại Khoản 2 Điều này.
Điều 15. Hành vi vi phạm quy định về tổ chức xử lý tài sản nhà nước
^ 1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối
với tô chức có một trong các hành vi sau đây:
a) Quá thời hạn quy định mà vẫn chưa triển khai thực hiện phương án xử lý
đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;
b) Không thực hiện bàn giao tài sản có quyết định điều chuyển, thu hồi cho
cơ quan tiếp nhận đúng thời hạn quy định.
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.2-/p-bạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đỏi với tổ GỈiức có một
trong các hành vi sau đây:
'
a) Không thành lập hoặc thành lập nhưng không đúng thẩm quyền, không
đúng thành phần Hội đồng xác định giá, Hội đồng thẩm định giá, Hội đồng bán
đấu giá tài sản, Hội đồng tiêu hủy tài sản theo quy định của pháp luật;
b) Lựa chọn tổ chức thẩm định giá, tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp đế
xử lý tài sản không đúng hình thức, trình tự theo quy định của pháp luật;
c) Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ việc thông báo công khai
bán đấu giá tài sản nhà nước theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài
sản nhà nước.
3. Phạt tiền đối với tổ chức có hành vi không thực hiện thẩm định giá để
làm căn cứ xác định giá khởi điểm khi xử lý tài sản là trụ sở làm việc, tài sản khác
gắn liền với đất theo hình thức bán; không thực hiện bán đấu giá tài sản đối với
những trường họp theo quy định của pháp luật phải thực hiện bán đấu giá:
a) Từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng trong trường họp tài sản có giá
trị dưới 100.000.000 đồng;
b) Từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng trong trường hợp tài sản là xe ô
tô; tài sản có giá trị từ 100.000.000 đồng trở lên;
c) Từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng trong trường họp tài sản là trụ
sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp.
Điều 16. Hành vi vi phạm quy định về việc đăng nhập và sử dụng số
liệu về tài sản nhà nước
1. Phạt cảnh cáo đối với hành vi kê khai tài sản để đăng nhập dữ liệu vào
Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước không đúng thời hạn quy định.
2. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối
với tố chức có một trong các hành vi sau:
a) Lập Báo cáo kê khai về tài sản đế đăng nhập dữ liệu vào Cơ sở dữ liệu
quốc gia về tài sản nhà nước không đúng hồ sơ, giấy tờ pháp lý, không phù họp
với hiện trạng tài sản của đơn vị;
b) Thực hiện phân cấp nhập dữ liệu cho đơn vị cấp dưới khi chưa có sự
thống nhất bằng văn bản của Bộ Tài chính;
c) Nhập, duyệt dữ liệu về tài sản nhà nước không đúng so với báo cáo kê
khai của tổ chức được giao quản lý, sử dụng tài sản.
3. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các
hành vi sau đây:
a) Tẩy, xóa, sửa chữa báo cáo kê khai tài sản làm sai lệch số liệu về tài sản
nhà nước so với hiện trạng của tài sản;
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b) Truy cập, xâm nhập hoặc ùm cách xâm nhập./íphá hoại, làm thay đôi sô
liệu trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nuỏ'õ/cấu trúc chương trình phần
mềm;
c) Khai thác thông tin tài sản nhà nước trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài
sản nhà nước của các cơ quan, tố chức, đơn vị không thuộc phạm vi quản lý;
d) Sử dụng số liệu về tài sản nhà nước trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài
sản nhà nước vào mục đích cá nhân mà không được cơ quan có thấm quyên quản
lý cơ sở dữ liệu đó cho phép.
Mục 2
HÀNH VIVI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG QUẢN LÝ, sử DỤNG TÀI
SẢN CỦA CÁC Dự ÁN SỬ DỤNG VỐN NHÀ NƯỚC, HÌNH THỨC xử
PHẠT VÀ BIỆN PÌỈÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ
Điều 17. Hành vi vi phạm quy định về trang cấp tài sản của các dự án
sử dụng vốn nhà nưóc
1. Xử phạt tổ chức có hành vi thực hiện mua sắm tài sản khi chưa có quyết
định của cấp có thâm quyền thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 5 Nghị
định này.
2. Phạt tiền đối với tố chức có hành vi không thỏa thuận với cơ quan có
thấm quyền trước khi ký kết Điều ước quốc tế cụ thể về ODA về nội dung đầu tư
xây dựng trụ sở làm việc, trang bị xe ô tô khác với quy định của pháp luật Việt
Nam theo các mức phạt sau:
a) Từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng trong trường họp không thỏa
thuận về việc trang bị xe ô tô;
b) Từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng trong trường họp không thỏa
thuận về việc đầu tư xây dựng trụ sở làm việc.
3. Xử phạt tô chức có hành vi không thực hiện mua sắm tập trung đối với
các loại tài sản thuộc danh mục mua sắm tập trung theo quy định của pháp luật
thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 5 Nghị định này.
4. Xử phạt tố chức có hành vi mua sắm tài sản vưọt tiêu chuẩn, định mức
thực hiện theo quy định tại Khoản 3 và Khoản 4 Điều 5 Nghị định này.
5. Xử phạt tố chức có hành vi vi phạm quy định về thuê tài sản để phục vụ
công tác quản lý của các dự án sử dụng vốn nhà nước thực hiện theo quy định tại
Điều 6 Nghị định này.
Điều 18. Hành vi vi phạm quy định về sử dụng tài sản của các dự án sử
dụng vốn nhà nước
1. Xử phạt tô chức có hành vi bố trí, sử dụng tài sản của dự án sử dụng vốn
nhà nước vượt tiêu chuấn, định mức hoặc không đúng mục đích thực hiện theo
quy định tại Điều 7 Nghị định này.
2. Xử phạt tố chức có hành vi cho mượn tài sản của dự án sử dụng vốn nhà
nước không đúng quy định thực hiện theo quy định tại Điều 8 Nghị định này.

3. Xử phạt tổ chức có hành vi trao- đôi; bjốú, .tặng cho tài sản của dự án sử
dụng vốn nhà nước không đúng quy định thực.hiện theo quy định tại Điều 9 Nghị
định này.
4. Xử phạt tổ chức, cá nhân có hành vi lấn chiếm trụ sở làm việc của Ban
quản lý dự án sử dụng vốn nhà nước thực hiện theo quy định tại Điều 10 Nghị
định này.
5. Xử phạt tố chức, cá nhân có hành vi chiêm đoạt tài sản của dự án sử
dụng vốn nhà nước thực hiện theo quy định tại Điều 11 Nghị định này.
6. Xử phạt tổ chức có hành vi vi phạm quy định về sử dụng tài sản của dự
án sử dụng vốn nhà nước vào mục đích sản xuất, kinh doanh dịch vụ, cho thuê,
liên doanh, liên kết thực hiện theo quy định tại Điều 12 Nghị định này.
7. Xử phạt tổ chức có hành vi không thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa tài sản
của dự án sử dụng vốn nhà nước theo quy định của pháp luật thực hiện theo quy
định tại Điều 13 Nghị định này.
Điều 19. Hành vi vi phạm quy định về xử lý tài sản của các dự án khi
dự án kết thúc hoặc không còn nhu cầu sử dụng
1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối
với tố chức có một trong các hành vi sau đây:
a) Không thực hiện kiểm kê, báo cáo cơ quan nhà nước có thấm quyền đế
xử lý tài sản theo thời hạn quy định;
b) Không báo cáo cơ quan nhà nước có thấm quyền xác lập quyền sở hữu
của Nhà nước đối với các tài sản do các chuyên gia ODA, nhà thầu tư vấn, giám
sát chuyển giao cho Chính phủ Việt Nam theo quy định.
2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với tổ chức có một
trong các hành vi sau đây:
a) Đe tài sản bị hư hỏng, thất thoát trong thời gian chờ xử lý;
b) Tháo dỡ, thay đổi kết cấu, phụ tùng, linh kiện của tài sản.
3. Xử phạt tố chức có hành vi bán, điều chuyến, thanh lý, tiêu hủy tài sản
khi chưa có quyết định của cấp có thẩm quyền thực hiện theo quy định tại Khoản
3 và Khoản 5 Điều 14 Nghị định này.
4. Xử phạt tổ chức có hành vi kê khai không đúng danh mục, hiện trạng tài
sản đề nghị xử lý thực hiện theo quy định tại Khoản 4 Điều 14 Nghị định này.
5. Xử phạt tổ chức có hành vi vi phạm quy định về tố chức xử lý tài sản đã
được cấp có thấm quyền phê duyệt thực hiện theo quy định tại Điều 15 Nghị định này.
6. Biện pháp khắc phục hậu quả:
Tổ chức có hành vi vi phạm quy định tại Khoản 2 Điều này còn bị áp dụng
các biện pháp khắc phục hậu quả sau:
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a) Buộc khôi phục lại tình,trạng ban đầu của tài sản đã bị thay đối do hành
vi vi phạm hành chính gảy.ra; trường hợp không khôi phục lại được tình trạng
ban đầu của tài sản thì phải trả lại bằng tiền hoặc tài sản có công năng sử dụng
tương đương với tài sản ban đầu;
b) Buộc phải nộp lại số tiền tương ứng với giá trị tài sản bị thất thoát, hư hỏng.
Mục 3
HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG QUẢN LÝ, xử LÝ TÀI SẢN
ĐƯỢC XÁC LẬP QUYÈN SỞ HỮU CỦA NHÀ NƯỚC, HÌNH THỨC xử
PHẠT VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ
Điều 20ế Hành vi vi phạm quy định về xác lập quyền sở hữu của Nhà
nước về tài sản, bảo quản, chuyến giao tài sản được xác lập quyền sở hữu
của Nhà nước
^ 1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối
với tố chức có một trong các hành vi sau đây:
a) Không báo cáo cấp có thẩm quyền để xác lập quyền sở hữu của Nhà
nước về tài sản theo quy định;
b) Chuyển giao tài sản cho các cơ quan chức năng để xử lý không đúng
thời hạn quy định.
2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với tổ chức có một
trong các hành vi sau đây:
a) Đe tài sản bị hư hỏng, thất thoát trong thời gian chờ xử lý;
b) Tháo dỡ, thay đổi kết cấu, phụ tùng, linh kiện của tài sản.
3. Biện pháp khắc phục hậu quả:
Tổ chức có hành vi vi phạm quy định tại Khoản 2 Điều này còn bị áp dụng
các biện pháp khắc phục hậu quả sau:
a) Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của tài sản đã bị thay đổi do hành
vi vi phạm hành chính gây ra; trường hợp không khôi phục lại được tình trạng
ban đầu của tài sản thì phải trả lại bằng tiền hoặc tài sản có công năng sử dụng
tương đương với tài sản ban đầu;
b) Buộc phải nộp lại số tiền tương ứng với giá trị tài sản bị thất thoát, hư hỏng.
Điều 21. Hành vi vi phạm quy định về xử lý tài sản được xác lập quyền
sở hữu của Nhà nước
^ 1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối
với tô chức có hành vi lập phương án xử lý tài sản không đúng thời hạn theo quy
định của pháp luật.
2. Xử phạt tố chức, cá nhân có hành vi vi phạm quy định về tổ chức xử lý
tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước đã được cấp có tham quyền phê
duyệt thực hiện theo quy định tại Điều 15 Nghị định này.
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Mục4
:
THẨM QUYEN LẠP BIÊN BẢN VÀ THẨM QUYÈN xử PHẠT VI
PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH
QUẢN LÝ, sử DỤNG TÀI
SẢN NHÀ NƯỚC

vực

Điều 22. Thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực
quản lý, sử dụng tài sản nhà nước
1. Người có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh yực
quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gồm:
a) Người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản
lý, sử dụng tài sản nhà nước quy định tại Điều 23, Điều 24 Nghị định này;
b) Công chức được giao nhiệm vụ kiểm tra việc chấp hành pháp luật về
quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.
2. Người có thẩm quyền lập biên bản quy định tại Khoản 1 Điều này có
trách nhiệm ra quyết định xử phạt theo thâm quyền hoặc chuyến cấp có thâm
quyền quy định tại Điều 23, Điều 24 Nghị định này ra quyết định xử phạt.
Điều 23. Thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch ủy ban nhân dân
1. Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện có quyền:
a) Phạt cảnh cáo;
^ b) Phạt tiền đến 25.000.000 đồng đối với cá nhân, đến 50.000.000 đồng đối
với tổ chức;
c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt
quá mức phạt tiền quy định tại Điếm b Khoản này;
d) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các Mục 1, 2 và
3 Chương này.
2. Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh có quyền:
a) Phạt cảnh cáo;
b) Phạt tiền đến 50.000.000 đồng đối với cá nhân, đến 100.000.000 đồng
đối với tổ chức;
c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính;
d) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các Mục 1, 2 và
3 Chương này.
Điều 24. Thẩm quyền xử phạt của Thanh tra
1. Thanh tra viên, người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên
ngành đang thi hành công vụ có quyền:
a) Phạt cảnh cáo;
b) Phạt tiền đến 500.000 đồng đổi với cá nhân, đến 1.000.000 đồng đối với
tồ chức;
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. „ . "G) 'LỊch thu tang vật, phương tiện vi phạm hànli chính có giạ. trị khôuặ vưọl
quá mức phạt tiền quy định tại Điểm b Khoản này;
d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả buộc khôi phục lại tình trạng ban
đầu của tài sản đã bị thay đối do hành vi vi phạm hành chính gây ra.
2. Chánh Thanh tra sở, Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành cấp sở có
quyền:
a) Phạt cảnh cáo;
^ b) Phạt tiền đến 25.000.000 đồng đối với cá nhân, đến 50.000.000 đồng đối
với tô chức;
c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt
quá mức phạt tiền quy định tại Điếm b Khoản này;
d) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các Mục 1, 2 và
3 Chương này.
3. Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành cấp bộ có quyền:
a) Phạt cảnh cáo;
b) Phạt tiền đến 35.000.000 đồng đối với cá nhân, đến 70.000.000 đồng đối
với tô chức;
c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt
quá mức phạt tiền quy định tại Điếm b Khoản này;
d) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các Mục 1, 2 và
3 Chương này.
4. Chánh Thanh tra Bộ có quyền:
a) Phạt cảnh cáo;
b) Phạt tiền đến 50.000.000 đồng đối với cá nhân, đến 100.000.000 đồng
đối với tố chức;
c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính;
d) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các Mục 1, 2 và
3 Chương này.
Chương 3
PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH
THựC HÀNH
TIÉT KIỆM, CHÓNG LÃNG PHÍ
Mục 1
HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH
THựC HÀNH
TIỂT KIỆM, CHÓNG LÃNG PHÍ, HÌNH THỨC xử PHẠT VÀ BIỆN
PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ

XỬ

vực

vực

Điều 25. Hành vi vi phạm quy định của pháp luật về thực hành tiết kiệm,
chông lãng phí trong sử dụng phương tiện thông tin liên lạc, sử dụng điện,
nước, xăng, dầu, sách báo, văn phòng phấm, tố chức hội nghị, hội thảo, chi
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phỉ-viẩp khách, đi công tác trong và ngoài nước bằng kinh phí ngàn sách nhà
nước; mua sam trang thiết bị phục vụ hoạt động của cơ sỏ khám bệnh, chữa
bệnh do ngăn sách nhà nước cấp3
1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối
với hành vỉ sử dụng phương tiện thông tin liên lạc, điện, nước, xăng, dâu, sách
báo, văn phòng pỉĩấm, to chức hội nghị, hội thảo, chỉ phí tiêp khách, đi công tác
trong và ngoài nước băng kỉnh phí ngân sách nhà nước vượt tiêu chuân, định
mức do cơ quan cỏ thâm quyên ban hành.
2. Phạt tiền đối với tổ chức có hành vỉ mua sắm trang thiết bị phục vụ hoạt
động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do ngân sách nhà nước câp không đúng
danh mục được câp cổ thâm quyên phê duyệt theo các mức phạt sau:
a) Từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng trong trường hợp mua sắm trang
thìêt bị có tông giá trị trang thỉêt bị không đúng danh mục trong một lán mua
dưới 50.000.000 đồng;
b) Từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng trong trường hợp mua sắm trang
thiết bị có tong giá trị trang thỉêt bị không đúng danh mục trong một lân mua từ
50.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng;
c) Từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng trong trường hợp mua sẳm
trang thỉêt bị có tông giá trị trang thiêt bị không đúng danh mục trong một ỉân
mua từ 100.000.000 đồng trở lên.
3. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có hành vỉ mua sắm trang thiết bị phục vụ
hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do ngân sách nhà nước câp vượt tiêu
chuấn, định mức thì bị xử phạt theo quy định tại Khoản 3, Khoản 4 Điêu 5 Nghị
định sổ 192/2013/NĐ-CP.
Điều 25a. Hành vi vi phạm quy định của pháp luật thực hành tiết kiệm,
chống lãng phỉ trong quản lý, sử dụng quỹ có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước
1. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đên 30.000.000 đồng đối với các hành vi sau:
a) Hành vi sử dụng quỹ có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước sai mục đích,
tôn chỉ của quỹ do câp cỏ thâm quyên ban hành;
b) Hành vi sử dụng quỹ cỏ nguồn góc từ ngân sách nhà nước không đúng
quy chế hoạt động, cơ chê tài chính của quỹ được câp có thâm quyên ban hành.
2. Biện pháp khãc phục hậu quả:

3 Điều này được sừa đổi theo quy định tại Điều 1 Nghị định số 58/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 6 năm 2015 cùa
Chính phủ sừa đổi, bổ sung một số điều cùa Nghị định số 192/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 cùa Chính
phủ quy định việc xù phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quàn lý, sử dụng tài sàn nhà nước; thực hành tiết
kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước , có hiệu lực kê từ ngày 1 tháng 8 năm 2015.
4 Điều này được bồ sung theo quy định tại Điều 1 Nghị đinh số 58/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 6 năm 2015 của
Chính phù sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 192/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính
phủ quy đinh việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quàn lý, sử dụng tài sàn nhà nước; thực hành tiết
kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước , có hiệu lực kề từ ngày 1 tháng 8 năm 2015.
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a) Thu hồi nộp về quỹ có nguồn gốc ỉk ngân sách nhà nước kỉnh phỉ sử dụng
sai mục đích;
••••'
b) Buộc nộp lại quỹ có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước so lợi bất hợp
pháp thu được từ hành vi vi phạm.
Điều 26. Hành vi vi phạm quy định của pháp luật về thưc hành tiết
kiệm, chông lãng phí trong đầu tư xây dựng các dự án sử dụng ngân sách
nhà nước, tiền, tài sản nhà nước
1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi gây
lãng phí về quản lý trong việc lập, thẩm định dự án đầu tư.
2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đén 20.000.000 đồng đối với hành vi gây
lãng phí về quản lý trong khảo sát, thiết kế xây dựng công trình.
3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi gây
lãng phí về quản lý trong lựa chọn nhà thầu, tố chức tư vấn giám sát thực hiện dự
án đầu tư.
4. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi gây
lãng phí về quản lý trong tổ chức lễ động thổ, lễ khởi công lễ khánh thành công
trình xây dựng.
5. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đén 50.000.000 đồng đối với hành vi gây
lãng phí trong cấp phát, thanh toán và quyết toán vốn cho dự án đầu tư.

5a. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đôi với hành vi gây
lãng phí trong sử dụng vôn đâu tư không đúng tiêu chuân, quy chuấn, vượt định
mức, đom giá theo quy định của pháp luật5
6. Phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi gây
lãng phí trong thực hiện khảo sát, thiết kế xây dựng công trình không đúng tiêu
chuấn, quy chuấn xây dựng do cơ quan nhà nước có thấm quyền ban hành.
7. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc thực hiện đúng tiêu chuấn, quy chuấn
xây dựng do cơ quan nhà nước có thấm quyền ban hành đối với hành vi vi phạm
quy định tại Khoản 6 Điều này.

Điều 26a. Hành vi vi phạm quy định của pháp luật về thực hành tiết kiệm,
chống lãng phí trong khai thác, sử dụng tài nguyên6
1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đôi với hành vi cản trở
trái phép việc thực hiện nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ, thực hiện các
dự án sử dụng tài nguyên tái chê.
Khoản này được bổ sung theo quy định tại Điều 1 Nghị định số 58/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 6 năm 2015 của
Chính phủ sừa đổi, bổ sung một số điều của Nghị đinh số 192/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính
phủ quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; thực hành tiết
kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước , có hiệu lực kể từ ngày 1 thảng 8 năm 2015.
6 Điều này được bổ sung theo quy định tại Điều 1 Nghị định số 58/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 6 năm 2015 của
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều củaNghị định số 192/2013 /NĐ-CP ngày21 tháng 11 năm 2013 của Chính
phù quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; thực hành tiết
kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước , có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 8 năm 2015.
5
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2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng: đén.Mỵ&iiO.OOO đồng đối với hành vi khai
thác, sử dụng tài nguyên không đúng quv hoạch, kế hoạch, quy trình đã được cơ
quan nhà nước có thâm quyên phê duyệt
Điều 27. Hành vi vi phạm quy định của pháp luật về thực hành tiết
kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng trụ sở làm việc của tố chức sử
dụng kinh phí ngân sách nhà nước
1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm
quy định về quản lý trụ sở làm việc của tổ chức sử dụng kinh phí ngân sách nhà
nước gây lãng phí.
.
2. Đối với hành vi vi phạm quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở
làm việc của tổ chức sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước gây lãng phí thì bị xử
phạt theo quy định tại Điều 7 Nghị định này.
Điều 28. Hành vi vi phạm quy định của pháp luật về thực hành tiết
kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng vốn và tài sản nhà nước tại công
ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vốn nhà nước
1. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi vi
phạm quy định về trích lập và quản lý, sử dụng các quỹ trong công ty trách nhiệm
hữu hạn một thành viên vốn nhà nước không đúng mục đích, vượt định mức, tiêu
chuẩn, chế độ do cơ quan nhà nước có thấm quyền ban hành.
2. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi vi
phạm quy định về quản lý, sử dụng vốn trong công ty trách nhiệm hữu hạn một
thành viên vốn nhà nước gây lãng phí.
3. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi mua
sắm, quản lý, sử dụng tài sản cố định, vật tư và các tài sản khác trong công ty
trách nhiệm hữu hạn một thành viên vốn nhà nước không đúng với quy định của
pháp luật về quản lý tài chính, tài sản nhà nước, quản lý đầu tư xây dựng.
4. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với hành vi mua
sắm, quản lý, sử dụng tài sản cố định, vật tư và các tài sản khác trong công ty
trách nhiệm hữu hạn một thành viên vốn nhà nước vượt định mức, tiêu chuấn, chế
độ do cơ quan nhà nước có thấm quyền ban hành.
5. Phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi quản
lý, sử dụng các khoản chi phí trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
vốn nhà nước không đúng định mức, đơn giá, tiêu chuấn, chế độ quy định của cơ
quan nhà nước có thấm quyền.
Mục 2
THẨM QUYỀN LẬP BIÊN BẢN VÀ THẨM QUYỀN xử PHẠT HÀNH
CHÍNH TRONG LĨNH
THỤC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ

vực
»

•

•

7

Điều 29. Thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh yực
thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
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1. Người có thấm'quyền, lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vựe H
thực hành tiết kiệm, chorig lãng phí gồm:
a) Người có thấm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thực
hành tiết kiệm, chống lãng phí theo quy đinh tại Điều 30, Điều 31 Nghị định này;
b) Công chức được giao nhiệm vụ kiếm tra việc chấp hành pháp luật về
thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
2. Người có thẩm quyền lập biên bản quy định tại Khoản 1 Điều này có
trách nhiệm ra quyết định, xử phạt theo thấm quyền hoặc chuyến cấp có thấm
quyền quy định tại Điều 30, Điều 31 Nghị định này ra quyết định xử phạt.
Điều 30. Thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch ủy ban nhân dân
1. Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện có quyền:
a) Phạt cảnh cáo;
b) Phạt tiền đến 50.000.000 đồng đối với cá nhân, đến 100.000.000 đồng
đối với tố chức;
c) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Mục 1 Chương này.
2. Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh có quyền:
a) Phạt cảnh cáo;
b) Phạt tiền đến 100.000.000 đồng đối với cá nhân, đến 200.000.000 đồng
đoi với tố chức;
c) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Mục 1 Chương này.
Điều 31. Thẩm quyền xử phạt của Thanh tra
1. Chánh Thanh tra sở, các chức danh tương đương được Chính phủ giao
thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành, Trưởng đoàn thanh tra chuyên
ngành cấp sở có quyền:
a) Phạt cảnh cáo;
b) Phạt tiền đến 50.000.000 đồng đối với cá nhân, đến 100.000.000 đồng
đối với tố chức;
c) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Mục 1 Chương này.
2. Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành cấp bộ có quyền:
a) Phạt cảnh cáo;
b) Phạt tiền đến 70.000.000 đồng đối với cá nhân, đến 140.000.000 đồng
đối với tổ chức;
c) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Mục 1 Chương này.
3. Chánh Thanh tra bộ và các chức danh tương đương được Chính phủ giao
thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành có quyền:
a) Phạt cảnh cáo;
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b) Phạktiền:đếa4<00.000.000 đồng đối với cá nhân, đến 200.000.000 đồng'
đôi với tố chức; '
c) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Mục 1 Chương này.
Chương 4
XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG
LÌNH Vực Dự TRỮ QUỐC GIA
Mục 1
HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH
Dự TRỮ QUỐC
GIA, HÌNH THỨC xử PHẠT VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬƯ QUẢ

vực

Điều 32. Hành vi vi phạm quy định về inua, bán hàng dự trữ quốc gia
1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi không
thông báo hoặc niêm yết công khai về đối tượng tham gia mua, bán; phương thức
mua, bán; giá mua, bán; thời hạn mua, bán; số lượng, chủng loại, quy cách, tiêu
chuẩn, chất lượng hàng dự trữ quốc gia theo quy định của cơ quan nhà nước có
thẩm quyền.
2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi không
thực hiện việc mua hàng dự trữ quốc gia khi đã có đủ các điều kiện theo quyết
định của cơ quan nhà nước có thấm quyền.
3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng đối với một trong các
hành vi sau đây:
a) Không thực hiện hoặc thực hiện không đúng các quy định do cơ quan
nhà nước có thấm quyền ban hành về phương thức mua, bán đối với từng loại
hàng dự trữ quốc gia;
b) Mua, bán hàng dự trữ quốc gia khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của
cơ quan nhà nước có thấm quyền;
c) Mua, bán hàng dự trữ quốc gia khi thời hạn về mua, bán hàng dự trữ
quốc gia đã hết hiệu lực;
d) Mua, bán hàng dự trữ quốc gia không đúng về số lượng, chủng loại, quy
cách, tiêu chuẩn, chất lượng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
4. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi tự ý
thay đổi giá mua, bán hàng dự trữ quốc gia đe trục lợi.
5. Biện pháp khắc phục hậu quả:
Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi quy định tại
Khoản 1, Khoản 3 Điều này.
Điều 33. Hành vi vi phạm quy định về quản lý hàng dự trữ quốc gia
1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng đối với
một trong các hành vi vi phạm sau đây:
a) Không mở sổ sách theo dõi về chất lượng, sổ lượng, chủng loại hàng dự
trữ quốc gia trong quá trình bảo quản;

-bj-lChx -g thực hiện các báo cáo định kỳ và đột xuấíHivTi qưaii,đ:£íi' bảo qưản
hủ.;>5 dự trữ quốc gia.
" '
2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi không
thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định của cơ quan nhà nước có thâm
quyền về điều chuyến nội bộ hàng dự trữ quôc gia.
3. Biện pháp khắc phục hậu quả:
Buộc thu hồi hàng dự trữ quốc gia đã điều chuyển không đúng quy định đôi
với hành vi quy định tại Khoản 2 Điều này.
Điều 34. Hành vi vi phạm quy định về bảo quản hàng dự trữ quốc gia
1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền đối với hành vi không thực hiện hoặc thực
hiện không đúng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hoặc yêu cầu kỹ thuật bảo quản tạm
thời về bảo quản hàng dự trữ quốc gia do cơ quan nhà nước có thấm quyên ban
hành; không chấp hành đúng quy định về thời hạn bảo quản hàng dự trữ quốc gia;
bảo quản hàng dự trữ quốc gia không đúng địa điểm đã được cơ quan nhà nước
có thẩm quyền quy định theo các mức phạt sau:
a) Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng trong
trường họp không gây thiệt hại;
b) Từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng trong trường họp gây thiệt hại
về hàng dự trữ quốc gia có giá trị dưới 50.000.000 đồng;
c) Từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng trong trường họp gây thiệt hại về
hàng dự trữ quốc gia có giá trị từ 50.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng;
d) Từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng trong trường họp gây thiệt hại về
hàng dự trữ quốc gia có giá trị từ 100.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng;
đ) Từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng trong trường hcrp gây thiệt hại về
hàng dự trữ quốc gia có giá trị từ 200.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng;
e) Từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng trong trường họp gây thiệt hại về
hàng dự trữ quốc gia có giá trị từ 300.000.000 đồng đến dưới 400.000.000 đồng;
g) Từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng trong trường họp gây thiệt hại
về hàng dự trữ quốc gia có giá trị từ 400.000.000 đồng trở lên.
2. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền đối với hành vi cản trở hoạt động cất giữ,
bảo quản, luân chuyển hàng dự trữ quốc gia theo các mức phạt sau:
a) Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng trong
trường hợp không gây thiệt hại;
b) Từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng trong trường họp gây thiệt hại
về hàng dự trữ quốc gia có giá trị dưới 50.000.000 đông;
c) Từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng trong trường hợp gây thiệt hại về
hàng dự trữ quốc gia có giá trị từ 50.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng;
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d) Từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng tron.ọ; trường hợp gây thiệt hại về
hàng dự trữ quốc gia có giá trị từ 100.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng;
đ) Từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng trong trường họp gây thiệt hại về
hàng dự trữ quốc gia có giá trị từ 200.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng;
e) Từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng trong trường họp gây thiệt hại về
hàng dự trữ quốc gia có giá trị từ 300.000.000 đồng đén dưới 400.000.000 đồng;
g) Từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng trong trường hợp gây thiệt hại
về hàng dự trữ quốc gia có giá trị từ 400.000.000 đồng trở lên.
3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi thuê
tổ chức, cá nhân không đủ điều kiện để bảo quản hàng dự trữ quốc gia.
4. Biện pháp khắc phục hậu quả:
Buộc nộp lại số lợi bất họp pháp có được do thực hiện hành vi quy định tại
các Khoản 1, 2 và 3 Điều này.
Điều 35. Hành vi xâm phạm, phá hoại cơ sở vật chất kỹ thuật, kho bảo
quản hàng dự trữ quốc gia
1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng đối với
hành vi xâm phạm trái phép vào cơ sở vật chất - kỹ thuật, kho bảo quản hàng dự
trữ quốc gia.
2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi phá hoại
cơ sở vật chất - kỹ thuật, kho bảo quản hàng dự trữ quốc gia.
3. Hình thức xử phạt bô sung:
Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng đế thực hiện hành vi quy định
tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này.
4. Biện pháp khắc phục hậu quả:
Buộc khôi phục lại nguyên trạng cơ sở vật chất - kỹ thuật, kho bảo quản
hàng dự trữ quốc gia đối với hành vi quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điêu này.
Điều 36. Hành vi vi phạm quy định về cấp phát, cứu trợ hàng dự trữ
quốc gia
1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền đối với hành vi cản trở hoạt động cấp phát,
cứu trợ hoặc thực thi một nhiệm vụ khác về dự trữ quốc gia theo các mức phạt sau:
a) Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng trong
trường họp không gây thiệt hại;
b) Từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng trong trường họp gây thiệt hại
về hàng dự trữ quốc gia có giá trị dưới 50.000.000 đông;
c) Từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng trong trường họp gây thiệt hại về
hàng dự trữ quốc gia có giá trị từ 50.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng;
d) Từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng trong trường họp gây thiệt hại về
hàng dự trữ quốc gia có giá trị từ 100.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng;

đ) Từ 20.000.000 đỏng 30.0'ư0 ;{300 đồrAí-ữong trường hợp gây thiệt hại về
hàng dự trữ quốc gia có giá trị từ 200.000.0Gíf đồng đến dưới 300.000.000 đồng;
e) Từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng trong trường họp gây thiệt hại về
hàng dự trữ quốc gia có giá trị từ 300.000.000 đồng đến dưới 400.000.000 đồng;
g) Từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng trong trường họp gây thiệt hại
về hàng dự trữ quốc gia có giá trị từ 400.000.000 đồng trở lên.
2. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng đối vói
hành vi không thực hiện các thủ tục cấp phát, cứu trợ hàng dự trữ quốc gia trong
thời gian quy định.
3. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền đối với hành vi sử dụng hàng dự trũ quốc
gia không đúng mục đích; cấp phát, cứu trợ hàng dự trữ quốc gia không đúng đối
tượng theo quyết định của cơ quan nhà nước có thấm quyền; câp phát, cứu trợ
hàng dự trữ quốc gia không đảm bảo về chủng loại, số lượng, chất lượng, tiêu
chuấn, quy cách theo các mức phạt sau:
a) Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 300.000 đồng đén 500.000 đồng trong
trường hợp không gây thiệt hại;
b) Từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng trong trường hợp gây thiệt hại
về hàng dự trữ quốc gia có giá trị dưới 50.000.000 đồng;
c) Từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng trong trưcmg hợp gây thiệt hại
về hàng dự trữ quốc gia có giá trị từ 50.000.000 đồng đến dưới 100.000.000
đồng;
d) Từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng trong trường hợp gây thiệt hại
về hàng dự trữ quốc gia có giá trị từ 100.000.000 đồng đến dưới 200.000.000
đồng;
đ) Từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng trong trường hợp gây thiệt hại
về hàng dự trữ quốc gia có giá trị từ 200.000.000 đồng đến dưới 300.000.000
đồng;
e) Từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng trong trường hợp gây thiệt hại
về hàng dự trữ quốc gia có giá trị từ 300.000.000 đồng đến dưới 400.000.000
đồng;
g) Từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng trong trường họp gây thiệt hại
về hàng dự trữ quốc gia có giá trị từ 400.000.000 đồng trở lên.
4. Phạt tiền đối với hành vi làm thất thoát hàng dự trữ quốc gia dùng để cấp
phát, cứu trợ hoặc thực thi một nhiệm vụ khác theo các mức phạt sau:
a) Từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng trong trường họp hàng dự trữ
quốc gia có giá trị dưới 50.000.000 đồng;
b) Từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng trong trường hợp hàng dự trữ
quốc gia có giá trị từ 50.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng;
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c) Từ 10.000.000 đồng:đến 20.000.000 đồng trong trường hợp hàng dự trữ
quốc gia có giá trị từ 100.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng;
d) Từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng trong trường hợp hàng dự trữ
quốc gia có giá trị từ 200.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng;
đ) Từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng trong trường hợp hàng dự trữ
quốc gia có giá trị từ 300.000.000 đồng đến dưới 400.000.000 đồng;
e) Từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng trong trường hợp hàng dự trữ
quốc gia có giá trị từ 400.000.000 đồng trở lên.
5. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi phân
phối hàng dự trữ quốc gia không đúng đối tượng theo quyết định của cơ quan nhà
nước có thấm quyền.
6. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi chậm
trễ, trì hoãn trong việc cấp phát, cứu trợ hàng dự trữ quốc gia theo quy định của
cơ quan nhà nước có thấm quyền.
7. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi chậm
trễ, trì hoãn trong việc phân phối hàng dự trữ quốc gia theo quyết định của cơ
quan nhà nước có thấm quyền gây thiệt hại về hàng dự trữ quốc gia.
8. Hình thức xử phạt bổ sung:
Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để thực hiện hành vi quy định
tại Khoản 1 Điều này.
9. Biện pháp khắc phục hậu quả:
a) Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm
quy định tại các Khoản 3, 5, 6 và 7 Điều này;
b) Buộc hoàn trả hàng dự trữ quốc gia bị thất thoát, sử dụng không đúng
mục đích hoặc cấp phát không đúng đối tượng đối với hành vi quy định tại các
Khoản 3, 4 và 5 Điều này.
Điều 37. Hành vi vi phạm quy định về nhập, xuất hàng dự trữ quốc gia
1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền đối với hành vi cản trở hoạt động nhập,
xuất, vận chuyển hàng dự trữ quốc gia theo các mức phạt sau:
a) Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng trong
trường hợp không gây thiệt hại;
b) Từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng trong trường hợp gây thiệt hại
về hàng dự trữ quốc gia có giá trị dưới 50.000.000 đồng;
c) Từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng trong trường hợD gây thiệt hại
về hàng dự trữ quốc gia có giá trị từ 50.000.000 đồng đến dưới 100.000.000
đồng;
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d) Từ ] 0,000.000 viồng đến 20.000.000 đồng trong trường họp gay thiệt hại
về hàng dự trữ quốò-gia có giá trị từ 100.000.000 đồng đến dưới 200.000.000
đồng;
đ) Từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng trong trường họp gây thiệt hại
về hàng dự trữ quốc gia có giá trị từ 200.000.000 đồng đến dưới 300.000.000
đồng;
e) Từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng trong trường họp gây thiệt hại
về hàng dự trữ quốc gia có giá trị từ 300.000.000 đồng đến dưới 400.000.000
đồng;
g) Từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng trong trường hợp gây thiệt hại
về hàng dự trữ quốc gia có giá trị từ 400.000.000 đồng trở lên.
2. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với một trong các
hành vi sau đây:
a) Không thực hiện hoặc thực hiện không đúng thủ tục nhập, xuất hàng dự
trữ quốc gia theo quy định;
b) Giao hàng không đúng về số lượng, chủng loại, quy cách, tiêu chuẩn,
chất lượng theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
3. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi nhập,
xuất hàng dự trữ quốc gia không đúng về chủng loại, quy cách, số lượng, chất
lượng, thời gian, địa điếm theo quyết định của cơ quan nhà nước có thấm quyền.
4. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi nhập,
xuất hàng dự trữ quốc gia khi chưa có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm
quyền.
5. Hình thức xử phạt bố sung:
Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng đế thực hiện hành vi quy định
tại Khoản 1 Điều này.
6. Biện pháp khắc phục hậu quả:
a) Buộc nộp lại số lợi bất họp pháp có được do thực hiện vi phạm hành
chính quy định tại các Khoản 2, 3 và 4 Điều này;
b) Buộc thu hồi hàng dự trữ quốc gia đã xuất cấp không đúng quy định đối
với các hành vi quy định tại các Khoản 2, 3 và 4 Điều này.
Điều 38. Hành vi vi phạm quy định về tiếp nhận hàng dự trữ quốc gia
1. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với một trong các
hành vi sau đây:
a) Tiếp nhận hàng dự trữ quốc gia không theo đúng thời gian, địa điểm theo
quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
b) Không thực hiện hoặc thực hiện không đúng các quy định về thủ tục,
trình tự tiếp nhận hàng dự trữ quốc gia.

2,'Phạt'tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng dối với hanh vi khỏKg
tiếp nhận hàng- dự trữ quốc gia (hàng dự trữ quốc gia được xuất cho cún trọ hoặc
thực thi một nhiệm vụ khác của cơ quan có thấm quyền) khi hàng đã có đây đủ
các điều kiện theo quy định của cơ quan nhà nước có thấm quyền.
Điều 39. Hành vi can thiệp trái pháp luật trong hoạt động dự trữ quốc gia
1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền đối với hành vi can thiệp trái pháp luật
trong hoạt động dự trữ quốc gia theo các mức phạt sau:
a) Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng trong
trường hcrp không gây thiệt hại;
b) Từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng trong trường hợp gây thiệt hại
về hàng dự trữ quốc gia có giá trị dưới 50.000.000 đồng;
c) Từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng trong trường hợp gây thiệt hại về
hàng dự trữ quốc gia có giá trị từ 50.000.000 đồng đén dưới 100.000.000 đồng;
d) Từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng trong trường họp gây thiệt hại
về hàng dự trữ quốc gia có giá trị từ 100.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng;
đ) Từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng trong trường hợp gây thiệt hại
về hàng dự trữ quốc gia có giá trị từ 200.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng;
e) Từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng trong trường họp gây thiệt hại
về hàng dự trữ quốc gia có giá trị từ 300.000.000 đồng đến dưới 400.000.000 đồng;
g) Từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng trong trường hợp gây thiệt hại
về hàng dự trữ quốc gia có giá trị từ 400.000.000 đồng trở lên.
2. Hình thức xử phạt bố sung:
Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng đế thực hiện hành vi quy định
tại Khoản 1 Điều này.
Điều 40. Hành vi vi phạm quy định về quản lý tiền vốn và phí trong
hoạt động dự trữ quốc gia
1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng đối với
hành vi không thực hiện báo cáo việc sử dụng tiền xuất từ vốn dự trữ quốc gia đế
mua hàng dự trữ quốc gia theo quy định.
2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong các
hành vi sau đây:
a) Thanh toán khi chưa có hợp đồng mua, bán hàng dự trữ quốc gia;
b) Thanh toán khi hàng dự trữ quốc gia không đúng về số lượng hoặc
không có đầy đủ hóa đơn, chứng từ;
c) Thanh toán khi chưa có biên bản thanh lý họp đồng hoặc bảng kê chứng
từ nhập kho có chữ ký của Thủ trưởng đơn vị đối với các trường hợp mua trực
tiếp không qua đấu thầu;
d) Thanh toán khi chưa được Thủ trưởng đơn vị dự trữ quốc gia chuẩn chi;
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-- '
đ) Sử dụng phí nhập, phí xuất, phí bao quản hàng- dự'trê quốc gia không
đúng nội dung, vưọt định mức quy định.
""
3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các
hành vi sau đây:
a) Sử dụng vốn dự trữ quốc gia là tiền không đúng mục đích;
b) Không thực hiện hoặc thực hiện không đúng các quy định về quản lý
tiền được xuất từ vốn dự trữ quốc gia;
c) Không nộp số tiền còn lại sau khi đã thực hiện xong việc mua hàng dự
trữ quôc gia theo quy định của cơ quan nhà nước có thấm quyền.
4. Biện pháp khắc phục hậu quả:
Buộc nộp lại số lợi bất họp pháp có được do thực hiện hành vi quy định tại
Khoản 2, Khoản 3 Điều này.
Điều 41. Hành vi vi phạm quy định về kinh doanh, cầm cố, thế chấp,
cho thuê, khai thác tài sản thuộc dự trữ quốc gia
1. Phạt tiền đối với hành vi lcinh doanh, cầm cố, thế chấp, cho thuê, khai
thác trái phép tài sản thuộc dự trữ quốc gia (trừ kho bảo quản hàng dự trữ quốc
gia) theo các mức phạt sau:
a) Từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng trong trường họp tài sản có giá
trị dưới 70.000.000 đồng;
b) Từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng trong trường họp tài sản có giá
trị từ 70.000.000 đồng đến dưới 150.000.000 đồng;
c) Từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng trong trường họp tài sản có
giá trị từ 150.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng;
d) Từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng trong trường họp tài sản có
giá trị từ 300.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;
đ) Từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng trong trường họp tài sản có
giá trị từ 500.000.000 đồng trở lên.
2. Phạt tiền đối với hành vi kinh doanh, cầm cố, thế chấp, cho thuê, khai
thác trái phép tài sản là kho bảo quản hàng dự trữ quốc gia theo các mức phạt sau:
a) Từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng trong trường hợp kho bảo
quản hàng dự trữ quốc gia có giá trị dưới 500.000.000 đồng;
b) Từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng trong trường họp kho bảo
quản hàng dự trữ quốc gia có giá trị từ 500.000.000 đồng trở lên.
3. Biện pháp khắc phục hậu quả:
a) Buộc khôi phục lại nguyên trạng tài sản đối với hành vi quy định tại
Khoản 2 Điều này;
b) Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi quy định
tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này.

Mục 2

\(-r ~

THẨM QUYÈN LẢP BIÊN BẢN VÀ THẢM QTD YÈN xử PHẠT VI

PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH vực Dự TRỮ QUỐC GIA
Điều 42. Thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vục
dự trữ quốc gia
1. Người có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực dự
trữ quốc gia gồm:
a) Người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dự trữ
quốc gia quy định tại các Điều 43, 44 và 45 Nghị định này;
b) Công chức được giao nhiệm vụ kiếm tra việc chấp hành pháp luật về dự
trữ quốc gia.
2. Người có thấm quyền lập biên bản quy định tại Khoản 1 Điêu này có
trách nhiệm ra quyết định xử phạt theo thấm quyền hoặc chuyến cấp có thấm
quyền quy định tại các Điều 43, 44 và 45 Nghị định này ra quyết định, xử phạt.
Điều 43. Thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh
1. Phạt cảnh cáo.
2. Phạt tiền đến 50.000.000 đồng đối với cá nhân, đến 100.000.000 đồng
đối với tố chức.
3. Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính.
4. Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Mục 1 Chương này.
Điều 44. Thẩm quyền xử phạt của Thanh tra
1. Thanh tra viên, người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên
ngành trong lĩnh vực dự trữ quốc gia đang thi hành công vụ có quyền:
a) Phạt cảnh cáo;
b) Phạt tiền đến 500.000 đồng đối với cá nhân, đến 1.000.000 đồng đối với
tổ chức;
c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt
quá mức phạt tiền quy định tại Điểm b Khoản này;
d) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Điểm a Khoản 4
Điều 34, Điểm a Khoản 4 Điều 35 Nghị định này.
2. Chánh Thanh tra sở, Trưởng đoàn thanh tra cấp sở thực hiện chức năng
thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực dự trữ quốc gia, Trưởng đoàn thanh tra
chuyên ngành do Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước ra quyết định thành
lập Đoàn thanh tra và Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành do Cục trưởng Cục
Dự trữ Nhà nước khu vực ra quyết định thành lập có quyền:
a) Phạt cảnh cáo;

28

^ b) Phạt tiền đến 25.000.00.0 đồng dểi vói cá LÌiân, đến 50.000.000 đồng đối
với tố chức;
c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt
quá mức phạt tiền quy định tại Điếm b Khoản này;
d) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Mục 1 Chương này.
3. Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành cấp bộ thực hiện chức năng thanh
tra chuyên ngành trong lĩnh vực dự trữ quốc gia có quyền:
a) Phạt cảnh cáo;
b) Phạt tiền đến 35.000.000 đồng đối với cá nhân, đến 70.000.000 đồng đối
với tố chức;
c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt
quá mức phạt tiền quy định tại Điếm b Khoản này;
d) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Mục 1 Chương này.
4. Chánh Thanh tra bộ có quyền:
a) Phạt cảnh cáo;
b) Phạt tiền đến 50.000.000 đồng đối với cá nhân, đến 100.000.000 đồng
đối với tổ chức;
c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính;
d) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Mục 1 Chương này.
Điều 45. Thẩm quyền xử phạt của Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước
khu vực, Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước
1. Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực thực hiện chức năng thanh tra
chuyên ngành trong lĩnh vực dự trữ quốc gia có quyền:
a) Phạt cảnh cáo;
b) Phạt tiền đến 35.000.000 đồng đối với cá nhân, đến 70.000.000 đồng đối
với tố chức;
c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt
quá mức phạt tiền quy định tại Điếm b Khoản này;
d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Mục 1 Chương này.
2. Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ nhà nước thực hiện chức năng thanh
tra chuyên ngành trong lĩnh vực dự trữ quốc gia có quyền:
a) Phạt cảnh cáo;
b) Phạt tiền đến 50.000.000 đồng đối với cá nhân, đến 100.000.000 đồng
đối với tổ chức;
c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính;
d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Mục 1 Chương này.
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1 Chương 5
XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG
LĨNH
IOỈO BẠC NHÀ NƯỚC
Mục 1
HÀNH VI VI PHẠM QUY ĐỊNH VÈ ĐIÈU KIỆN CHI NGÂN SÁCH NHÀ
NƯỚC, HÌNH THỨC xử PHẠT VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ

Vực

Điều 46. Hành vi vi phạm quy định về khoản chi ngân sách nhà nước
phải có trong dự toán ngân sách nhà nước được cấp có tham quyền giao
1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồriR đến 1.000.000 đồng đối
với tổ chức có một trong các hành vi vi phạm sau đây:
a) Lập hồ sơ, chứng từ gửi kho bạc nhà nước để chi các khoản chi thường
xuyên của ngân sách nhà nước sai so với dự toán được cấp có thấm quyền giao;
b) Lập hồ sơ, chứng từ gửi kho bạc nhà nước đế chi đầu tư xây dựng cơ
bản, chi vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư cho các khối lượng công việc, hạng
mục công trình, công trình không có trong dự toán hoặc sai so với dự toán được
cấp có thẩm quyền phê duyệt trong các trường hợp chỉ định thầu hoặc tự thực
hiện hoặc các công việc thực hiện không thông qua họp đồng.
2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với tổ chức có hành
vi lập hồ sơ, chứng từ gửi kho bạc nhà nước đế chi ngân sách nhà nước cho khối
lượng công việc chưa thực hiện hoặc thanh toán vượt giá trị họp đồng.
3. Biện pháp khắc phục hậu quả:
Buộc phải thu hồi đối với các khoản đã chi sai dự toán, không có trong dự
toán, không có khối lượng thực hiện và phần đã thanh toán vượt giá trị hơp đồng
đối với các hành vi quy định tại Kiioản 1, Khoản 2 Điều này.
Điều 47. Hành vi chi ngân sách nhà nước sai chế độ, tiêu chuẩn, định
mức chi do cơ quan nhà nước có thấm quyền quy định
1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với tổ chức có hành
vi lập hồ sơ, chứng từ gửi kho bạc nhà nước đe chi ngân sách nhà nước sai chế
độ, tiêu chuẩn, định mức chi do cơ quan nhà nước có thấm quyền quy định.
Trường hợp tổ chức có hành vi mua sắm hoặc thuê tài sản nhà nước vượt
tiêu chuẩn, định mức do cơ quan nhà nước có thấm quyền quy định thì bị xử phạt
theo quy định tại Điều 5, Điều 6 Nghị định này.
2. Biện pháp khắc phục hậu quả:
Buộc phải thu hồi đối với các khoản chi đã chi sai chế độ, tiêu chuẩn, định
mức chi do cơ quan nhà nước có thấm quyền quy định đối với hành vi quy định
tại Khoản 1 Điều này.
Mục 2
HÀNH VI VI PHẠM QUY ĐỊNH VÈ THỦ TỤC KIỂM SOÁT CHI NGÂN
SÁCH NHÀ NỮỚC, HÌNH THỨC xử PHẠT VÀ BIỆN PHÁP KHẮC
PHỤC HẬU QƯẲ
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Điều 48. Hành vi lập hồ sơị chứng từ giả mạo để chi ngísách nhá nước
1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với tổ chức có
hành vi lập hồ sơ, chứng từ giả mạo gửi kho bạc nhà nước đê thanh toán, chi trả
các khoản chi thường xuyên hoặc chi sự nghiệp có tính chất thường xuyên của
ngân sách nhà nước.
2. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với tổ chức có
hành vi lập hồ sơ, chứng từ giả mạo gửi kho bạc nhà nước đế thanh toán, chi trả
các khoản chi đầu tư xây dựng cơ bản hoặc chi sự nghiệp có tính chất đầu tư của
ngân sách nhà nước.
3. Biện pháp khắc phục hậu quả:
Buộc phải thu hồi toàn bộ các khoản đã chi từ việc sử dụng hồ sơ, chứng từ
giả mạo đối với các hành vi quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này.
Điều 49. Hành vi vi phạm chế độ thanh toán các khoản chi ngân sách
nhà nước
1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối
với tổ chức có hành vi lập hồ sơ, chứng từ đề nghị kho bạc nhà nước chuyển tiền
thanh toán không đúng tên hoặc tài khoản đon vị thụ hưởng đã được ghi trong
họp đồng hoặc phụ lục điều chỉnh họp đồng giữa đơn vị dự toán hoặc chủ đầu tư
với nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ.
2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với tổ chức có hành
vi lập hồ sơ, chứng từ đề nghị thanh toán chi ngân sách nhà nước không phù hợp
với các điều khoản thanh toán đã được quy định trong hợp đồng hoặc phụ lục
điều chỉnh hợp đồng giữa đơn vị dự toán hoặc chủ đầu tư với nhà cung cấp hàng
hóa, dịch vụ.
Điều 50. Hành vi vi phạm thủ tục kiểm soát cam kết chi
1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với
tổ chức có hành vi không làm thủ tục kiểm soát cam kết chi ngân sách nhà nước
đối với các khoản chi thuộc phạm vi phải thực hiện cam kết chi theo quy định.
2. Biện pháp khắc phục hậu quả:
Buộc phải làm thủ tục cam kết chi trước khi đề nghị kho bạc nhà nước thanh
toán, chi tò ngân sách nhà nước đối vói hành vi quy định tại Khoản 1 Điều này.
Điều 51. Hành vi vi phạm thòi hạn thanh toán tạm ứng ngân sách nhà nước
1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối
với tổ chức có một trong các hành vi sau đây:
a) Làm thủ tục thanh toán tạm ứng sau thời hạn cuối cùng phải thực hiện
thanh toán tạm ứng đối với các khoản chi thường xuyên không có họp đồng mua
bán hàng hóa, dịch vụ theo quy định;
b) Không làm thủ tục thanh toán tạm ứng chi đầu tư xây dựng cơ bản hoặc
chi sự nghiệp có tính chất đầu tư trong lần đề nghị thanh toán đầu tiên.
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trong các-hành vi vi phạm sau đây:
-•' V
a) Không làm thủ tục thanh toán hết tạm ứng đối với các khoản chi thường
xuyên, có hợp đồng mua bán hàng hóa dịch vụ theo chế độ quy định trong lân
thanh toán cuối cùng của hợp đồng;
b) Không làm thủ tục thanh toán hết tạm ứng đối với các khoản chi đầu tư
xây dựng cơ bản hoặc chi sự nghiệp có tính chất đầu tư khi giá trị đề nghị thanh
toán đạt đến 80% giá trị hợp đồng;
c) Làm thủ tục thanh toán tạm ứng đối với khoản chi bồi thường giải phóng
mặt bằng, hỗ trợ tái định cư sau 30 ngày làm việc, kế từ ngày chi trả cho người
thụ hưởng.
3. Biện pháp khắc phục hậu quả:
Buộc phải làm thủ tục thanh toán tạm ứng hoặc bị thu hồi khoản đã tạm
ứng chi ngân sách (trường họp không có khối lượng thanh toán) đối với các hành
vi quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này.
Mục 3
THẨM QUYÊN LẬP BIÊN BẢN VÀ THẨM QUYỀN xử PHẠT VI PHẠM
HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH vực KHO BẠC NHÀ NƯỚC
Điều 52. Thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực
Kho bạc Nhà nước
1. Người có thấm quyền lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực
Kho bạc Nhà nước gồm:
a) Người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Kho
bạc Nhà nước quy định tại Điều 53, Điều 54 Nghị định này;
b) Công chức được giao nhiệm vụ kiểm soát chi ngân sách nhà nước qua
Kho bạc Nhà nước.
2. Người có thẩm quyền lập biên bản quy định tại Khoản 1 Điều này có
trách nhiệm ra quyết định xử phạt theo thấm quyền hoặc chuyến cấp có thấm
quyền quy định tại Điều 53, Điều 54 Nghị định này ra quyết định xử phạt.
Điều 53. Thẩm quyền xử phạt của Thanh tra
1. Thanh tra viên tài chính, công chức Kho bạc Nhà nước được giao nhiệm
vụ thanh tra chuyên ngành đang thi hành công vụ có quyền:
a) Phạt cảnh cáo;
b) Phạt tiền đến 1.000.000 đồng đối với tổ chức.
2. Chánh thanh tra Sở Tài chính có quyền:
a) Phạt cảnh cáo;
b) Phạt tiền đến 25.000.000 đồng đối với tổ chức;
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c) Áp dựngtcác biệpí-pbáp khắc phục hậu quả quy định tại Mục 1 và Mụ ty 2,
Chương này.
3. Chánh thanh tra Bộ Tài chính có quyền:
a) Phạt cảnh cáo;
b) Phạt tiền đến 50.000.000 đồng đối với tổ chức;
c) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Mục 1 và Mục 2
Chương này.
Điều 54. Thẩm quyền xử phạt của Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước;
Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
1. Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có quyền:
a) Phạt cảnh cáo;
b) Phạt tiền đến 35.000.000 đồng đối với tổ chức;
c) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Mục 1 và Mục 2
Chương này.
2. Tống Giám đốc Kho bạc Nhà nước có quyền:
a) Phạt cảnh cáo;
b) Phạt tiền đến 50.000.000 đồng đối với tổ chức;
c) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Mục 1 và Mục 2
Chương này.
Chương 6
ĐIÊU KHOẢN THI HÀNH
7
Điều 55. Hiêu
« Iưc
• thi hành
1. Nshị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 01 năm 2014.

2. Kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, các quy định sau đây hết
hiệu lực thi hành:
a) Nghị định số 66/2012/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ
quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản
nhà nước;
b) Các Điều 24, 25, 26 và Mục 2, Mục 3 Chương III Nghị định số
84/2006/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định về bồi

7 Điều 2 Nghị định số 58/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ sừa đổi, bồ sung một số điều của
Nghị đinh số 192/2013/NĐ-CP neày 21 tháng 11 nãm 2013 của Chính phủ quy định việc xử phạt vi phạm hành
chính trong lĩnh vực quàn lý, sử dụng tài sản nhà nước; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho
bạc nhà nước , có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 8 năm 2015 quy định như sau:

"Điều 2. Điều khoản thi hành
Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng

s năm 2015.!'
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thường thiệt hại, xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm har>,h-rhính trong thực hành tiêt
kiệm, chống lãng phí;
c) Nghị định số 25/2007/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ
quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dự trữ quốc gia.
Điều 56. Điều khoản chuyển tiếp
1. Đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng
tài sản nhà nước; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc
nhà nước xảy ra trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành mà sau đó mới bị
phát hiện hoặc đang xem xét, giải quyết thì áp dụng các quy định về xử phạt quy
định tại Nghị định này nếu Nghị định này quy định trách nhiệm pháp lý nhẹ hơn
cho cá nhân, tố chức vi phạm.
2. Việc giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với quyết định xử phạt vi phạm
hành chính thực hiện theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.
Điều 57. Trách nhiệm thi hành8
1. Bộ trưởng Bộ Tài chính có trách nhiệm quy định chi tiết và hướng dẫn
thực hiện Nghị định này.
2. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, ủy ban nhân dân
các cấp có trách nhiệm hướng dẫn việc thực hiện và kiếm tra việc thực hiện xử
phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; thực
hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước quy định tại
Nghị định này.
3. Các cơ quan chức năng của Nhà nước, các tổ chức, cá nhân khi phát hiện
hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước;
thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước có trách
nhiệm chuyển hồ sơ (nếu có) hoặc thông báo tới người có thẩm quyền xử phạt vi
phạm hành chính quy định tại Nghị định này đế xem xét, xử lý.
Trường hợp các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử
dụng tài sản nhà nước thuộc trường hợp phải thu hồi tài sản nhà nước theo quy
định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước thì người có thẩm quyền
xử phạt vi phạm hành chính quy định tại Điều 23 và Điều 24 Nghị định này sau
khi ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính có trách nhiệm thông báo tới cơ
quan nhà nước có thấm quyền theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài
sản nhà nước đế ra quyết định thu hồi đối với tài sản theo quy định. Việc xử lý tài
Điều 3 Nghị định số 58/2015/NĐ-CP ngày lố tháng 6 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của
Nghị đinh số 192/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phù quy đinh việc xù phạt vi phạm hành
chính trong lĩnh vực quản !ý, sử dụng tài sàn nhà nước; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho
bạc nhà nước , có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 8 năm 2015 quy định như sau:

8

"Điểu 3. Trách nhiệm thi hành
Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủv ban
nhân dân tinh, thành phổ tì-ực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này".

34

sản ạạu khiíhu.hồi được thực hiện theo quy định của pháp luật về.;quảix ỉỷ.>ử
dụng tài sản li hà nước.
.
4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan
thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân các cấp và các tổ chức, cá nhân liên
quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./, ịiỳ
Bộ TÀI CHÍNH
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