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KInh gü'i: - Phông VHTT thj xa. 

- Trung tam VHTT & TT thj xâ. 

Nh.m dy m?nh  cong tác tuyên truyn các ch tài xr pht vi phm hành chInh 
d nhân dan du'çc bit, hiu và thirc hiên, UBND Th x yêu cu phông Phông Van boa 
th xâ, Trung tarn VHTT & TT thj xã thirc hin t& các nôi dung sau: 

1. Trên cci si tài 1iu các ch tài xir pht vi phtm hành chInh phông Tu pháp thj 
xä dã biên tp (co van ban giri kern theo), Phông và Trung tarn xây di.rng k hoch 
tuyên truyn trên các phuang tin thong  tin di chCing. 

2. Báo cáo cách thirc, thi luçing tuyên truyn b tài 1iu nay v UBND th xà d 
nm vâ èhi dao./. 

Noi n/ian: TM. UY BAN NHAN DAN 
- Nhii trêii; KT. CHU TICH 
- Luu: VT, TP. PHO CHU T!CH 

/ 

Hoàng Van Phñc 



BIEN TAP MÔT sO CHE TAI X1 PHJT 

TRONG CONG TAC XI VI PHJM HANH CIII NH 

(Kern theo cong van sO./2ij/UBND-TP ngày4/8/2O22 cña UBND th/ xd Ci'ca LO) 

Nghi dinh 144/2021/ND-CP ngày 31/12/202 1 cüa ChInh phü  

quy dinh xfr phat VPHC trong linh vile  an ninh, trãt tir, an toãn xä hôi 

Diêu 7. Vi phim quy djnli v trit tkl'  cong cong 

1. Pht cánh cáo hoc phit tin tr 300.000 dng dn 500.000 dng di vOi mt 
trong nhQng hành vi sau day: 

a) Gay rnt trt tir cong cong 0' nai biu din ngh thut, nai t chirc các hott dng 
van hóa, th dic th thao, thucmg mai, tru s0' ca quan, t chirc, khu dan cu hoc 0' nhtthg 
noi cong cong khác, trr tru?Yng hgp quy dlnh  ti dim a khoán 2, dim b kboán 5 Diu 
nay; 

b) Thã rông dng vt nuôi trong dO thj hoc noi cOng cong; 

c) D vat nuôi, cay trng hoäc các vat khác xâm l.n lông du'O'ng, via h, vuô'n boa, 
san chai, do thi, nai sinh hoat chung trong kbu dan cu, khu do thj; 

d) Vô gay thuGng tích hoc gay tn hi cho src khOe cüa ngu'i khác nhu'ng 
không bj truy CUU trách nhim hInh sr; 

d) Vü't rác hoc bó bt c11 vt gI kbac len tuYng râo và khu virc lin k v0'i m1ic tiêu 
bão ye; 

e) Chãn, thá gia sue, gia cm trong chung Cu. 

2. Phtt tin tir 1.000.000 dng dn 2.000.000 dng di v0'i mt trong nhüng hành vi 
saudây: 

a) Sir ditng rugu, bia, CáC cht kIch thIch gay rn.t trt tir cOng Cong; 

b) T Ch(rc, tham gia tii tp nhiêu ngiRi 0' nai cOng cng gay mat trt tir COng Cong; 

c) D dng vt nuôi gay thuo'ng tIch ho.0 gay thit hti tài san cho t chirc, cá nhân 
khac nhung khOng bj truy ci'ru tráCh nhim hInh sir; 

d) Thã diu, bong bay, các loai d cho'i có th bay 0' khu virc cm, khu virc mic 
tiêu duo'c bão ye; 

e) Can trâ, sách nhiu, gay phin ha cho ngithi khác khi bc vác, chuyên ch0', giQ 
hành 1 0' chci, bn tàu, bn Xe, san bay, bn cãng, ga du0'ng st và ncli cOng cng khác; 

g) Dt và thá "den tr0'i"; 

1) Phun scm, vit, v, dan, gn hInh ãnh, nOi dung len tuO'ng, ct din hoc các vj trI 
khac tai khu vuc dan cu, ncYi cOng cong,  khu chung Cu, ncn 0' cüa cOng dan hoc các 
cong trInh khác ma không ducc phép CUa ccy quan có thrn quyn. 

Diu 8. Vi phm quy djnh v bão dam sty yen tinh chung 

1. Phtt cánh cáo hoc pht tin tr 500.000 dng dn 1.000.000 dng di vói mt 



S 

trong nhüng hành vi sau day: 

a) Gay ting dng lou, lam n ao, huyên náo ti khu dan cu, noi cong cong trong 
khoãng thai gian tir 22 gi ngày horn truc dn 06 gRi sang ngày hOrn sau; 

b) Không thuc hin các quy djnh v gi yen tTnh cüa Ca s khám bnh, chüa bnh, 
nhà diu duO'ng, truà'ng hpc hoc a nhü'ng nai khác có quy djnh phái giQ' yêntinh chung; 

c) Ban hang an ung, giãi khát qua gia quy djnh cüa Uy ban nhân dan tinh, thàrih 
ph trirc thuc trung uang. 

2. Pht tin tr 1.000.000 dcng dn 2.000.000 dng dM vOl hành vi dung ba phóng 
thanh, chiêng, trng, côi, ken hoc các phuong tin khác d c dng 0 nai cong cong nià 
không di.rçc phép cüa các co quan có thm quyn. 

3. HInh thi'rc xir pht b sung: 

Tjch thu tang v.t, phuang tin vi phtm hânh chmnh di v0i hành vi vi phm quy 
dinh tai khoán 2 Diu nay. 

Nghi dinh 16/2022/ND-CP ngày 28/01/2022 ella ChInh phil 

quy dinh xfr phat vi pham hành chInh ye xãy du'nq 

Diu 15. Vi phim quy dnh v khö'i cong xy dti'ng cong trInh 

1. Pht tin tr 5.000.000 dng dn 10.000.000 dng di v0i mt trong các hành vi sau 
day: 

a) Không gi:ri van bàn thông báo ngày kh&i cOng (kern theo bàn sao giy phép xa 
drng, h sa thit k xay dmg) cho cci quan quãn l nhà nuOc v xay dirng ti dja phuang 
no'i xây drng cOng trInh và co' quan chuyên mOn v xay dirng theo quy djnh; 

b) Không thông báo, thông báo chrn cho co' quan quãn l nhà nuOc v xây dirng 
ti dja phucing v th0i dim kh01 cong xây di.xng ho.c có thông báo nlnrng không gui 
kern ht so' thit k xây dirng theo quy djnh di vOi truOng hcTp ducic min giy phép xây 
dirng; 

c) Không giri báo cáo cho co' quan chuyên mon v xây dirng hoc gri báo cáo 
khOng dy dü mt trong các nôi dung: ten, dia chi lien lc, ten cong trInh, dja dim xây 
dmg, quy mô xay dirng, tin d thi cOng dir kin sau khi kh0i cong xây dirng hoc gcri 
thông báo kh0i cong khOng theo mu quy djnh. 

3. Pht tin tr 60.000.000 dng dn 80.000.000 dng di vOi hành vi kh0i cOng xây 
thmg cOng trInh ma chua có thit k ban ye thi cOng cña cong trInh, htng miic cOng trInh 
dã duçc phê duyt. 

4. TruOng hgp khOi cong xây dirng ma khOng có giy phép xây dirng theo quy djnh 
thl bj xir pht theo quy djnh tti khoãn 7 Diu 16 Nghj dinh nay. 

Diu 16. Vi phtm quy djnh v trIt ti.i' xây drng 



1. Xü pht hành vi t chirc thi cong xây dimg cOng trInh không che chn hoc có 
che chin nhi.rng d roi vâi vt 1iu xay dirng xung các khu virc xung quanh hoc d vt 
1iu xây dirng không dung nai quy djnh nhi.r sau: 

a) Pht tin tir 3.000.000 dng dn 5.000.000 dng di vi xây dirng nhà riêng lé 
hoc cong trInh xây dirng khác; 

b) Phtt tin ti 15.000.000 dtng dn 20.000.000 dng di vâi xây dirng cOng trInh 
có yêu cu phái 1p báo cáo nghiên cüu khá thi du tu xây dirng hoc cOng trInh phâi 1p 
báo cáo kinh t - k thuat du tu' xay dirng. 

2. Xü pht di vi hânh vi không cOng khai giy phép xây dmg ti dja dim thi 
cOng xây drng trong sut qua trInh thi cOng nhu sau: 

a) Pht tin tü 5.000.000 dng dn 10.000.000 dng di vri xây dimg nhà a riêng 
lé; 

b) Pht tin ti.'r 10.000.000 dcng dn 20.000.000 dng di vai xây dirng nha a riêng lé 
trong khu báo tn, khu di tIch ljch sir - van hóa hoc cong trInh xây dirng khác; 

c) Phit tin tili 20.000.000 dcng dn 30.000.000 dtng di vai xây dirng cong trInh 
có yêu cu phái 1p báo cáo nghiên ciiru khá thi du tu xây dxng hoc cong trmnli phái 1p 
báo cáo kinh t - k5 thut du tu' xay drng. 

3. Xir pht di vói hành vi lthông thrc hin thu tiic d diu chinh, gia hn giy phép a 
xây dirng nhu sau: 

a) Pht ti&n tr 15.000.000 dtng 'dn 20.000.000 dng di vai xây drng nhà 0' riêng 
lé; 

b) Phit tin tü 25.000.000 dng dn 3 0.000.000 dng di v0'i xay dirng nhà 0' riêng lé 
trong Ithu bão tn, khu di tIch ljch si'r - van hóa hoc cong trInh xây dirng khác; 

c) Ph?t tin t1r 60.000.000 dtng dn 80.000.000 dng d6i vâi xây dung cong trInh 
có yeu cu phái lap báo cáo nghiên ciru khã thi du tu xây dixng hoc cOng trInh phái 1p 
báo cáo kinh t - k5 thut du tu xây dixng. 

4. Xir phtt di vó'i hành vi t chuc thi cOng xây drng cOng trInh sai ni dung giy 
phép xây dxng duçic cp di v0'i tru'à'ng hap c.p phép sua chüa, cal tao, di d0'i cOng trInh 
và giy phép xay dmg có thii hn nhu sau: 

a) Phat tin tr 15.000.000 dng dn 20.000.000 dng di vâi xây drng nhà 0' riêng 
lé; 

b) Pht tin tr 25.000.000 dng dn 30.000.000 dng di v0'i xây dirng nhà 0' riêng lé 
trong khu bão tn, khu di tIch ljch s0' - van hóa hoc cOng trInh xây dirng khác; 

c) Phat tin tr 70.000.000 dng dn 90.000.000 dcng di v0'i xây dirng cOng trInh 
có yêu cu phãi l.p báo cáo nghiên cüu khâ thi du tu xây dirng hoc cOng trinh phãi 1p 
báo cáo kinh t - k5' thut du tu xây dirng. 

5. Xfr phat dM vài hành vi t chü'c thi cOng xây dirng cOng trinh vi phm quy djnh v 
quãn 1 chat lucing cong trInh xây dirng gay lün, nut hoc hu hông cOng trinh h tang k5' 



thut, cong trInh lan cn hoc gay sip d hoc có nguy ca gay siip d cong trinh lan cn 
nhung không gay thit hi v sirc khóe, tinh rning cüa nguà'i khác nhu sau: 

a) Pht tin tfx 30.000.000 dng dn 40.000.000 dng di vi xây drng nhà & riêng 
lé; 

b) Phat tin tü 50.000.000 dng dn 60.000.000 dng di vói xây dirng nhà a riêng lé 
trong khu bão tn, khu di tIch ljch sü - van hóa hoc cong trinh xây dirng khác; 

c) Phat tin tir 80.000.000 dng dn 100.000.000 dng di vci xây dirng cOng trInh 
có yeu cu phãi 1p báo cáo nghiên c't'ru khã thi du tu xay dirng hotc cOng trInh phâi 1p 
báo cáo kinh t - k5' thut du tu xây dirng. 

6. Xü pht di vâi hânh vi t chirc thi cOng xây drng cOng trInh sai ni dung giy 
phép xây dirng duçc cp di vai truang hç'p cp giy phép xay dimg mai nhu sau: 

a) Pht tin tü 30.000.000 dng dn 40.000.000 dng dM vâi xây dirng nhà riêng 
lé; 

b) Pht tin tü 50.000.000 dng dn 70.000.000 dcng di vai xay drng nha riêng lé 
trong khu bão tn, khu di tIch ljch si'r - van hOa hotc cOng trInh xây dimg khác; 

c) Pht tin tr 100.000.000 dng dn 120.000.000 dng d&i vâi xây dmg cOng 
trmnh có yêu cu phãi 1p báo cáo nghiên cüu khá thi du tu xây dirng hoc cOng trInh 
phãi 1p báo cáo kinh t - k5 thut du tu xây dmg. 

7. Xir pht di vai hành vi t chirc thi cOng xây dçrng cOng trinh khOng có giy 
phép xây dmg ma theo quy djnh phái CO giy phép xây dirng nhu sau: 

a) Phit tin ti1 60.000.000 dcng dn 80.000.000 dng di vai xây dirng nhà a riêng 

lé; 

b) Pht tin tir 80.000.000 dng dn 100.000.000 dng di vai xây dirng nba a riêng 
lé trong khu bão tn, kihu di tIch ljch si'r - van boa hoc cong trInh xay dirng kbác; 

c) Pht tin tr 120.000.000 dng dn 140.000.000 dng di vâi xây dmg cOng 
trInh có yêu cu phãi 1p báo cáo nghiên ciru khã thi du tu xay dirng ho.c cong trinh 
phái 1p báo cáo kinh t - k thut du tu xay drng. 

8. Phit tin ttr 80.000.000 dng dn 100.000.000 dng di vai hânh vi xây dimg 
cOng trInh khOng dung thit k xây dirng ducc th.m djnh trong trumg hçip thrçic min 
giy phép xây dixng. 

9. Xü phtt di vâi hành vi xây dirng khOng ding quy hoch xây dirng, quy hoch 
dO thj duç'c duyt nhu sau: 

a) Pht tin tr 80.000.000 dng dn 100.000.000 dng di vai xay drng nhà a riéng 
lé; 

b) Pht tin tCr 100.000.000 dng dn 120.000.000 dng di vâi xây drng nba a 
riêng lé trong khu bão tn, khu di tich ljch sr - van hóa hoc cOng trInh xay dirng khác; 

c) Phtt tin tr 160.000.000 dng dn 180.000.000 dng di vai xây dirng cOng 
trInh có yeu cu phãi 1p báo cáo nghiên cüu khã thi du tu xây dung hoc cOng trinh 
phâi l.p báo cáo kinh t - k5' thut du tu xây dirng. 



10. Xü pht di vói hành vi xây dixng coi nfd, 1n chim din tIch, 1n chim không 
gian dang duqc quãn 1, sü diing hçp pháp cüa t chirc, cá nhân khác hotc cüa khu vixc 
cong cong, khu vrc sir dçing chung nhu sau: 

a) Pht tin tr 80.000.000 dng dn 100.000.000 dng di vâi xây dmg nhâ a riêng 
lé; 

b) Pht tin tr 100.000.000 dng dn 120.000.000 dng di vai xây dimg nba a 
riêng lé trong khu báo tn, khu di tIch ljch sr - van hóa hoc cong trInh xây drng khác; 

c) Pht tin tr 180.000.000 dng dn 200.000.000 dng di vâi xây dimg cong 
trInh có yêu c.0 phâi 1p báo cáo nghiên ciiru khá thi du tu xây drng hotc cOng trInh 
phái 1p báo cáo kinh t - k5 thut du tu xây dyng. 

11. DM vai các cOng trInh xây drng trên dt không diing miic dIch sü dung dt theo 
quy djnh cüa pháp 1ut dt dai thI xir phit theo quy djnh tti nghj djnh cüa Chfnh phü v 
xi'r phtt vi phm hành chinh trong 1mb virc dt dai. 

12. Xir pht hánh vi tip tc thirc hin hành vi vi phtm sau khi dã b 1p biên ban vi 
phm hành chinE (tru&c khi ban hành quyt djnh xü pht) dü nguai có thm quyn da 
yêu cu chrn dat hành vi vi phm di vai các hành vi vi phm hành chInh duçic quy 
djnh tti khoân 4, khoán 6, khoãn 7, khoán 8, khoán 9 và khoán 10 Diu nay thI müc pht 
cu th nhu sau: 

a) Phtt tin tr 100.000.000 dng dn 120.000.000 dng di vii xây d'çmg nhà a riêng 
lé; 

b) Ph?t tin tr 120.000.000 dng dn 140.000.000 dng d&i vai xây drng nhâ a 
riêng lé trong khu báo tn, khu di tIch ljch si.'r - van hóa hoc cOng trInh xây dimg khác; 

c) Phit tin ti 400.000.000 dng dn 500.000.000 dng di vâi xây dirng cOng 
trInh có yêu cu phái 1p báo cáo nghiên ciru khá thi du tu xây dirng hoc cong trInh 
phái 1p báo cáo kinh t - k thut du tu xây dirng. 

13. Xir phtt diii vai hành vi dâ bj xir pht vi phrn hành chInh theo quy djnh tti 
khoãn 4, khoán 6, khoàn 7, khoàn 8, khoán 9 và khoãn 10 Diu nay ma tái phim nhirng 
khOng bj truy cüu trách nhirn hInh sir nhu sau: 

a) Pht tin tr 120.000.000 dng dn 140.000.000 dng di vol xây dimg nba a riêng 
lé; 

b) Phtt tin tr 140.000.000 dtng dn 160.000.000 dng di vói xây dirng nhà a 
riêng lé trong khu bao tn, khu di tIch ljch sü - van hóa hoc cOng trInh xây dimg khác; 

c) Phat tin ti.'r 950.000.000 dng dn 1.000.0000.000 dng di vOi xây dimg cOng 
trinh cO yêu c.0 phãi 1p báo cáo nghiên cüu khã thi du tu xây dirng hoc cong trinh 
phái 1p báo cáo kinh th - k thut du tu xay dirng. 

14. HInE thirc xü pht b sung: 

a) Tuac quyn sü ding giy phép xay drng tir 03 tháng dn 06 tháng (nu co) dM 
vai hành vi quy djnh ti dim a khoán 12 va dim a khoán 13 Diu nay; 



b) Tuóc quyn sü diing giy phép xay dimg ti.'r 06 tháng dn 09 tháng (nu co) di 
vi hành vi quy djnh ti dim b khoãn 12 và dim b khoãn 13 Diu nay; 

c) Trnc quyn s1r diing giy phép xay drng tr 09 tháng dn 12 tháng (nu co) dM 
vói hành vi quy djnh tai  dim c khoãn 12, dirn c khoãn 13 Diu nay; 

d) Tjch thu tang vat, phuong tin vi phm hành chinh di vi hành vi quy djnh ti 
'khoãn 12, khoàn 13 Diu nay. 

15. Bin pháp khc phic hu qua: 

a) Buc che chin theo quy djnh và khc phiic tInh trtng ô nhirn môi trung (nu 
co) vii hành vi quy djnh ti khoán 1 Di&u nay; 

b) Buc thrc hin thU tc diu chinh hoc gia hin giy phép xây dmg hoc buc 
cong khai giy phép xây dirng theo quy djnh vi hành vi quy djnh ti khoãn 2, khoãn 3 
Diu nay; 

c) Buc phá dO cong trInh, ph.n cOng trInh xay dimg vi phm vol các hành vi quy 
djnh tti khoán 4, khoãn 6, khoãn 7, khoán 8 (ma hành vi vi phtm dà kt thUc), khoãn 9, 
khoãn 10, khoãn 12, khoãn 13 Diu nay. 

16. Di vOi hành vi quy djnh ti khoãn 4, khoãn 6, khoàn 7 và khoán 8 Diu nay 
ma dang thi cong xây drng thl ngoài vic bj pht tin theo quy djnh cOn phãi tuân theo 
trinh ti, thU tiic quy djnh tii Diu 81 Nghj djnh nay. 

17. Trurng hcip xây dimg không dUng giy phép xây dirng duçc cp nhung không 
thuc trumg hçip phài diu chinh giy phép xây dmg theo quy djnh cUa Lut Xây dirng 
thI không bj coi là hành vi xây dirng sai ni dung giy phép xay dimg duçic cp. 

Diu 17. Vi phim quy djnh ye thi cong xãy di•ing cong trInh 

4. Pht tin tü 40.000.000 dng dn 60.000.000 dng di vOi mt trong các hành vi 
sau day: 

b) Không cO kt qua kim tra bin pháp thi công, bin pháp bâo dam an toàn, v 
sinh mOi truOng cUa nba thu; 

c) Không báo cáo v bin pháp dam bào an toàn den ca quan chuyên mon ye xây 
dirng theo quy djnh trong trithng hcTp thi cong xây drng cOng trInh CO vUng nguy him 
ánh huOng IOn dn an toàn cong dng; 

d) Không b trI dU nhân 1rc phU hçip d thirc hin giám sat thi cong xây dmg, quãn 
l an toàn trong thi cOng xây dirng; 

d) D t chirc, cá nhân không dO diu kin näng lirc thçrc hin thi cong xây dirng 
nha 0 riêng lé theo quy djnh. 

1Jiu 22. Vi phim quy djnh khi xiy ra sr c cong trInh 

1. Phtt tin tr 10.000.000 dng dn 20.000.000 dng di vo'i mt trong các hành vi 
sau day: 

a) Không hoc chm khai báo khi xây ra s1r c cOng trinh xây dimg, s1r c gay mt 
an toàn lao dng; 

b) KhOng 1p  h so s1r c cOng trinh theo quy djnh. 



2. Pht tin tü 40.000.000 dng dn 60.000.000 dcng di vâi mt trong các hânh vi 
sau day: 

a) Không tt chirc bão v hin truO'ng sir c cong trInh hoc tir phá d, thu d911 
hin tru&ig khi chua duqc c quan Co thm quyn chip thuan; 

b) Không xü 1 và 1dc phitc hau  qua khi xãy ra sir c cOng trInh xây dirng, sir 
gay mt an toàn lao dng. 

3. Bin pháp kh.c phiic hau  qua: 

a) Buc báo cáo bang van ban vi ca quan CO thrn quyn vi hành vi quy djnh tai 
dim a khoán 1 Diu nay; 

b) Buc 1p h sa si c cong trInh vó'i hành vi quy djnh tti dim b khoãn 1 Diu 
nay; 

c) Buôc t chüc báo ye hiên trung s1x c cOng trInh vO'i hành vi quy djnh tai  dim a 
khoân 2 Diêu nay; 

d) Buc xi'r 1 và khc phc hau  qua vói hành vi quy djnh tai  dirn b khoãn 2 Diu nay. 

Diu 31. Vi phim quy djnh v trat ti' xy di•i'ng 

1. Xü pht di vi hành vi thi cOng xây dirng khOng che chn hoc có che chin 
nhung d roi vãi vat lieu xây dirng xung các khu v1rc xung quanh ho.c d vat  1iu xay 
dirng không dung nci quy djnh nhu sau: 

a) Phat tin ti.'r 3.000.000 dng dn 5.000.000 dng d&i vri xây dirng nha a riêng lé 
hotc cong trInh xây drng khác; 

b) Phat tin tr 15.000.000 dngdn 20.000.000 dng di vai xây d'çmg cong trInh 
có yeu cu phãi lap báo cáo nghiên ciru khá thi du tu xây dirng hoac  cOng trmnh phãi 1p 
báo cáo kinh th - k thuat du tu xây drng. 

2. Xci pht di vâi hành vi t chi'ic thi cOng xây dirng cong trInh vi phm quy djnh v 
quãn 1 cht lu'çing cOng trInh xây dirng gay lün, niit hoc hu hông cOng trmnh ha tng k' 
thuât, cong trInh lan can  hoc gay siip d6 hoc có nguy co gay sp d cOng trmnh lan cn 
nhug không gay thit hai  v si'xc khOe, tInh rnng cüa ngui khác nhu sau: 

a) Phat tin tr 30.000.000 dng dn 40.000.000 dng di vai xây dirng nhà & riêng 
lé; 

b) Phat tin tcr 50.000.000 dng dn 60.000.000 dng di vai xay drng nhà riêng lé 
trong khu báo tn, khu di tIch ljch sü - van hOa hoc cOng trInh xây dçmg khác; 

c) Phat tin tr 80.000.000 dng dn 100.000.000 dng di vai xây dirng cOng trInh 
cO yêu cu phâi lap  báo cáo nghiên cüu khá thi du tu xây dixng hoc cOng trinh phãi lap 
báo cáo kinh t - k' thuat du tu xây drng. 

3. Xü pht nhà thu tip ttic thirc hin thi cOng xây dirng cOng trInh ma chü du tu 
cong trInh dO dã bj 1p biên bàn vi phrn hành chInh v hành vi quy dnh tai khoàn 4, 
khoân 6, khoán 7, khoân 8, khoãn 9 và khoán 10 Diu 16 Nghj djnh nay nhu sau: 

a) Phat tin tr 80.000.000 dng dn 100.000.000 dng di vâi xây dimg nhà a riêng 
lé; 
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b) Phtt tin tr 100.000.000 dng dn 120.000.000 dng di vâi xay dirng nha a 
riêng lé trong khu báo tn, khu di tIch ljch sfr - van hóa ho.c cong trInh xây dimg khác; 

c) Pht tin ti.r 160.000.000 dng dn 180.000.000 dng dM vai xây drng cong 
trInh có yeu cu phãi 1p báo cáo nghiên c&u khâ thi du tu xây dçrng ho.c cong trInh 
phãi 1p báo cáo kinh t - k thut du tu xay dimg. 

4. Hlnh thirc xü pht bô sung: 

a) Tuâc quyn si'r diing chirng chi nãng 1irc hoc chirng chi hành ngh t1x 03 tháng 
dn 06 tháng vói hânh vi quy djnh ti khoán 3 Diu nay; 

b) Tjch thu tang vet, phucing tin vi phrn hành chInh vai hành vi quy dnh ti 
khoãn 3 Diu nay. 

5. Bin pháp khc phic hu qua: buc che chn theo quy djnh và khc phic tInh 
trtng 0 nhim môi truang (nu co) vai hânh vi quy djnh ti khoán 1 Diu nay. 

Diêu 54. Vi phim quy djnh v bão v cay xanh, cong viên và vuôn hoa 

1. Pht cãnh cáo di vai mt trong các hành vi sau day: 

a) Due khoét, dóng dinh vào cay xanh, ct cành cay, 1t vO than cay, phóng u 
quanh gc cay; 

b) Chäm sóc, ct tia cay không tuân thu quy trInh k' thuat. 

2. Phit tin tü 20.000.000 dông den 30.000.000 dng di vai mt trong các hành vi 
sau day: 

a) Do chat dtc hai, v.t 1iu xây dirng vào gc cay xanh; dun nu, dt g6c, xây bc. 
bquanhgccây; 

b) Trông cay xanh trên h, dãi phân cách, dung ph& nut giao thông ho.c khu vrc 
cong cong khOng dung quy djnh; 

c) Trng các 1oi cay trong danE milc cay cm trng ho.c cay trong danh miic cay 
trng hn ch khi chua dugc co' quan có thm quy&n cho phép; 

d) Ngãn can vic trng cay xanh theo quy djnh; 

d) Trng cay xanh do thj không dam bão dung quy trInh k' thuât, không dung 
chñng 1oi, tiêu chun cay và bão dam an toàn. 

3. Phit tin tr 30.000.000 dng dn 50.000.000 dng di vai hành vi tr chat h, djcli 
chuyn, dào gc cay xanh do thj hoc chat r cay xanh khi chua du'Q'c cap phép. 

4. Bin pháp khc phiic hu qua: 

a) Buc khôi ph1ic 1ii tlnh trng ban du vai hânh vi quy djnh tii dim a, dim h, 
dim c khoãn 2 Diu nay; 

b) Buc trng cay xanh do thj darn báo dung quy trInh k' thu.t, chüng 1oi, tiêu 
chun cay vOi hành vi quy dnh ti dirn d khoãn 2 Diu nay. 

Diu 58. Vi phm quy dlnh  v kinh doanh bit dung san 

1. Pht tin tr 100.000.000 dng dn 120.000.000 dng di vai rrit trong các hành 
vi sau day: 



to  

a) Kinh doanh bt dng san thuc trurng hçip phãi thành 1p doanh nghip, hçip tác 
xà ma không thành 1p  theo quy djnh; 

b) Không cong khai, cong khai không dy dü hoc không dUng các ni dung v dr 
an bt dng san, dr an du tu xây dçrng nba a theo quy djnh; 

c) Hçp dng kinh doanh bt diig san không dugc 1p thành van ban ho.c 1p hçp 
dtng kinh doanh bt dng san khOng dy dU các ni dung chInh theo quy djith hoc trái 
quy djnh cUa pháp 1ut; 

d) Không cung cp thông tin v tin d d.0 tu xây dirng hoc vic sü ding tin 1rng 
truâc khi có yêu cu; không cho phép ben mua, ben thuê mua du'çyc kim tra thuc t tin 
d thi công, cht lugng cOng trInh theo quy djnh; 

d) Thu các loai phi lien quan dn chuyn nhuçing bt dng san không dUng quy 
dinh. 

2. Ph?t tin t1r 120.000.000 dng dn 160.000.000 dng di vó'i chU du tu hoc 
chU s& hü'u nba, cOng trInh xây dirng có mt trong các hânh vi sau day: 

a) K kt hçip dng mua ban ho.c thuê mua nhà, cong trInh xây dimg ma không 
gn quyn sü diing dt vói nha, cong trInh xây dirng do; 

b) Không thông báo cho ben mua các hn ch v quyn sa hUu nha, cong trInh xây 
dimg (nu co). 

3. Phit tin tiir 400.000.000 dng dn 600.000.000 dng di vai mt trong các hành 
visaudây: 

a) Kinl-i doanh bt dng san ma bt dng san do không darn báo dy dU các diu 
kin theo quy djnh hoc không di.rçic phép dim vào kinh doanh theo quy djnh; 

b) Kinh doanh bt dng san không dUng phm vi ducc kinh doanh theo quy djnh; 

c) Trin khai xây dirng dir an kinh doanh bt dng san, dx an du tu xây dçrng nhà 
a chm tin d dã duçc ca quan có thm quyn phê duyt; 

d) Ban hoc cho thuê rnua nhà 0' hInh thành trong tuang lai ma khOng Co hc'p dng 
v0'i ngân hang thuong mi dU näng 1irc thixc hin bâo lãnh nghia vii tãi chInh cUa chU d.0 
tu khi chU du tu khOng ban giao nba a theo dUng tin d dâ cam kt vâi khách hang 
hoãc nôi dung hçip dng báo lânh không dUng, không dy dU theo quy djnh cUa pháp 
luât; 

d) Thu tin cüa ben mua, ben thuê rnua bt dng san hInh thành trong tuo'ng lai 
khOng dUng tin d thirc hin dir an theo thOa thun cUa các ben hoc thu vuçit qua t' 1 
phn tram giá trj hgp dng theo quy djnh; 

e) Uy quyn hoäc giao cho ben tham gia hgp tác d.0 tu, lien doanh, lien kt, h?p 
tác kinh doanh hoc gop vn thrc hin k2  hc'p dng mua ban, chuyn nhung ho.c cho 
thuê mua bt dng san; 

g) Tir cMi xác nhn ma khOng có l do chfnh dáng ho.c xác nhn không dUng vâo 
van ban chuyn nhung h'p dng mua ban, thuê rnua Mt dng san hInh thành trong 
tumg lai theo quy djnh; 



h) Chuyn nhuçing hçip dng thuê rnua nba, cong trInh xây dirng có sn hoc 
chuyn nhuçing hçip dng mua ban, thuê mua nhà hInh thãnh trong tuang lai kbông diing 
quy djnh; 

1) KhOng tuân thu quy dinh v giá rnua ban, chuyn nhucmg, cho thuê, cho thuê 
mua bt dng san trong trung hcip có quy djnh; 

k) Trung hçp không lam thu tiic d nghj cp giy chrng nhn quyn sir diing dt, 
quyn s hQ'u nba và tài san khác gn 1in vri d.t cho ben mua, ben thuê mua hoc 
khOng cung cp h sa, giy t pháp 1 lien quan cho nguOi mua, thuê mua nhà theo 
quy djnh thI xir pht vi phtm hành chInh theo quy djnh ti Nghj djnh xir pht vi phm 
hành chInh trong 1mb vrc dt dai. 

Nghi dinh s 55/2021/ND-CP ngay 24/05/2021 v viêc Sü'a di, b sung môt s  
diu cila Nghi dinh s 155/2016/ND-CP ngày 18 thãng 11 nm 2016 cüa ChInh phü  

uy dinh v xu phat vi pham hñnh chInh trong linh vuc bão ye môi tru'ô'ng.  

- Pht tin ti.'r 1.500.000 dng dn 2.000.000 dng dôi vâi hành vi không Co bin 
pháp, cong trInh thu gom, lu'u giü, xi:r l, quãn l cht thai phát sinh theo quy djnh di 
vOi trung hçp dr an, phuang an san xut, kinh doanh, djch vii thuc di tiiçlng du'9c 
min thirc hin dàng k k hoch bão v mOi trung theo quy djnh." 

- Pht tin ti'r 100.000 dng dn 150.000 dng &M vi hành vi virt, thai, bO du, 
mu và tan thuc lá không dung noi quy djnh tti khu chung cu, thuang mai, djch vçi 
hoc nai cong cong; 

- Pht tin tr 150.000 dng dn 250.000 dng di vói hành vi v sinh cá nhân (tiêu 
tin, di.tin) khOng dung nai quy djnh ti khu chung cu, thuGng mai,  dich vu ho.c no'i 
cOng cong; 

- Phat tin ti'r 5 00.000 dng dn 1.000.000 dng di vi hành vi v1rt, thai, bO the 
thai sinh hot, d nutc thai khOng dung noi quy dlnh t?i khu chung cu, thucing mi, djch 
vi hoc ncii cOng cong, trr vi phm quy djnh tai dim d khoãn nay; 

- Phit tin tir 1.000.000 dng dn 2.000.000 dcng di vi hành vi vü't, thai rác thai siith 
hot, trên via he, lông dithng ho.c vào h thng thoát nuOc thai dO thj hoäc h thng thcát 
nuic mat; d nthc thai không dung quy djnh trên via he, lông duông pM. 

- Pht tin tü 2.000.000 dng dn 4.000.000 dcng di vri hanh vi diu khin 
phuang tin vn chuyn nguyen 1iu, vt lieu, hang hóa không che ch.n hoc d ri vãi 
ra môi tru1ng trong khi tham gia giao thông." 

- Phat tin tr 3.000.000 dng dn 5.000.000 dng di vOl hành vi khOng có biên ban bàn 
giao rác thai sinh boat, chat thai r.n cOng nghip thông thuOng theo quy djnh;" 

Nghi dinh so 14/2021/ND-CP ngày 01/3/202 1 ye viêc Ouv dinh xü phat 
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Nghi dinh s 14/2021/ND-CP ngãy 01/3/2021 ye viêc Quy ainh xü' phat 

vi pham hãnh chInh v chàn nuôi  

- Pht tin tü 2.000.000 dng dn 3.000.000 dng di vth hãnh vi chän nuôi ti khu 
a. 

virc không dugc phép chàn nuôi. 

- Phtt tin tü 2.000.000 dng dn 3.000.000 dng di vri mt trong các hành vi: 
Không bão dam khoãng cách an toàn trong chãn nuôi trang tri theo quy djnh. 

2. Hành vi vi phm quy djnh v kê khai chän nuôi bj xir pht nhu sau: 

a) Phat tin tr 3.000.000 dng dn 5.000.000 dng di vâi hành vi không thirc hin 
kê khai; 

b) Phat tin tr 5.000.000 dng dn 10.000.000 dng di vi hành vi gian di trong 
kê khai nhm muc dIch truc lai. 

3. Phtt tin tü 10.000.000 dng dn 15.000.000 dng di vi hành vi chän nuôi ti 
khu vrc không ducic phép chän nuôi theo quy djnh. 

4. Bin pháp khc phic h.0 qua a. 

a) Buc giãm quy rnô chän nuôi cho phü hçip vi khoãng cách theo quy dnh di 
vi hành vi vi phm quy djnh ti dini b khoãn 1 Diu nay; 

b) Buc np 1i s igi bt hçip pháp có dugc do thrc hin hành vi vi phm quy djnh 
ti dim b khoãn 2 Diu nay; 

c) Buôc di di trang tri ra khôi khu virc không dugc phép chän nuôi di vâi hành 
vi vi phim quy djnh ti khoãn 3 Diu nay. 

Biu 31. Vi phim quy d!nh  v xtr I cht thai chãn nuôi nông h 

1. Phit tin tr 5 00.000 dng dn 1.000.000 dng di vâi hành vi không có bin 
pháp xü 1 phân, nuâc thai chAn nuôi bão dam v sinh môi trrnmg và gay ánh huông dn 
ngii xung quanh. 

2. Bin pháp khc phiic hu qua 

Buc phâi thirc hin bin pháp khc phiic tInh trtng ô nhirn rnôi tru?ng và báo cáo 
kt qua khc phuc trong thai hn do .ngui Co thm quyn xir pht n djnh trong quyM 
djnh xir pht vi phm hành chInh d.M vâi hành vi vi phm quy djIih ti khoán 1 Diu nay. 

Nghi dinh s 36/2020/ND-CP ngày 24/3/2020 v viêc Quy ainh v xis phat 

vi pham hãnh chInh trong linh vise tài nguyen niró'c và khoáng san  

Diu 9. Hãnh vi thäm do, khai thác, sü diing tài nguyen niróc không dng k5, 
không có giy phép theo quy dlnh 

1. Phtt cãnh cáo hoc pht tin tir 100.000 dng dn 500.000 dng di v1i hãnh vi 
thàm do, khai thác nu'âc dui dt thuc các tnthng hgp phai dàng k ma không dàng k 
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theo quy djnh. 

2. Phat ti&n di vOl hãnh vi thãm do nuo'c duOi dt không có giây phép, ci the nhu sau: 

a) Phit tin tü 2.000.000 dng dn 5.000.000 dng dM vOi hành vi thãrn dO nuOc 
duOi dt không có giy phép di vOi cong trinh gm 01 ging khoan; 

b) Phit tin tir 5.000.000 dng dn 10.000.000 dng di vOl hành vi thärn do nuó'c 
duOi dt không có giy phép d& vOi cong trinh grn 02 ging khoan; 

c) Phit tin tü 10.000.000 dng dn 20.000.000 dng di vOl hãnh vi thäm do nuOc 
duOi dAt không cO giy phép di vOi cOng trInh gm 03 ging khoan; 

d) Pht tin tr 20.000.000 ding dn 30.000.000 dng di vOi hành vi thäm do nrn9c 
dual dAt không có giy phép di vó'i cOng trmnh gm 04 ging khoan; 

d) Pht tin tir 30.000.000 dng dn 40.000.000 dng di vOi hành vi thàm do nuOc 
duOi dAt không có giy phép di vOi cOng trinh grn ti1 05 ging khoan trO len. 

3. Pht tin tü 5.000.000 dng dn 10.000.000 dng di vOl hành vi khai thác, sü 
diing nuOc duó'i dAt cho hot dng san xut, kinh doanh, djch vi vOi lu'u 1ung trên 10 
m3/ngày dêm dn duOi 30 m3lngày dêm. 

4. Pht tin tr 10.000.000 dng dn 20.000.000 dng di vOi mt trong các hành vi 
khai thác, sir ding tài nguyen nuOc khOng có giy phép sau: 

a) Khai thác, sir ding nuOc duii dAt cho hot dng san xut, kinh doanh, dich vçi 
vOi luu luçing tr 30 m3/ngày dêm dn duOi 50 m3/ngày dêm; 

b) Khai thác, sir dçtng nuOc m.t cho san xut nông nghip, nuOi trng thüy san vOi 
luu luçing trên 0,1 m3/giây dn du0i 0,2 m3/giây; 

c) Khai thác, si diing nuOc mt cho các m1ic dIch kinh doanh, djch vii và san xut phi 
nông nghip vOi 1uu luçmg trén 100 rn3/ngày dêm dn duói 1.000 m3/ngày dém; 

5. Pht tin tr 20.000.000 dng dn 30.000.000 dông dôi vOi mt trong các hành vi 
khai thác, si.'r diing tài nguyen nuOc khOng có giy phép sau: 

a) Khai thác, sir diing nuOc duOi dAt cho hot dng san xu.t, kinh doanh, djch vu 
vOl km luçing t1r 50 m3/ngày dêm dn duOi 100 m3/ngày dêm; 

b) Khai thác, sü diing nuOc m.t cho san xut nông nghip, nuôi trng thüy san voi 
luu lucing tr 0,2 m3/giây den duOi 0,3m3/giây; 

6. Phtt tin ti'r 30.000.000 dng dn 50.000.000 dng di vOl mt trong các hành vi 
khai tháç, sir diing tài nguyen nuOc khOng có giy phép sau: 

a) Khai thác, sü dung nuOc duói dAt cho hot dng san xut, kinh doanh, djch vt 
vOi km luç'ng tü 100 m3/ngày dêm dn duOi 200 m3/ngày dêm; 

b) Khai thãc, sir diing nuOc mat  cho san xu.t nOng nghip, nuOi trng thüy san ye 
km luçing tü 0,3 m3/giây dn duOi 0,5 m3/giây; 

15. Hânh vi thäm dO, khai thác, sü diing tài nguyen nuOc khi giy phép dã ht hn 
ap ding mi1c xr phit nhu tnthng hçxp khOng có giy phép quy djnh ti các khoãn 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 và khoãn 14 Diu nay. 

16. Bin pháp khc phic hau  qua: 



14 

a) Buc np 1ti s igi bt hgp pháp có dugc do thixc hin hành vi vi phm quy djnh 
ti Diêu nay; 

b) Buc thirc hin các bin pháp khc phiic tInh trng ô nhim, suy thoái, ctn kit 
ngun nuc di vi các hành vi vi phtm quy djnh ti Diu nay ma gay ô nhim, suy 
giãm cht lugng và s lugng ngucn nuàc. 

Biu 11. Vi phim quy djnh v h?inh ngh khoan nu'rc du'ói &It 

1. Phit cánh cáo hoc phtt tin tr 100.000 dng dn 500.000 dng di vâi hành vi 
thi cong khoan khai thác nuâc duOi dt cho th chirc, Ca nhân thuc truè'ng hçTp phái dAng 
k ma không th1.rc hin dàng k theo quy djnh. 

Diu 20. Hành vi xã nuó'c thai vão ngun nu*c không có giãy phép theo quy 
djnh cüa pháp 1ut 

1. Phil tin tr 30.000.000 dng dn 40.000.000 dông dôi vâi mt trong các hành vi 
vi phrn sau: 

a) Xã nuó'c thai vao ngun nuâc vi lu'u lucing nrnc thai tü trên 5 m3/ngày dêm dn 
du&i 50 m3/ngày dêrn, trr truàng h9'p quy djnh tti dim b khoán nay; 

b) Xã nuâc thai nuoi trng thüy san vào ngun ntthc vi lu'u lugng nuóc thai tfi trên 
10.000 m3/ngày dêm dn dithi 30.000 rn3/ngày dêm. 

4. Phit tin t1r 60.000.000 dtng dn 90.000.000 dng dM vái hânh vi xá nuâc thai 
có chüa hóa ch.t dc hii, chtt phong xt vào ngun nrnc vói 1uu lugng nuc thai không 
vugt qua 5 rn3/ngày dêm. 

10. Hành vi xã nuâc thai vào ngun nuâc khi giy phép dA ht hmn ap diing müc xU 
pht nhu trt.thng hgp không Co giy phép quy djnh ti các khoãn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 
khoãn 8 Diêu nay. 

11. Bin pháp khc phiic hu qua: 

Buôc thuc hin các bin pháp khc phiic tInh tr1ng 0 nhim, suy thoái nguôn nrncc 
di v9i các hành vi vi phirn quy djnh ti Diu nay ma gay ô nhim, suy giãm cht lugng ngun 
nuaC. 

NGH! D!NH 38/2021/ND-CP NGAY 29/3/2021 

Quy djnh xii phit vi phtm hành chInh trong linh virc van hoá và quãng cáo 

Diu 14. Vi phrn quy d1nh v t chii'c 1 hi 

1. Phtt cãnh cáo hoic phtt tin tt'r 200.000 dông den 500.000 dng dôi vâi mt trong 

các hành vi sau day: 

a) Thâp huong hoac  d& yang rn khOng dUng noi quy djnh; 

b) Nói tçic, chri th, xUc phirn tarn linh gay ánh huâng dn không khI trang nghiêm 

cUa 1 hôi; 



15 

c) Mc trang phic không ljch sr hoac không phñ hçip vOi truyn tMng van hóa Vit 

Narn. 

2: Phtt tin tt'r 500.000 dng den 1.000.000 dng dôi vâi rnt trong các hành vi sau 

day: 

a) Không báo cáo bang van ban k& qua t chirc 1 hi dn CG quan nhà nuâc cO thrn 

quyn theo quy djnh; 

b) Chèo kéo ngixi tharn dir 1 hi sir diing djch via, hang hóa cüa rninh. 

3. Phtt tin tir 1.000.000 dng dn 3.000.000 dông dôi vâi mt trong các hãnh vi sau 

day: 

a) Khong thành 1p Ban t chirc 1 hi theo quy djnh; 

b) Ban ye, thu tin tham dir 1 hôi; 

c) Không có nhà v sinh ho.c có nhã v sinh nhung không bão darn tiêu chu.n theo 

quy djnh trong khu vi1c 1 hi, di tIch; 

d) Không tuyên truyên, giâi thiu rniic dIch, nghia, giá trj cüa 1 hi trên h thng 

ba phát thanh hoc bang, bin và các hInh thrc tuyên truyn khác; 

d) Khong thông báo s din thoi ththng day nóng d tip nhn thông tin phán ánh 

cüa ngithi tharn gia 1 hi. 

4. Phit tin ti.'r 3.000.000 dng dn 5.000.000 dng di vâi mt trong các hành vi saii 

day: 

a) Lgi diing hot dng t chrc 1 hi d triic lvi; 

b) Tharn gia hott dng me tin dj doan trong ! hi. 

5. Phtt tin tr 5.000.000 dng dn 10.000.000 dng d& vOi rnt trong các hãnh vi 

sau day: 

a) Phiic hi phong tiic, tp quán gay ãnh huông dn sirc khOe, nhãn cách con ngu?i 

và truyn thng vtn hóa Vit Narn; 

b) Ep buc t chi'rc, Ca nhân tham gia dOng gop kinh phi th chiirc 1 hi. 

6.Phtt tin tir 10.000.000 dng dEn 15.000.000 dng d& vâi rnt trong các hành vi 

sau day: 

a) T chirc 1 hi theo quy djnh phái thông báo vâi ca quan nhà nuàc có thrn quyn 

ma không thông báo; 

b) To chirc I hi không ditng vâi ni dung dã dang k hoc ni dung d thông báo 

vâi co quan nhà nuâc có th.rn quyn. 

7. Phtt tin tü 15.000.000 dng dEn 20.000.000 dng d6i vOi mOt  trong các hãnh v 

sau day: 

a) T chirc l hi theo quy dnh phái dãng k ma không cO van ban chp thun cüa Cc 

quan nha nrn9c có thirn quyn; 

b) T chirc l hi truyn thng khong dung vâi ban ch.t, nghia ljch sir, van hóa; 
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c) Thc hin nghi 1 có tInh bao luc, phãn cam, trái vài truyn thng yêu hôa bInh, 

nhân did cüa dan tc Vit Nam; 

d) Không ttm dCrng t chirc l hi theo yêu cu cüa cci quan nhà nu'àc có thm quyên; 

d) TE chirc hoat dng me tin dj doan. 

8. Bin pháp khc phiic hu qua: 

a) Buôc np li s lçii bt hçip pháp có duçic do thirc hin hành vi quy dnh tti diem b 

khoãn 3, dim a khoãn 4 và dim d khoãn 7 Diu nay; 

b) Buc hoàn li s tin cO drçic do thxc hin hành vi quy djnh tii dim b khoãn 5 

Dieunày. 

Diêu 15. Vi phim quy dnh v kinh doanh djch viii karaoke, djch vu vu tru'ông 

1. Pht cãnh cáo hoc pht tin tir 200.000 dng dn 500.000 dng di vài hành vi 

không mc trang phiic hoc không deo bin ten do nguii sir d1ing lao dng cung c.p. 

2. Phtt tin ti'r 500.000 dng dn 1.000.000 dng di v9i hành vi không cung c.p 

trang phiic hoc không cung cp bin ten cho ngithi lao dng. 

3. Phtt tin ti'r 1.000.000 dng dn 5.000.000 dng di vri hânh vi không np giy 

phép dü diu kin kinh doanh djch vii karaoke, djch vu vu tnr?Yng khi có quyt djnh thu hi 

cUa ca quan nhà nuàc có thrn quyn. 

4. Phtt tin tir 5.000.000 dng dn 10.000.000 dng di vOi hành vi ke khai không 

trung thirc trong h s d nghj c.p gi.y phép dü diu kin kinh doanh djch vii karaoke, djch 

vii vii tnrYng. 

5. Pht tin tiir 10.000.000 dng dn 15.000.000 dng di vâi mt trong các hành vi 

sau day: 

a) Cung cp djch vii vii tnring cho nguôi chua dii 18 tui; 

b)Kinh doanh djch vi,i karaoke ngoâi khoáng thai gian tir 8 gia dn 24 gia rni ngày; 

c) Siia chiia, tAy xóa hoc b sung lain thay di ni dung gi.y phép dii diu kin kinh 

doanh djch vi karaoke, djch vii vii trizô'ng. 

6.Phit tin tir 15.000.000 dng dn 20.000.000 dng d& vfii rnt trong các hành vi 

sau day: 

a) Kinh doanh djch vii karaoke, djch vi,i vii tnthng không bão dam din tIch theo quy 

djnh; 

b) Dt cht ciia ben trong phông hat karaoke, phOng vii tru?ng; 

c) Dt thi& bj báo dng, trir các thit bj báo cháy n tti dja dim kinh doanh djch vii 

karaoke, djch vi,i vii tnrang; 

d)Không bão darn hInh ánh phii.hçrp vOi lai bài hat th hin trên man hInh (hoc hInh 

thiic tisong tir) hoc vi vAn hóa, dao  diirc, thun phong in tiic ciia dAn te Vi@ Nam trong 

phông hat karaoke; 

d) Không diu chinh giy phép dii diu kiin kinh doanh djch v11 karaoke, djch vii vii 
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trung trong tru'ng hçp thay di v s 1ucng phông hoic thay di chü s& hUu; 

e) Kinh doanh djch vi1 vu trung trong khoáng thai gian tir 02 giO' dn 8 gi rni 

ngày; 

g) Kinh doanh djch vi vu tnrng & dja dirn each tru'O'ng hoc, bnh vién, Co sO' ton 

giáo, tin nguO'ng, di tich ljch sr - van boa du'O'i 200 met. 

7.Phtt tin tr 20.000.000 dông'dn 25.000.000 dông dôi vâi rnt trong các hành vi 

sau day: 

a) Kinh doanh djch vi.i karaoke khong có giy phép theo quy djnh; 

b) Sir diing giy phép dü diu kin kinh doanh djch vii karaoke cUa t chirc, Ca nhân 

khác d kinh doanh; 

c) Cho t chi'rc, Ca nhân khác sfr ding giy phép dü diu kin kinh doanh djch vu 

karaoke d kinh doanh. 

8.Phat tin tr 25.000.000 dông dn 30.000.000 dng d& vO'i rnt trong các hành vi 

sau day: 

a) Kinh doanh djch vii vu tnrO'ng khong CO giy phép theo quy djnh; 

b) Si.'r ding giy phép dñ diu kin kinh doanh djch vii vu tnrO'ng cüa t chirc, cá 

nhân khác d kinh doanh; 

c) Cho t chtrc, Ca nhân khác sfr ding giy phép dü diu kin kinh doanh djch vii vu 

truO'ng d kinh doanh. 

9. HInh thirc xi.'r pht b sung: 

a) TuO'c quyn sr diing giy phép dü diu kin kinh doanh djch vii karaoke, djch vii 

vu tnrO'ng tir 18 tháng dn 24 tháng di vâi hành vi quy djnh tti dim c khoán 7 và dim c 

khoán 8 Diêu nay; 

b) Tjch thu tang vt vi phtm dôi vâi hành vi quy dnh tti dim c khoán 5 Diu nay. 

10. Bin pháp khc phiic hu qua: 

a) Buc thu hi giy phép dü diu kin kinh doanh djch vii karaoke, djch vii vu 

truO'ng di vO'i hành vi quy djnh tui khoân 4 Diu nay trong truO'ng hçip d dt.rçc cp; 

b) Buc np 1ti s 19'i bt hçp pháp có th.rçic do thrc hin hãnh vi quy djnh ti dim b 

khoán 5, dirn e khoãn 6, khoán 7 và khoãn 8 Diu nay. 

Diu 34.. Vi phim quy djnh v hành vi cirn trong hott dng quãng cáo 

1. Phtt tin tir 1.000.000 dng dn 2.000.000 dng di vO'i hành vi treo, dit, dan, ye 

các san phm quáng cáo trên ct din, trV din, ct tin hiu giao thông và cay xanh ncYi cong 

cong, tth triiO'ng hcp quy djnh tai  dirn d khoãn 3, dim b khoãn 5 và dim b khoãn 8 Diu 

12 Nghj djnh s 100/2019/ND-CP ngày 30 tháng 12 nãrn 2019 cüa ChInh phü quy djnh xir 

phtt vi phim hânh chInh trong linh virc giao thông duO'ng b và duO'ng sat. 

Diu 42. Vi phim quy dlnh  v quãng cáo trên bang quãng cáo, bang- rOn, man 

hlnh chuyên quãng cáo 
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1. Phat tin tr 1.000.000 dng dn 2.000.000 dng di vi nt trong các hành vi sau 

day: 

a) Treo, dirng, dat, gân mi bang quãng cáo, bang-ron, man hlnh chuyên quãng cáo 

ngoài tthi không dung vj trI dã quy hotch hoc vj tn dä diiçc co' quan nhà nu'o'c có th.m 

quynchpthu.n; 

b) Khong ghi rO ten, dja chi cüa'ngrñ thirc hin quãng cáo trén rni bang quãng cáo, 

bang-ron. 

2. Phat tin tr 2.000.000 dng dn 5.000.000 dng di vi int trong các hành vi sau 

day: 

a) Quang cáo vrnt din tIch quy dnh cña bang quáng cáo, bang-ron tai  vj trI d quy 

hoach hoãc vj trI d drçic co' quan nhà nuc có thrn quyn chap thun; 

b) Khong tir tháo do' bang-ron dã ht htn ghi trong thông báo; khOng tir tháo do' bang 

quáng cáo, bang-rOn rách, nat, mt m quan. 

NGHI JJINH sO 45/2019/ND- CP NGAY 21/5/2019  

QUY DINH XI PHAT VI PHAM HANH CH!NH TRONG LiNH VU'C DU LICH 

Diêu 6. Vi phtm quy djnh chung v hot dng kinh doanh du ljch 

1. Cãnh cáo hoc phat tin ttr 200.000 dng den 500.000 dng di vó'i hành vi không 
có nhân 1irc hoc co' sO' vt chit d tip nhn kin nghj, phán ánh cüa khách du ljch trong 
phim vi quán 1. 

2. Phtt tin tfr 500.000 dng dn 1.000.000 dèng dôi vO'i hânh vi giâi quyêt không 
kjp thai kin nghj, phán ánh cUa khách du ljch trong phm vi quân 1 khi nhin duçc kin 
nghj, phán ánh. 

3. Phit tin tr 1.000.000 dng dn 3.000.000 dng di vO'i mt trong các hành vi sau day: 

a) Tranh giành khách du ljch hoic nài ép khách du ljch rnua hang hóa, djch vi; 

b) Phãn bit di xr vO'i khách du ljch; 

c) KhOng thirc hin diing chê d báo cáo cho co' quan nhã nu'âc CO thâm quyn theo quy 
dnh. 

4. Phtt tin tr 3.000.000 dng dn 5.000.000 dng di vó'i mt trong các hânh vi sau day: 

a) Không thông báo kjp thO'i cho co' quan nhà nuO'c có thtrn quyn khi phát hin tai 
nin hoac rüi ro, sir c xãy ra vài khách du ljch; 

b) KhOng giái quyt kin nghi, phán ánh cUa khách du 1ch trong phm vi quán 1; 

c) Thu 1çi b.t hcip pháp tr khách du ljch. 

5. Phittin tr 5.000.000 dng dn 10.000.000 dng di vó'i mttrong các hãnh vi sau day: 
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a) Không cãnh báo nguy co gay nguy hirn cho khách du ljch; 

b) Không thông báo, chi dn cho khách du lich trong trti?'ing hçp kh.n cp. 

6. Phat tin tir 10.000.000 dng dn 15.000.000 dng di vri hành vi không phi hçp 
vâi ca quan, t chüc, Ca nhân cO lien quan trong vic cüu h, ciru nan cho khách du ljch. 

7. Phat tin tr 15.000.000 dng dn 20.000.000 dng di vri hành vi không áp diing 
bin pháp bão dam tInh mtng, sirc khóe, tài san cüa khách du ljch. 

8. HInh thirc xr pht b sung: 

DInh chi ho?t dng tir 01 thang dn 03 thang di vOi hành vi quy djnh tii các khoãii 
5,6và7Diunày. 

9. Bin pháp khc phiic htu qua: Buc np 1ti s igi bt hçp pháp có duc do thirc 
hin hành vi quy djnh tai  dirn a khoãn 3, dim c khoán 4 Diêu nay. 

Diu 10. Vi phm quy djnh chung v kinh doanh djch vi lu'u trñ du ljch 

1. Phtt tin t1r 500.000 dng dn 1.000.000 dng dêi vâi rnt trong các hành vi sau 
day: 

a) Thông bão khong dy dñ các ni dung tâi Ca quan chuyên mon v du ljch cap tinh 
nai CO co' so' hiu trü du ljch tnro'c khi di vào hoit dng theo quy djnh; 

b) Thông báo hot dng khong dung thO'i htn theo quy djnh; 

c) Không niêm y& cong khai giá hang boa, djch vi theo quy dnh. 

2. Phat tin tr 1.000.000 dông den 3.000.000 dng di vài rnt trong các hành vi sau day: 

a) Không thông báo tnrOc khi di vào hoat dng thco quy djnh; 

b) Không thông báo v vic thay di ten ca so' lu'u tri1 du ljch theo quy dnh; 

c) Không thông báo v vic thay di quy mô ca so' luu tr11 du ljch theo quy djnh; 

d) Không thông báo v vic thay di dja chi cci so' kru trü du ljch theo quy djnh; 

d) Không thông bão v vic thay di ngro'i dii din theo pháp 1ut cüa ca sO' li.ru trü 
du ljch theo quy djnh. 

3. Phat 1In tir 3.000.000 dng dn 5.000.000 dng di vO'i hành vi không niêrn yet 
cong khai ni quy cüa ca sO' luu trü du Ijch theo quy djnh. 

4. Phit tin tir 5.000.000 dng dn 10.000.000 dng di vâi hành vi ban không diing 
giá niêm yt hang hóa, djch vij trong co' so' luu trt du ljch. 

5. Phtt tin tir 10.000MOO dng dn 15.000.000 dng di vài hành vi khOng bâo darn 
quyn vã Igi Ich hcp pháp theo hgp dng dã giao kt vO'i khách du Ijch. 

6. Phtt tin tir 15.000.000 dng dn 20.000.000 dng d& vO'i mt trong các hành vi sau day: 

a) Hot dng kinh doanh djch vii luu trü du ljch sau khi d thông báo ttrn dirng ho.c 
chm dñ't hott dng; 



20 

b) Hott dng kinh doanh djch vi km trü du ljch sau khi bj co quan nhà rnrâc có thm 
quyn dInh chi hot dng kinh doanh. 

7. Phit tin t& 20.000.000 dng dn 30.000.000 dcng dôi vOi hành vi không bão dam 
diu kin kinh doanh djch vii hru tri'i du Ijch quy djnh tai  dirn a và dirn b khoãn 1 Diu 49 
cña Luât Du ljch. 

8. Quy djnh tir khoãn 1 dn khoãn 7 Diu nay cüng diiçc áp diing di vâi nhâ khách, 
nhà nghi cüa ca quan nhà nuic có hott dng kinh doanh djch vii kru tri.'i du ljch. 

9. Bin pháp khc phc hu qua: 

a) Dinh chi hoat dng tr 01 thng dn 03 tháng d& vói hành vi quy dnh t?i  khoán 7 Diu 
nay; 

b) Buc np lai  s 1i bt hçip pháp Co du9'c do thirc hin hãnh vi quy djnh tai  các 
khoãn 4,5, 6 và 7 Diu nay. 

Diu 11. Vi pIitm quy dinh ye diêu kiên tôi thiu ye co sö vt chat k5 thut, djch 
vij liru trü du Ijch 

1. Phittin tr 1.000.000 dng dn 3.000.000 dng di vâi rnt trong các hárih vi sau day: 

a) Khong thông báo v vic b sung, hoàn thin dáp l'rng diu kin ti thiu hoac thay 
di loai hmnh co sâ kru trü du ljch theo quy djnh; 

b) Không cO giiRing hotc dm hoc chiu hoac chän hoac g6i theo quy djnh; 

c) Không CO khàn mat  hoac khän tarn theo quy djnh; 

d) Khong thay b9c drn ho.c chiu hoac b9c chän hoac b9c gi khi có khách mó'i; 

d) Khong thay khän mat  hoac khn tm khi có khách rnài. 

2. Phat tin tr 3.000.000 dng dn 5.000.000 dng d& v9i hânh vi không có tü thu6c 
ctp ciru ban d.0 di vi bali crn trai du ljch theo quy djnh. 

3. Phat tin tr 5.000.000 dng dn 10.000.000 dMg di vâi nit trong các hành vi sau day: 

a) Không có thi thiu 10 bung ngü di vâi khách stn hoac không cO phOng ngü di 
vâi bit thir du ljch, can h du ljch, tàu thñy hru trü du ljch, nhã nghi du ljch hoac khong CO 

khu virc hru trü cho khách di vâi nhà a có phOng cho khách du ljch thuê hoac không cO 
khu vrc dirng 1u, trti déi vâi bali crn trai du ljch; 

b) Không CO quay 1 tan di vói khách san  hoac khu virc tip khách di vOi bit thir 
du lich, can ho du ljch hoac khu virc don tip khách di vâi tãu thüy km trü du ljch, nhà 
nghi du ljch, bali c.m trai du ljch theo quy dinh; 

c) Khong CO nai d xe cho khác.h di vai khách san  nghi duOng hoac khách san  ben 
du?ng theo quy djnh; 

d) Không cO bp hoac  phOng an hoac  djch vij phiic vii an uông dôi vai khách san 
nghi thrOng, khãch san  nÔi, khách san  ben dung, tãu thüy km trü du ljch; không CO bp dôi 
vâi bit thir du ljch, can h du ljch, nhà a co phOng cho khãch du ljch thuê theo quy djnh; 
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d) Khong có nhân viên trirc 24 giô' rni ngày di vó'i khách stn, bit thir du ljch, nhà 
nghi du ljch; không có nhân viên bâo v trirc khi có khách déi vth bãi cim trti du ljch theo quy 
djnh. 

4. Phtt tin ti'r 10.000.000 dng dn 20.000.000 dng dôi vi hành vi kihông bão darn 
nhà v sinh theo quy djnh. 

5. Các quy djnh tai  cãc khoân 1, 2, 3 và 4 Diu nay cüng di.rc áp diing di vói nhà 
khách, nhã nghi cña co quan nhà nuó'c €6 hot dng kinh doanh djch vi.i luu trit du ljch. 

6. Hinh thrc xfr phtt b6 sung: 

DInh chi hott dng tili 01 tháng dn 03 thang d& vó'i hành vi quy djnh tai  dirn a và 
dirn d khoân 3 và khoân 4 Diêu nay. 

Diêu 12. Vi phm quy djnh v kinh doanh dlch  vit Itru tril du ljch di vói cr sô 
liru trñ dii du'Qc cong nhIn hing 

1. Pht tin tr 1.000.000 dèng dn 3.000.000 dng di vâi hành vi không thirc hin 
dung quy djnh v rnu bin cong nhn hing co s& hru trü du Ijch. 

2. Phtt tin tr 3.000.000 dng dn 5.000.000 dông di vci hành vi gn biên cong 
nhn hang co s luu trü du ljch không khu vrc cira chInh cüa Co s kru trü du ljch. 

3. Phtt tin ttr 5.000.000 dng dn 10.000.000 dng dôi vâi rnt trong các hành vi sau day: 

a) Khong gn bin cOng nhn hang co s liiu trñ du Ijch sau khi thrçc xp hang; 

b) Không bão darn sé luqng hoc din tIch bung ngü theo tiêu chun tuong iling vi 
trng loai, hang co si luu trü du ljch theo quy djnh; 

c) Khong biio darn tiêu chutn v noi d xe và giao thông ni b hoic khu virc sãnh 
don tip theo quy djnh; 

d) Không bão darn sé 1icrng hoc tiêu chun nhã hang, quay bar theo quy djnh; 

d) Khong bão darn tiêu chun khu virc bp theo quy djnh; 

e) Không bão darn s hrçing hotc tiêu chun phông hi nghj, hi thao, phOng h9p theo quy djnh; 

g) Không biio darn tiêu chu.n trang thit bj, tin nghi khác theo quy djnh; 

h) Không bão darn tiêu chun v djch vii theo quy djnh; 

i) Không bão darn tiêu chun v trInh d chuyên rnôn nghip v, ngoai ngit cüa 
nguii quãn 1 hoic nhân viên phic vii theo quy djnh. 

4. Phtt tin tr 10.000.000 dng dn 15.000.000 dng di vâi hành vi kê khai không 

trung thirc h so dang k cOng nhn hang Co s hru tru du Ijch. 

5. 1-TInh thi'rc xir phat b sung: 

Tithc quyên si'r dçing quyêt djnh cOng nh.n hang co' s& lu'u tru du ljch tir 06 tháng dn 
12 thang di vth hành vi quy dnh tai  các dirn b, c, d, d, e, g, h và i khoãn 3 Diêu nay. 

6. Bin pháp kh.c phic hu qua: 
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Buc thu hi quy& djnh cong nhn hang co' s& hru trü du ljch di vâi hành vi quy 
djnh tai  khoán 4 Diu nay. 

Diêu 13. Vi phm quy dnh v kinh doanh dlch  vi du ljch khác 

1. Phtt tin tir 500.000 dng dn 1.000.000 dOng dôi vâi hành vi không niêm yt 
cong khai giã ban hang hóa, djch vii theo quy djnh. 

2. Phat tin tr 1.000.000 dOng dn 3.000.000 dng di vâi hành vi không thirc hin 
dung quy djnh v mu bin hiu dtt tiêu chun ph%lc vit khách du ljch. 

3. Phtt tin tr 3.000.000 dng dn 5.000.000 dng di vi rnt trong các hành vi sau day: 

a) Không thông tin rO rang v ngun gc, cht hrcing hang hOa; 

b) Không nhn thanh toán bang the do ngân hang phát hãnh; 

c) Không có thirc don theo quy djnh; 

d) Không có ni quy, quy trInh theo quy djnh. 

4. Phtttin tir 5.000.000 dng dn 10.000.000 dng di vói mttrong các hành vi sau day: 

a) KhOng có noi don tip hotc noi g1ri d dUng cá nhân theo quy djnh; 

b) Không Co phOng tm cho khách theo quy djnh; 

c) Khong có djch vii cho thuê ding cii tp 1uyn, thi du phU hcip vài ti'rng mOn th 
thao theo quy djnh; 

d) Không báo darn tiêu chun nhdn viên theo quy djnh; 

d) Không bão darn khu virc phông an hotc di;ing ci;i phi;ic vi;i an ung theo quy djnh; 

e) KhOng báo darn khu vçrc bp theo quy djnh; 

g) Không CO nhân viên y t hoic k thu.t viên hoc nhân viên phi;ic vi;i phU hçp vOi 
tfrng djch vi charn soc sirc khOe theo quy dnh; 

h) Không ban dung giá niêrn yet. 

5. Phtt tin tr 10.000.000 dng dn 20.000.000 dng di vci rnt trong các hành vi sau day: 

a) Không bão dam nhà v sinh theo quy djnh; 

b) Kê khai không trung thi;rc h so dang k cOng nhn co S0 kinh doanh djch vi;i du 
ljch khác dmt tiêu chuân phi;mc vi;m khách du Ich. 

6. Phat tin tr 20.000.000 dng dn 30.000.000 dng di vi hanh vi treo bin hiu 
dt tiêu chun phi;mc vii khách du ljch khi chua di.rçc co quan cO th.rn quyn cOng nhn. 

7. Vi phtm quy djnh v co si vt cht, trang thit bj, di;tng ci;t, phuong tin, nhan viên 
chuyên mon trong co sâ kinh doanh djch vi;i th thao, co s kinh doanh djch vi;i vui choi giãi 
trI, co sâ kinh doanh djch vi;i charn soc src khóe thi bj xi'r pht theo quy djnh cUa pháp 1ut 
chuyn nganh. 

8. HInh th(rc xir phtt b sung: 
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Ti.rcc quyn si.'r ding quyt djnh cong nhn ca sO' kinh doanh djch vi du ljch khác d.t 
tiêu chutn phiic vii khách du ljch tir 01 tháng dn 06 tháng di vO'i hành vi quy djnh ti 
khoán 4 vã dirn a khoán 5 Diu nay. 

9. Bin pháp kh.c phiic h.0 qua: 

a) Buc tháo do' bin hiu dt tiêu chun phiic vii khách du ljch di vO'i hành vi quy 
djnh ti khoãn 6 Diêu nay; 

b) Buc np 1ti sé igi bt hgp pháp có thrgc do thrc hiên hành vi quy djnh ti dim h 
khoãn 4 và khoán 6 Diu nay; 

c) Buc thu hi quyt djnh cong nhin ca so' kinh doanh djch v11 khác dtt tiêu chun 
phiic vii khách du ljch di vâi hành vi quy djnh tti dirn b khoãn 5 Diêu nay. 

Biu 16. Vi phim quy djnh v quãn 12 dim du llch,  khu du ljch 

1. Phtt tin ti'r 1.000.000 dng dn 3.000.000 dng di vâi hành vi không cong khai 
s din thoii, dja chi cüa t chirc, cá nh'ân quán 1 dirn du ljch hoc khu du 1ch. 

2. Phittin ttr 3.000.000 dng dn 5.000.000 dng di vói rnt trong các hành vi sau day: 

a) Khong có bin chi dn, thuyt rninh hotc bin báo v giao thong, các ca so' djch 
vi1, các dirn tharn quan theo quy dnh; 

b) Không có ni quy theo quy djnh. 

3. Pht tin tr 5.000.000 dng dn 10.000.000 dng dôi vO'i rnt trong các hânh vi sau day: 

a) Không cO b ph.n thông tin h trçi khách du ljch theo quy djnh; 

b) KhOng có b phn bão v trVc 24 giO' rni ngày; 

c) Không có b phn ciru h, cüu ntn theo quy djnh; 

d) Khong cung c.p djch vi thuyt rninh, huo'ng dn du Ijch theo quy dnh; 

d) Không có bin pháp quãn 1,'kirn tra, giárn sat hoat dng kinh doanh djch vii du 
ljch trong phtrn vi quán 1 theo quy djnh; 

e) Không bé tn nhãn lirc lam v sinh môi tr1.rng theo quy djnh. 

4. Phtttin tr 10.000.000 dng dn 20.000.000 dng dôi vo'i mt trong các hành vi sau day: 

a) Không CO k& ni giao thông, thông tin lien lac  theo quy djnh; 

b) Không có h thng din theo quy dnh; 

c) Không có h thông cung cp rnxó'c stch theo quy djnh; 

d) Không CO djch vii an ung hoic co so' kinh doanh djch vu an ung dat  tiêu chun 
phc vii khách du ljch theo quy djnh; 

d) KhOng cO djch vii mua sm hoic ca so' kinh doanh djch viii mua sm dtt tiêu chutn 
phiic vii khách du ljch theo quy djnh; 

e) Khong cO h thng co so' luu tr(i du ljch theo quy djnh; 

g) KhOng bão darn nhà v sinh cong cong theo quy djnh; 
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h) Không cO dñ phixong tin, tht bj thu gorn eht thai dap irng yeu cu gill gin v 
sinh rnôi tnthng theo quy djnh; 

i) Khong thu gorn, xll 1 chit thai phát sinh trong hot dng du ljch theo quy djnh; 

k) Khong Co CáC bin pháp phOng, chng chay n theo quy djnh; 

1) Kê khai khong trung th?c h sci d nghj cong nhn dirn du ljch hoãc khu du ljch. 

5. Phit tin tr 20.000.000 dng dn 30.000.000 dng di vâi rnt trong các hânh vi sau day: 

a) Sfr dung các bin pháp can tr& vic tham quan cüa khách du ljch nhttng nai dixçic 
phép vào tharn quan theo quy djnh; 

b) Không pMi hçp vó'i cci quan quân 1 nhà nithc v du ljch có thm quyn trong 
vic bão v và khai thác tài nguyen du ljch theo quy djnh. 

6. HInh thüc xir phtt b sung: 

a) Tixfrc quyn sfr diing quyt djnh cong nhn dirn du ljch hoc khu du ljch tr 01 
tháng dn 06 tháng di vfyi hành vi quy djnh t?i  các dirn a, b, c, d, d, e và g khoán 4 Diu 
nay; 

b) Tirâc quyn si'r diing quyt djnh cOng nhn dim du ljch hotc khu du ljch tir 06 
thang dn 12 tháng di vâi hành vi quy djnh ti khoãn 5 Diu nay; 

c) DInh chi hoat dng tr 01 tháng dn 03 tháng di vri hành vi quy djnh tti dim h 
khoan 4 Diu nay; 

d) DInh chi hott dng tt'r 06 tháng dn 12 tháng d& vâi hành vi quy djnh tii dim i và 
dirn k khoán 4 Diu nay. 

7. Bin phãp khc phiic hu qua: 

Buc thu hi quyt djnh cong nhn dirn du ljch hotc khu du ljch dM vai hành vi quy 
djnh tti dirn 1 khoãn 4 Diu nay. 
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