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CHÍNH PHỦ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC iập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 96/2020/NĐ-CP

Hà Nội, ngày ỉiq thảng 8 nấm 2020

NGHỊ ĐỊNH
Quy định xử phat vi phạm hành chính
trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giói quốc gia
Căn cứ Luật Tổ chức Chỉnh phủ ngày 19 tháng 6 nẫm 2015;
Căn cứ Luật Xử lý vỉ phạm hành chính ngậy 20 tháng 6 năm 2012;
Căn cứ Luật Biên giới quốc gia ngày ỉ 7 tháng 6 năm 2003;
Theo đề nghị cửa Bộ trưởng Bộ Quốc phòng;
Chính phù ban hành Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chỉnh
trong lĩnh vực quản ỉỷ, bảo vệ biên giới quốc gia.
Chuông I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
1. Nghị định này quy định về hành vi vi phạm hằnh chính, hình thức,
mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản vả thẩm
quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới
quốc gia.
2. Các hành vi vi phạm hầnh chính xảy ra à khu vực biên giới không quy
định tại Nghị định này thi áp dụng quy định về xử phạt vĩ phạm hành chính
trong lĩnh vực quản lý nhà nước khác có liên quan để xử phạt.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Nghị đinh này áp dụng đối với tồ chức, cá nhân Việt Nam, tồ chức, cá
nhân nưóc ngoài thực hiện hành vi vi phạm hành chính trong lãnh thổ Việt
Nam; người có thẩm quyền lập biên bản và người có thâm quyền xử phạt vi
phạm hành chính quy định tại Nghị định này.
2. Tổ chức quy đinh tại khoản 1 Điều này gồm:
a)
Cơ quan nhà nước có hành vi vi phạm mà hành vi đó không thuộc
nhiệm vụ quản lý nhà nước được giao;
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b) Doanh nghiệp thành lệp và hoạt động theo pháp luật Việt Nam; chi
nhánh, văn phòng đại điện của doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại
Việt Nam;
c) Hợp tác xã, liên hiệp họp tác xã, tổ hợp tác;
d) Tồ chức, đcm vị sự nghiệp công lập;
đ) Tổ chức xã hội, tồ chức chính trị - xã hội, tổ chức xâ hội - nghề nghiệp.
3.
Hộ kinh doanh đãng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật, hộ
gia đình thực hiện hảnh vi vi phạm hành chính quy định tại Nghị định này bị
xử phạt vi phạm như đối với cá nhân.
Điều 3. Hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả
1. Đối với mỗi hành vi vì phạm hành chính ừong lmh vực quản lý, bảo
vệ biên giới quốc gia, tổ chức, cá nhân vi phạm hành chính chỉ bị ap dụng một
hình thức xừ phạt chính sau:
a) Cảnh cáo;
b) Phạt tiền.
2. Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, tổ chức, cá nhân có hành vi vi
phạm hành chính còn có thể bị áp dụng một hoặc nhiều hình thức xử phạt bồ
sung sau đây:
a) Tịch thu tang vật, phương tiện được sử đụng để vi phạm hành chính;
b) Tước quyền sử dụng giấy phép khai thác, thăm dò tài nguyên, khoáng
sản, hải sản, môi trường và giấy phép xây dựng, vận tải, kinh doanh từ 06
tháng đến 12 tháng; tước quyền sử dụng giấy phép lái xe, giấy chứng nhận
khả năng chuyên môn, giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế và giấy phép
hoạt động dịch vụ, thưong mại tại cửa khẩu bỉên giới đất liền từ 03 tháng đén
06 tháng;
c) Trục xuất.
3 . Đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính, ngoài việc bị ảp dụng hình
thức xử phạt, tả chức, cá nhân ví phạm hành chính có thể bị áp dụng một hoặc
nhiều biện pháp khắc phục hậu quả sau:
a) Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu;
b) Buộc tháo dỡ công trình, phần công trình xây dựng không có giấy
phép hoặc xây dựng không đúng với giấy phép;
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c) Buộc thực hiện biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường,
lây lan dịch bệnh;
d) Buộc tiêu hùy hàng hổa, vật phẩm gây hạỉ cho sức khỏe con người,
vật nuôi, cây trồng và môi trường, vãn hóa phẩm có nội dung độc hại;
đ) Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện vỉ phạm hành
chính hoặc buộc nộp lậi sọ tiền bằng trị giá tang vật, phương tiện vi phạm
hảnh chính đã bị tiêu thụ, tẩu tán, tiêu hủy trái quy định của pháp luật;
e) Buộc rời khỏi khu vực biên giới, khu vực cửa khẩu;
g) Buộc tiêu hủy giấy tờ tùy thân, giấy tờ có giá trị xuất, nhập cảnh biên
giới hết giá trị sử dụng;
h) Buộc thực hiện việc vận chuyển hàng hóa quá cảnh, chuyển cảng,
chuyển khẩu, chuyển cửa khẩu, kinh doanh tạm nhập - tái xuất đúng cửa
khẩu, tuyến đường quy định;
i) Buộc chịu trách nhiệm chi phí để thực hiện khôi phục tĩnh trạng ban
đầu đối với mốc quốc giới, cọc dấu, điểm cơ sở, bia chủ quyền, dấu hiệu
đường biên giới, vật đánh dấu đường biên giới, công trình phòng thủ vùng
biển, công trinh biên giới, biển báo trong khu vực biên giới, khu vực cửa khẩu
biên giới đất liền, cửa khẩu cảng;
-í.

k) Buộc lấy ý kiến của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, ủ y ban hhân dân
cấp tỉnh và các cơ quan liên quan;
l) Buộc nộp lại giấy phép đi bờ, giấy phép xuống tàu;
m) Tạm dừng thực hiện thủ tục xuất cảnh đối với phương tiện Việt Nam,
tạm dừng thực hiện thủ tục nhập cảnh, xuất cảnh đối với phương tiện nước ngoài.
4.
Việc áp dụng hình thức xử phạt trục xuất đối với người nước ngoài có
thể là hỉnh thức xử phạt chính hoặc hinh thức xử phạt bổ sung.
Điều 4. Mửc phạt tiền và thẩm quyền phạt tiền trong lĩnh vực quản
lý, bảo vệ biền giói quốc gia
1. Mức phật tỉền tái đa đái với hảnh vi vi phạm hành chính của cá nhân
trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giói quốc gia là 50.000.000 đông.
2. Mức phạt tiền quy định tại Chương n Nghị định này được áp dụng đối
với hành vi vi phạm hanh chính của cá nhan, trừ hành vỉ vi phạm quy định tại
điểm a khoản 4, đỉểm a khoản 5, điểm a khoản 7 Điều 6; điểm a khoản 5 Điều 7;
điểm b khoản 8 Điều 8; điểm d khoản 2 Điều 9; Điều 11 Nghị định này,
Trường hợp tổ chức có cùng hành vi vi phạm như của cá nhân thi mức phạt
tiền bằng hai lần mức phạt tiên đối với cá nhân.
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3.
Thẩm <juyền xử phạt vi phạm hành chính quy định tại Chương III Nẹhị
định này là thâm quyên xử phạt đối với cá nhân. Trong trường hợp phạt tien,
thẩm quyền xử phạt ổối với tồ chức bằng hai ỉần thẩm quyền xử phạt đối với
cá nhân.
Chương l ĩ
HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH,
HÌNH THỨC XỬ PHẠT VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QƯẢ
Điều 5. Hành vi vi phạm các quy định về quản lý, bảo vệ đường biên
giới quốc gia, mốc quốc giới, dấu hiệu đưò*ng biên giói
1. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong
những hành vi sau:
a) Thăm dò địa chất, khai thác tài nguyên, khoáng sân theo giấy phép
íàm hư hại dấu hiệu đường bỉên giới quốc gia, mốc quốc giới, cọc dấu, vật
đánh dấu đường biên giới, cột cờ, bia chủ quyền trên các đảo, điểm cơ sở;
công trình phòng thù vùng biển, công trình biên giới;
b) Đồ đất đá, chất thải xuống sông, suối biên giới.
2. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đổi với một trong
những hành vi sau đây:
a) Làm hư hại mốc quốc giới, cọc dấu, dấu hiệu đường biên giới, vật
đánh dấu đường biên giới, cột cờ, diêm cơ sở, bia chủ quyền trên các đảo;
b) Làm thay đổi dòng chảy sông, suối biên giới hoặc lảm ảnh hưởng đến
đường biên giới quốc gia;
c) Xây dựng công trình kiên cố trong phạm vỉ 30 mét tính từ đường biên
giới trên đất liền tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc hoặc 100 mét tính từ
đường biên giới ưên đất liền tuyến biên giới Việt Nam - Lào, Việt Nam Campuchia;
d) Xây dựng trái phép công ừlnh trên sông, suối biên giới.
3. Hình thức xử phạt bổ sung:
a) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đối với hành vi vi
phạm quy định tại Điều này;
b) Tước quyền sử dụng giấy phép khai thác, thăm dò tài nguyên, khoáng
sản, giấy phép xây dựng từ 06 tháng đến 12 tháng đối với hành vi vi phạm
quy định tại điểm a khoản 1; điểm c, điềm d khoản 2 Điều này;
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c)
Điều này.

Trục xuất đối với người nước ngoài có hành vi vi phạm quy định tại

4.
Biện pháp khấc phục hậu quà: Buộc khôi phục lại tinh trạng ban đầu
hoặc buộc chịu trách nhiệm chi phí đề thực hiện khôi phục tinh trạng ban đầu,
buộc tháo dỡ công trình, phần công trình không có giấy phép xây dụng hoặc
xây dựng không đúng vơi giấy phép đôi với hầnh vi vi phạm quy định tại
Điêu này.
Điều 6. Hành vi vi phạm quy chế khu vực biên giới đất liền
1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng đối
với một trong những hành vi sau:
a) Công dân Việt Nam vào khu vực biên giới đất liền, vành đai bỉên
giới không mang theo Chứng minh nhân dân hoặc thẻ Căn cước công dân
hoặc Hộ chiếu;
b) Tạm trú, lưu trú, đi lại trong khu vực biên giới đất liền không đúng
quy định;
c) Không thông báo, khai báo, đãng ký hoặc che giấu, giúp đỡ người
khác đi lại, lưu trú, tám trú trái phép trong khu vực biên giới đất liền.
2. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với một trong
những hành vi sau:
a) Cư dân biên giới sừ dụng giấy tờ xuất, nhập cành bỉên giới hết giá trị
để qua lại biên giới;
b) Cư dân biên gịód đi quá phạm vi quy định khi được phép qua lại
biến giới;
c) Cung cấp thông tin không đúng sự thật để được cấp giấy tờ có giá trị
xuất, nhập cảnh biên giới;
d) Người nước ngoàỉ vào khu vực biên giói đất liền (trừ khu du lịch, dịch
vụ, khu kinh tế), vành đai biên giới không có gỉấy tò theo quy định;
đ) Người nước ngoài vào vành đai biên giới không trình báo vói đồn
Biên phòng sở tại;
e) Cư dân biên giới chăn thả gia súc, gia cầm qua biên giới.
3. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với một trong
những hành vi sau:
a)
Cư dân biên giới cho người khác sử dụng giấy tờ có giá trị xuất, nhập
cành biên giới để qua lại biên giới;
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b) Canh tác, đào bới trong phạm vi đường thông tầm nhin biên giới;
c) Vi phạm quy tắc hoạt động của tàu thuyền ưên sông, suối biên giới;
d) Không trình báo với đồn Biên phòng hoặc Công an cấp xã sở tại về
mục đích, thời gian, danh sách người, số lượng phương tiện, nội dung và
phạm vi hoạt động ồ vành đaỉ biên giới;
đ) Ra, vào, đi lại, điều khiển phương tiện, tiến hành các hoạt động không
đúng quy định trong vùng cấm.
4. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một ừong
những hành vi sau:
a) Cơ quan, tổ chức đưa người nước ngoải vào khu vực biên giới đất liền
nhưng không cừ người đi cung, không thông báo với Công an, Bộ đội Biên
phòng cấp tỉnh nơi đến;
b) Không chấp hành quyết định tạm dừng các hoạt động trong khu vực
biên giới đất liền, vành đai biên giới của người có thẩm quyền;
c) Dần dắt, tạo điều kiện eho người, phương tiện vào hoạt động trái phép
ưong khu vực biên giới đất liền;
d) Đi lại quá phạm vi quy định trong khu vực biên giới đất liền, trừ
trường hợp là cư dân biên giới;
đ) Quay phim, chụp ảnh, đo, vẽ cảnh vật, ghi hình trái phép bằng các
thiết bị điện tử, thu phát vô tuyến điện trong vùng cấm.
5. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong
những hành vỉ sau:
a) Cơ quan, tổ chức đưa người nước ngoài vào khu vực biên giói chưa
được cấp phép hoặc không được cấp phép của cơ quan Công an có thầm quyền;
b) Cư dân biên giói qua biên giới làm ruộng, rẫy;
c) Cư dân biên giơi qua lại biên giới không có giấy tờ có giá trị xuất,
nhập cảnh biên giới theo quy định của pháp luật;
d) Cư dân biên giới qua lại biến giới không đúng các điểm quy định dành
cho việc qua lại của cư dân biên giới;
đ) Sử dụng giấy tờ có giá trị xuất, nhập cảnh biên giới cùa người khác để
qua lại biên giới;
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e)
Cho người khác sử dụng giấy tờ có giá trị xuất, nhập cành biên giới để
qua iại biên giói.
ố. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đổi với một trong
những hành vi sau:
a) Đốt cây khai hoang trong phạm vi 1.000 mét tính từ đường biên giói
trên đất liền;
b) Xâm cư ở khu vực biên giới đất liền;
c) Sừ dụng vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ trái phép trong vành đai biên
giới nhưng chưa đến mức truy cứu ưách nhiệm hình sự.
7. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đển 20.000.000 đồng đối với một trong
các hành vi sau:
a) Cơ quan, tổ chức hoạt động trong vành đai biên giới không thông báo
cho đồn Biên phòng sở tại về danh sách người, phương tiện, thời gian, phạm
vi, nội dung hoạt động;
b) Vào vành đai biên giới không có giấy tờ theo quy định và không trình
báo cho đồn Biên phòng hoặc ủ y ban nhân dân cấp xã sở tại, trừ cư dân biên giới;
c) Đánh bắt thủy sản trái phép, sử dụng vật gây nổ, chất có độc, xung
điện trên sông suối, trong lòng đất khu vực biên giởi.
8. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi vận
chuyển thi hài, hài cốt, xác động vật trái phép qua biên giới.
9. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong
những hành vi sau:
a) Chôn thi hài, hài cốt, xác động vật, địch chuyển mồ mả trong vành đai
biên giới;
b) Nổ sủng săn bắn trong phạm vi 1.000 mét tính từ đường biên giới trên
đất liền.
10. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong
những hành vi sau:
a) Bắn, phóng, thả, điều khiển các phương tiện bay trong khu vực biên
giới hoặc qua biên gỉới;
b) Khai thác khoáng sản trong phạm vi 500 mét tính từ đường biên giới
trên đất liền;
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c)
Lắp đặt các thiết bị lưu giữ hóa chất nguy hiểm và xây dựng nơi xử lý
chât thải nguy hiểm trong phạm vỉ LOOO mét tính từ đường biên giới trên
đất liền.
11. Hình thức xử phạt bổ sung:
a) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đối vói hành vi vi
phạm quy định tại điểm b khoản 3; điểm đ khoản 4; khoản 6; điểm c khoản 7;
điểm b khoản 9; khoản 10 Điều này;
b) Tịch thu giấy tờ có giá trị xuất, nhập cảnh biên giới quỵ định tại
diêm a, điểm c khoản 2; điểm a khoản 3; điểm đ, điểm e khoản 5 Điều này;
c) Trục xuất đối với người nước ngoài có hành vi vi phạm quy định tại
điểm b khoản 1; điểm d, điềm đ khoản 2; điểm c, điểm đ khoản 3; điểm b, điếm
c, điểm đ, điểm đ khoản 4; điểm b khoản 6; điểm b khoản 7; khoản 8; điểm a
khoản 9; khoản 10 Điều này.
12. Biện pháp khắc phục hậu quả:
a) Buộc rời khỏi khu vực biên giới đất liền đốì vớì hành vi vi phạm quy
định tại điểm a, điểm b khoản 1; điểm d, điểm đ khoản 2; đỉểm d, điểm đ khoản 3;
điểm b, điểm d khoản 4; điểm a khoản 5; điểm b khoản 6; điểm a, điểm b
khoản 7 Điều này;
b) Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đối với hành vi vi phạm quy
định tại điêm b khoản 3 Điêu này; buộc khôi phục lại tinh trạng ban đầu, buộc
tháo dỡ công trình, phần công trình không eó giấy phép đối với hành vi vi
phạm quy định tại điểm b khoản 6; điểm c khoản 10 Điều này;
c) Buộc thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi
trường, lây lan dịch bệnh đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 8;
điểm a khoản 9 Điều này;
d) Buộc tiêu huỷ hàng hóa, vật phẩm gây hại cho sức khoè C011 người,
vật nuôi vả cây ưông, văn hoá phẩm có nội dung độc hại, buộc chịu trách
nhiệm chi phí để thực hiện khôi phục tình trạng ban đầu đối với hành vi
vi phạm quy định tại điềm c khoản 7; khoản 8; điểm a khoản 9; điểm c
khoản 10 Điều này;
đ) Buộc tiêu hủy giấy tờ quy định tại điểm a khoản 2 Điều này.
Điều 7. Hành vi vi phạm quy chế quản lý cửa khẩu biên giói đất liền
1.
Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng đối
với hành ví tạm trú, lưu trú, đì lại trong khu vực cửa khẩu biên giới đất liền
không đúng quy định.
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2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng-đán 2.000.000 đồng đối với một trong
những hành vi sau đây:
a) Điều khiển phương tiện ra, vào, hoặt động trong khu vực cửa khầu
không có giấy tờ về phương tiện hoặc sử dụng giấy tờ ve phương tiện không
đúng quy định eủa pháp luật hoặc không đúng vơi mục đích hoat động tai cửa
khẩu biên giói đất liền;
b) Điều khiển phương tiện vận tải liên vận xuất cảnh, nhập cành qua cửa
khẩu biên giói đất liền không có phù hiệu gắn ừên phương tiện, không có giấy
tờ hoặc sử dụng giây tờ hết giá tĩị đối với một trong các loặi giấy tờ theo quy
định cùa Hiệp định vện tải đường bộ mà Việt Nam đã ký kết với các nước có
chung đường biên giởi và quy định của pháp luật Việt Nam;
c) Đưa đón người, chuyên chở, xếp dơ hàng hoá tại khu vực cửa khẩu
biên giới đất liền không đúng địã điểm quy định, đi vào khu vực cấm.
3. Phạt tiền từ 2.000.000 đông đến 3.000,000 đồng đối với hành vi không
chấp hành hoặc cản trở việc kiểm ừa, kiểm soát, điều hành của cơ quan quản
lý nhà nưởc chuyên ngành tại cửa khẩu,
4. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối vói một trong
những hành vi sau:
ạ) Hoạt động dịch vụ, thương mạỉ trong khu vực cửa khẩu không có giấy
phép cùa cơ quan có thẩm quyền hoặc hoạt động không đúng lĩnh vực ghi
trong giấy phép;
b) Cản trở các hoạt động lữu thông hợp pháp tại khu vực cửa khẩu;
c) Gây mất an ninh, trật tự hoặc lôi kéo, kích động, xúi giục, giúp người
khác gây mất an ninh, trật tự tại khu vực cửa khẩu biên giới đát liền;
d) Không chấp hành quyết định hạn chế hoặc tạm dừng các hoạt động
qua lại biên giới tại cửa khẩu biên giới đất liền của người có thâm quyền.
5. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong
các hành vi sau:
a) Tổ chức kinh doanh lữ hành quốc tế để hành khách du lịch nước ngoài
đưa phương tiện cơ giới vào tham gia giao thỗng không đúng quy định;
b) Hành khách du lịch nưởc ngoài được phép đưa phương tiện cơ giới
vào tham gia giao thông tại Việt Nam nhưng điều khiển phương tiện cơ giới
đi quá phạm vi hoặc thời gian cho phép.
6. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đốí với hành vi đổ,
xả, ném chất thải, chất bẩn, hóa chất, gạch, đá hoặc các vật khác vào Quôc
môn, các công trình khác thuộc khu vực Quốc môn.
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7. Hình thức xử phạt bồ sung:
a) Tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 03 tháng đến 06 tháng đối với
hành vi vi phạm quy định tạì điểm a khoản 2 Điều này;
b) Tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động dịch vụ, thương mại tại cửa
khẩu biên giới đất liền từ 03 tháng đến 06 tháng đối với hành vi vì phạm quy
định tại điểm a khoản 4 Điều này;
c) Tước cpayền sử dụng giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế thời hạn
từ 03 tháng đến 06 tháng với hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 5
Điêu này;
d) Trục xuất đối với người nước ngoài có hầnh vi vi phạm quỵ định tại
khoản 1; diêm a, điêm c khoản 2; khoản 4; điểm b khoản 5; khoản 6 Đieu này.
8. Biện pháp khắc phục hậu quả:
a) Buộc ròi khỏi khu vực cừa khẩu biên giói đất liền đối với hành vi
vi phạm quy định tại khoản 1; điểm a khoản 2; điểm b khoản 5; khoản 6
Điều này;
b) Buộc khắc phục tình trạng ô nhiễm môi. trường, khôi phục cảnh quan
khu vực cừa khẩu đối với hành vi vi phạm tại khoản 6 Điều này;
c) Tạm dừng thực hiện thủ tục xuất cảnh đối với phương tiện Việt Nam,
tạm dừng thực hiện thủ tục nhập cảnh, xuất cảnh đối với phương tiện nước
ngoài đối với hành vi vi phạm tại điểm b khoản 2 Điều này.
Điều 8. Hành vi vi phạm về quản lý hoạt động của ngưòi, phương
tiện trong khu vực biên giỏi biền
1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng đối
với một trong những hành vi sau:
a) Công dân Việt Nam vào khu vực biên gỉới biển, khu vực hạn chế hoạt
động nằm ừong khu vực biên giới biển không mang theo Chứng minh nhân
dân hoặc thẻ Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu;
b) Tạm trú, lưu trú, đi lại trong khu vực biên giói biển không đúng quy định;
c) Không khai báo hoặc che giấu, giúp đỡ người khác đi lại, tạm trú, ỉưu
trú trái phép trong khu vực biên giới biển .
2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với một trong
những hành vi sau:
a)
Người nước ngoài vào khu vực biên giới biển (trừ khu du lich, dich
vụ, khu kinh té) không có giấy tờ theo quy định;
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b) Ra, vào, đi lại, điều khiển phương tiện, tiến hành các hoạt động không
đúng qúy định ữong khu vực hạn chế hoạt động;
c) Sau 24 giờ không thông báo bằng văn bản cho Sở Lao động - Thương
binh và Xa hội, ủ y ban nhân đần cấp huyện, Công an cấp xã, đồn Biển phòng
sở tại về họ tên, tuổi, quốc tịch, số hộ chiếu, ngày bắt đấu, ngày kết thúc ỉàm
việc, nội dung cổng việc, nơi làm việc, tên và địa chỉ của cơ quan, tổ chức
người nước ngoài làm việc khi sử dụng người nước ngoải làm việc tại khu
kinh tê trong khu vực biên giởi biển hoặc có một phần địa giới thuộc khu vực
biên giới biễn;
d) Quay phim, chụp ảnh, đo, vẽ cảnh vật, ghi hình trái phép bằng các
thiết bị điện tử, thu phát vô tuyến điện ở khu vực có biẻn cấm nằm trong khu
vực biên giới biển.
3. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đén 3.000.000 đồng đối với người điều
khiển phương tiện đường thủy hoạt động trong khu vực biên giới biên có một
trong những hành vi saú:
a) Điều khiển tàu thuyền, phương tiện đường thủy nội địa không có biển
số đãng ký hoặc tạo số đăng ký không đúng quy định;
b) Không mang theo các loại giấy tờ (bản chính hoặc bản sao có công
chứng, chứng thực) sau: Giấy chứng nhận đăng ký tàu thuyền; giấy chứng
nhận đãng ký tàu cá; giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường
của tàu thuyền theo quy định; danh sách thuyền viên hoặc sổ danh bạ thuyền
viên (đối với tàu cá), hoặc chửng chi thuyền viên; giấy chửng nhận bảo hiểm
thuyền viên; giấy phép sử dụng tần số và thiết bị phảt sóng vô tuyến điện;
giấy tờ liên quan đen hàng hoá trên tàu thuyền; sổ nhật ký hành trình.
4. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi sử
dụng phương tiện đường thủy hoạt động trong khu vực biên giới biển không
đúng mục đích.
5. Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với hành vi không
chấp hành việc kiểm ừạ, kiểm soát cùa cơ quan có thẩm quyền đối với
phương tiện trong các trường họp pháp luật quy định; không chấp hành các
quyết định theo thủ tục hành chính.
6. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong
những hành vi sau:
a)
Đưa phương tiện đường bộ vào khu vực biên giới biển (trừ khu du
lịch, dịch vụ, khu kinh tế) hoạt động vận tải, sản xuất, kinh doanh, xây dựng,
khai thác khoáng sản, tài nguyên, môi trường từ 10 ngày trở lên mà không
thông báo bằng vãn bản cho Bộ đội Biên phòng sở tại về số lượng người,
phương tiện, biển kiểm soát, thời gian, phạm vi, nội dung hoạt động;
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b) Người điều khiển phương tiện đường thủy hoạt động trong khu vực
biên giới biển không^ cổ p ấ y chứng nhận khả năng chuyên môn phù họp do
cơ quan có thẩm quyền cấp;
c) Thuyền trưởng, máy trưởng phương tiện đường thủy hoạt động trong
khu vực biên giới biển không có văn bằng hoặc chứng chỉ theo quy định.
7. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi
điều khiển phương tiện hàng không khi tiến hành hoạt động hàng không dân
dụng, kinh tế, thương mại, du lịch, khảo sát, thăm dò, khai thác khoáng sản,
tài nguyên, môi trường trong khu vực biên giới biển khônạ thực hiện đứng
quy định pháp luật vê hàng không Việt Nam và quy định vê quản lý, bảo vệ
vùng trời quốc gia.
8. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với một trong
những hành vi sau:
a) Khônạ sử dụng các biện pháp ngăn ngừa và hẹn chế tối đa thiệt hại
khi vận chuyên, bốc, dỡ các loại hàng hóa, thiết bị có khả năng gây hại đối
với tài nguyên, sức khỏe con người và ô nhiễm môi trường biển trong vùng
nước nội thủy, lãnh hải;
b) Sử dụng vật liệu nồ không có kế hoạch do cấp có thẩm quyền phê
duyệt hoặc có kế hoạch nhưng không thông báo cho ủ y ban nhân dân và Bộ
đội Biên phòng câp tinh sở tại theo quy định;
c) Thăm dò, khai thác hải sản, nghiên cứu khoa học, khai thác tài nguyên
do các bộ, ngành chủ quản câp phép nhưng không thông báo cho ủ y ban nhân
dân và Bộ đội Biên phòng cấp tinh sở tại;
d) Khai thác, trục vớt tài sản, đồ vật, cề vật trong vùng nước nội thủy,
lãnh hải khi chưa được phép của cơ quan có thâm quyền.
9. Phạt tiền từ 25.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi
không thông báo cho cơ quan cỏ thấm quyền vị trí, kích thước, hình dạng, độ
sâu thiết bi, công trình trên biên hoặc không đặt các tín hiệu, báo hiệu hàng
hải và cảnh báo nguy hiểm thích hợp đối vói thiết bị, công trình trong vùng
nước nội thủy, lãnh hải.
10. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đèng đốì với một trong
những hành vi sau:
a) Không tháo dỡ thiết bị, công trình trên biển khi hết hạn sừ dụng;
b) Tàu thuyền nước ngoài đi vào nội thủy Việt Nam không xỉn phép cơ
quan có thẩm quyền của Việt Nam.
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11. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000,000 đồng đối với một trong
những hành vi sau:
a) Sử dụng thiết bị thu phát vô tuyến điện ở khu vực hạn chế hoạt động,
vùng cấm nằm trong khu vực biên giới biền;
b) Bắn, phóng, thà, điều khiển các phương tiện, vật thể gây hại cho an
ninh, trật tự, kinh tế, an toàn, an ninh hàng hải;
c) Sử dụng phương tiện đường thủỹ cập mạn tàu thuyền nước ngoài khí
chưa được phép của cơ quan cổ thầm quyền trong vùng nước nội thủy,
lãnh hải.
12. Hình thức xử phạt bồ sung:
a) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đối với hành vi vi
phạm quy định tại điểm d khoản 2; điểm d khoản 8; điểm a, điêm b khoản ỉ 1
Điều này;
b) Tước quyền sử dụng giấy phép ỉái xe, giấy chứng nhận khả năng
chuyên môn từ 03 tháng đến 06 tháng đối với hành vi vi phạm tại điểm b khoản 2;
điểm a khoản 3; khoản 4 Điều này;
c) Tước quyền sử dụng giấy phẻp vận tài, kinh doanh, xây dựng, khai
thác khoáng sản, tài nguyên, môi trường, khai thác hải sản từ 06 tháng đến 12
tháng đối với hầnh vi vi phạm tại điểm a khoản 6; điểm c khoản 8 Điều này;
d) Trục xuất đối với người nước ngoài có hành vi vi phạm quy định tại
điểm b khoản 1; điểm a, điểm d khoản 2; khoản 7; đỉểm b khoản 10; khoản 11
Điều này.
13. Biện pháp khắc phục hậu quả:
a) Buộc rời khỏi khu vực biên giới biển đối vớí hành vi vi phạm quy
định tại điềm a, điểm b khoản 1; điểm a, điểm b khoản 2; khoản 5; điểm a
khoản 6; điểm b khoản 10; điềm a, đièm b khoản 11 Điều này;
b) Buộc tháo dồ thiết bị, công trình đối với hầnh vi vi phạm quy định tại
điềm a khoản 10 Điều này.
Điều 9. Hành vi vi phạm quy định về bảo đảm an ninh, trật tư tai
cửã khẩu cảng
1.
Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối
với một nong những hành vi sau:
a)
Thuyền viên nước ngoài khi đi bờ không xuất trình giấy phép đi bờ,
giấy phép cấp cho thuyền viên nưỏc ngoài nghỉ qua đêm trên bờ; đi bờ quá
thời gian quy định ghi trong giấy phép đi bờ;

b)
Ngưòi Việt Nam, người nưởc ngoải xuống tàu thuyền nước ngoài,
người nước ngoài xuống tàu thuyền Vỉệt Nam không xuất trình giấy phép do
Biên phòng cửa khẩu cảng cấp khi xuống tàu hoặc không chấp hành các quy
định ghi trong giấy phép.
2. Phạt dền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với một trong các
hành vi sau:
a) Thuyền viên mróc ngoài đi bờ không có giấy phép đi bờ, đi bờ ngoài
phạm vi quy định ghi trong giấy phép đỉ bà;
b) Người Việt Nam, người nước ngoài xuống tàu thuyền nước ngoài,
người nước ngoài xuống tàu thuyền Việt Nam không có giấy phép xuống tàu;
điều khiển phương tiện cập mạn tàu thuyền nước ngoài không có giấy phép
do Biển phòng cửa khâu cảng câp cho người điêu khiển phương tiện cập mạn
tàu nước ngoài;
c) Cho người khác sử dụng giấy phép đi bờ hoặc giấy phép xuống tàu; sử
dụng giấy phép đi bờ hoặc giấy phép xuống tầu của người khác;
d) Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đón tiếp người nước ngoài vào khu
vực cửa khẩu cảng mà không thông báo cho Biên phòng cửa khẩu cảng theo
quy định.
3. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong
những hành vi sau:
a) Không chấp hành hoặc cản trờ việc kiểm tra, kiểm soát của cơ quan
quản lý nhả nước chuyên ngành tại cửa khẩu cống;
b) Ngươi đi trên tàu thuyền, phương tiện thủy nội địa không có tên trong
danh sách thuyền viên, danh sách hành khách đã khai báo, đãng ký khi đến,
rời cửa khẩu cảng;
c) Không giữ đúng trạng thái niêm phong đối với hồ sơ biên phòng khi
tàu thuyền quá cảnh, chuyền cảng;
d) Thuyền viên, hành khách, nước ngoài trở lại tàu thuyền sau khi hoàn
thành thủ tục nhập cảnh và rời tàu, từ tàu thuyền nước ngoài trở lại nội địa khi
đã hoàn thành thủ tục xuất cảnh nhưng không thông báo cho Biên phòng cửa
khẩu cảng.
4. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong
những hành vi sau:
a)
Gây mất an ninh, trật tự hoặc lôỉ kéo, kích đọng, xúi giục, giứp người
khác gây mất an ninh, trật tự trong khu vực cửa khẩu cảng;
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b) Thuyền viên, hành khách tự ý rởi khỏi tàu thuyền khi chưa hoàn thành
thủ tục nhập cảnh hoặc đã hoàn thành thủ tục xuât cảnh;
c) Hành khách nước ngoài quá cảnh khổng lầm thủ tục nhập cảnh khi rời
khỏi khu vực quá cảnh tại cửa khẩu cảng;
d) Đưa tàu thuyền, phương tiện thủy nội địa, phương tiện cơ giới vào
hoạt động tại khu vực cửa khẩu càng thuộc lĩnh vực quy định phải được câp
phép nhưng không cổ giấy phép;
đ) Thuyền trưởng tàu thuyền Việt Nam hoạt động tuyến nội địa, phương
tiện thủy nội địa đến, ròi cửa khẩu cảng không cung cấp cho Biên phòng cửa
khẩu cảng thông tin vê phương tiện, hàng hóa, cảc thông tin liên quan đên an
ninh, ừật tự khi cố yêu cầu;
e) Chủ phương tiện, thuyền trưởng hoặc người được ủy quyền đăng ký
phương tiện thủy nội địa đến, đi với Biên phòng cửa khẩu cảng chậm thời
gian theo quy định.
5.
Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đéi với một trong
những hành vi sau:
a) Không chấp hành quyết định kiểm ừa, giám sát biên phòng đối với
người, tàu thuyền xuết cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, chuyển cảng, tàu thuyền
Việt Nam hoạt động tuyến nội địa, phương tiện thủy nội địa, các phương tiện
khác cùa Việt Nam và nước ngoài ra, vào, hoạt động tại cửa khẩu cảng trong
các trường hợp pháp luật quy định;
b) Đưa hảng hốa trái phép lên tầu thuyền, phương tiện thủy nội địa hoặc
từ tàu thuyền, phương tiện đường thủy xuống trong khu vực cửa khẩu cảng;
c) Không gỉữ đúng trạng thái niêm phong đói với vũ khí, vật liệu nồ và
hàng hóa khi tàu thuyền quá cảnh, chuyển Gẳng;
d) Có sự thay đổi về thuyền viên, hành khách sau khi đã hoàn thành thủ
tục biên phòng điện tử đổi với tàu thuyền nhưng người làm thủ tục không khai
báo sửa đổi, bổ sung hồ sơ biên phòng điện tử;
đ) Ngưòd làm thủ tục khai báo không đầy đủ, không chính xác các thông
tin theo quy định của pháp luật về thủ tụe biên phòng điện tử cảng biển sau
thời hận được phép sửa đối, bồ sung hồ sơ biên phòng điện tử;
e) Không khai báo thông tin về vũ khí, vật liệu nổ, người trốn trên tàu
(nếu có) theo quy định;
g) Người làm thủ tục không đề nghị Biên phòng cửa khẩu cảng hủy hồ
sơ thủ tục biên phòng điện tử theo quy định đối với tàu thuyền đã hoàn thành
thú tục biên phòng điện tử nhưng thay đối kế hoạch đến, rời cửa khẩu cảng.
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ố. Phạt tiên từ 10.000.000 đông đôn 20.000.000 đông đôi với một trong
các hành vi sau:
a) Ghủ phương tiện, thuyền trưởng hoặc người được ủy quyền không
đăng ký phương tiện thủy nội địa đến, đi với Biên phòng cửa khau cảng theo
quy định;
b) Thuyền trưởng hoặc người có trách nhiệm trên tàu thuyền không áp
dụng các biện pháp ngăn chặn cần thiết và thông báo cho Biên phòng cừa
khẩu cảng hoặc các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành khi phát hiện có
người trôn trên tàu;
c) Thuyền trưởng hoặc người có trách nhiệm cho thuyền viên, hành
khách rời tàu thuyền, những người không có trách nhiệm xuống tàu thuyền
trước khi hoàn thành thù tục nhập cảnh hoặc sau khi đã hoàn thành thủ tuc
xuât cảnh;
d) Chu phương tiện, thuyền trưởng để phương tiện thủy neo đậu tại vùng
nước cảng quá 24 giờ mà không xin phép cơ quan có thẩm quyền khi đã hoàn
thành thủ tục xuất cảnh.
7. Hình thức xử phạt bố sung:
a) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đối với hành vi vỉ
phạm quy định tại điểm b khoản 5 Điều này;
b) Trục xuất đối vớí người nưởc ngoài có hành vì vi phạm quy định tại
điểm a khoản 3, điểm a khoản 4 Điều này.
8. Biện pháp khắc phục hậu quả:
a) Buộc rời khỏi khu vực cửa khẩu càng đối với hành vi vi phạm quy
định tại điềm d khoản 2; điểm a, điểm b khoản 3; điểm a, điểm d khoản 4
Điều này;
b) Buộc nộp lại giấy phép đi bờ, giấy phép xuống tàu đối với hành vi vỉ
phạm quy định tại điểm c khoản 2 Điều này.
Điều 10. Hành vi vi phạm các quy định về quản lý, bảo ve công trình
biền giói, biển báỡ trong khu vực biên giới, khu vực cửa khấu biên giói
âất liin, cửa khẩu cảng
1.
Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối
với hành vi vẽ, viết thêm, tẩy xoá chữ trên các biển báo “khu vực biên giới”,
“vành đai biên giới”, “vùng cấm”, “khu vực cừa khẩu”, “khu vực biên giới
biên” và các biển báo về khu vực biên giới, cửa khẩu biên giới đất liền, cửa
khâu cảng, công trình biên giới.
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2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đểĩi 3.000.000 đồng đối với hành vi làm
hư hòng cắc biển báo “khu vực biên giới”, “vành đai biên giới”, “vùng cấm”,
“khu vực biên giơi biển”, “khu vực cửa khẩu” và các biển báo khác ừong khu
vực biên giới, cửa khẩu.
3. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi làm
xê địch, tháo dỡ, phá hủy các biển báo “khu vực biên giới”, “vành đai biên
giới”, “vùng cấm”, “khu vực biên giới biển”, “khu vực cửa khâu” và các biên
báo khác trong khu vực biên giới, cửa khẩu.
4. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối vái hành vi tự ý
cắm các biển báo “khu vực biên giới”, “vành đai biên giới”, “vùng cấm”,
“khu vực biên giới biển”, “khu vực cửa khẩu” trong khu vực biên giới, cửa khẩu.
5. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi xây
dựng, lắp đặt trái phép các công trình, thiết bị hoặc có hành vi gây tổn hại đến
sự an toàn của công trình biên giới.
6. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi
phá, dỡ hoặc làm hư hỏng kết cấu, thiết bi của công trình biên giới mà chưa
đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.
7. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi làm
giả các biển báò “khu vực biên giói”, “vành đai biên giói”, “vùng cấm”, “khu
vực biên giới biển”, “khu vực cửa khẩu” trong khu vực biên giói, cửa khẩu.
8. Hình thức xử phạt bể sung:
a) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hảiih chính đối với hành vi vỉ
phạm quy định tại khoản 3, khoản 4, khoản 5, khoản 6, khoản 7 Điều này;
b) Trục xuất đối với người nước ngoài có hành vi vi phạm quy định tại
khoản 3, khoản 4, khoản 5, khoản 6, khoản 7 Điều này.
9. Biện pháp khắc phục hậu quà: Buộc khôi phục lại tình trạn | ban đầu
hoặc buộc chịu trách nhiệm chi phí để khỗỉ phục lại tinh trạng ban đẩu đối với
hành vi vi phạm quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4, khoản 5,
khoản 6 Điều này.
Điều 11. Hành vi vi phạm các quy định về xây dựng các dự án, công
trình trong khu vực biên giói, cửa khẩu
1.
Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong
các hành vi sau:
a)
Không thông báo bằng văn bản trước 03 ngày làm việc cho ủy ban
nhãn dần cấp xã, đồn Biên phòng sở tại về danh sách người, phương tiện, thời
gian, phạm vi, nội dung hoạt động khi khảo sát, thiết kế, thi công, triển khai
thực hiện các dự án, công trình trong khu vực biên giới, cửa khảu;
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b)
Khi triền khai thực hiện các dự án, công trình đã được cấp phép trong
khu vực biên giới, cửa khẩu nhưng chủ đầu tư không thông báo bằng văn bản
cho Bộ đội Biên phòng, Công an cấp tỉnh, ủ y ban nhân dân cấp huyện, xẩ sở
tại trước 03 ngày làm việc.
2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi xây
dựng dự án, công trình có yếu tố nước ngoài trong khu vực biên giới, cửa
khẩu nhưng chủ đầu tư không thông báo cho ú y ban nhân dân cấp huyện, xã,
đồn Biên phòng sở tại.
3. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một ừong
các hành vỉ sau:
a) Khảo sát, thiết kế, thi công, ừiển khai thực hiện các dự án, công ừình;
xây dựng dự án, công trình có yếu tố nước ngoài trong khu vực biên giới, cửa
khẩu không có giấy phép cùa cơ quan có thâm quyên;
b) Không ỉấy ý kiến của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, ủy ban nhân dân
cấp tinh và các cơ quan liền quan khi thực hiện nhiệm vụ quy hoạch, đồ ản
quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch, đồ án cổ yếu tố nước ngoài trong khu vực
biên giới, cửa khẩu.
4. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi quy
định tại điềm b khoản 1, khoản 2 Điều này không đúng địa điểm hoặc làm ảnh
hưởng đến đường biên giói quốc gia, hư hại mốc quốc giói, cột cờ, bìa chù
quyền, cọc dấu, điểm cơ sờ, dấu hiệu đường biên giới, vật đánh dấu đường
biên giới, công trình biên giới, công trình phòng thủ.
5. Hình thức xử phạt bố sung:
a) Tịch thu tang vật, phương tiện vì phạm hành chinh đối vói hành vi vi
phạm quy định tại khoản 4 Điều này;
b) Tước quyền sử dụng giấy phép xây dựng từ 06 tháng đến 12 tháng đối
với hành vi quy định tại điềm b khoản 3, khoản 4 Điều này;
c) Trục xuất đối với người nước ngoài có hành vi vi phạm quy định tại
điểm a khoản 3, khoản 4 Điều này.
ố. Biện pháp khắc phục hậu quả:
a) Buộc tháo dỡ công trình, phản công trình không có giấy phép hoặc
xây dựng không đóng vói giấy phếp đôi với hành vi vi phạm quy định tại
khoản 4 Điều này;
b) Buộc lấy ý kiến của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, ủ y ban nhân dân
cấp tỉnh và các cơ quan liên quan đôi với hành vi vi phạm quy định tại điểm b
khoản 3 Điều này;
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c)
Buộc chịu ữách nhiệm chi phí đế thực hiện khôi jphục tình trạng ban
đầu đôi với mốc quốc giói, eột cờ, bia chủ quyền, cọc dẩu, điểm cơ sở, dấu
hiệu đường biên giới, vật đánh dấu đường biên giới, công trinh biên giới,
công trình phòng thủ vùng biển, mỏi trường biển, hàí đảo đối với hành vi ví
phạm quy định tại khoản 4 Điều này.
Điều 12. H ành vi vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên
giới ngoài khu vực cửa khẩu nhưng chưa đen mức truy cứu trách nhiệm
hình sir♦
1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi vi
phạm mà tang vật vi phạm có gìá trị dưới 10.000.000 đồng.
2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong
những hàrứi vi sau:
a) Hành vi vi phạm mà tang vật vi phạm cỏ giá tri từ 10.000.000 đồng
đến dưới 50.000.000 đồng;
b) Vận chuyển trái phép qua biên giới hàng hóa là văn hóa phẩm.
3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi
vi phạm mà tang vật vi phạm có giá trị từ 50.000.000 đồng đến dưới
100.000.000 đồng.
4. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với tang vật vi
phạm có giá trị từ 100,000.000 đồng trở lên.
5. Hình thức xử phạt bổ sung: Tịch thu tang vật đối với hành vi vi phạm
quy định tạỉ Điều này, trừ trượng hợp đã áp đụng biện pháp khắc phục hậu
quả được quy định tại khoản 6 Điều này.
ố. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc tiêu hủy hàng hỏa, vật phẩm gây
hại cho sức khỏe con người, vật nuôi, cây ừồng, môi trường và vãn hóa phẩm
có nội dung độc hại đối vởi hành vi vi phạm quy định tại Điều này.
Điều 13, Vi pham các quy định về tàng trữ , mua bán, vận chuyển,
trao đỗi hàng hóa ở khu vực biên giỏi
1.
Tàng trữ, mua bán, vận chuyển, trao đồi hàng hóa ở khu vực biên giới
mà tại thời điểm kiềm tra không có giấy tờ, không đẫy đủ giấy tò chứng minh
tính hợp pháp của hàng hỏa:
a) Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hàng hóa vi
phạm có giá trị dưới 5.000.000 đồng;
b) Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hàng hóa vi
phạm có giá trị từ 5.000.000 đồng đến dưới 10.000.000 đồng;

c) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hàng hóa vi
phạm có giá trị từ 10.000.000 đồng đến dưới 20.000.000 đồng;
d) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối vởi hàng hóa
vi phạm có giá trị từ 20.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng;
đ) Phạt tỉền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hàng hóa
vi phạm có giá trị từ 50.000,000 đồng đến dưới 70.000.000 đồng;
e) Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với hàng hóa vi
phạm có giá trị từ 70.000,000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng;
g) Phạt tiền từ 25.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối vởi hàng hóa
vi phạm có giá trị từ 100.000.000 đồng trở ỉên;
h) Phạt tiền gấp 02 lần mức tiền phạt quy định tại điểm a, điểm b, điểm
c, điểm đ, điểm đ, điểm e, điềm g khoản này nhưng không vượt quá mức phạt
tôi đa quy định tại Nghị định này trong trường hợp hàng hóa vi phạm là:
Lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm,
thuốc phòng bệnh và thuôc chữa bệnh cho người, thực phẩm chức năng, mỹ
phẩm; chất tầy rửa, diệt côn trùng, thuốc thú y, phân bón, xi măng, thức ãn
chăn nuôi, thuốc bảo vệ thực vật, chất kích thích tăng trưởng, giống cây trồng,
giống vật nuôi; hảng hóa thuộc đanh mục hàng hóa hạn chế kinh doanh hoặc
kinh doanh có điều kiện.
2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong
các hành vi xày ra ngoài địa bàn hoạt động hải quan sau:
a) Vận chuyển hàng hỏa quá cảnh, chuyển cảng, chuyền khẩu, chuyển
cửa khẩu, hàng kinh doanh tạm nhập - tái xuẩt không đúng tuyến đường, địa
điểm, cửa khẩu, thời gian quy định hoặc đăng ký trong hồ sơ hàng hóa chưa
được phép của cơ quan chức năng theo quy định của pháp luật;
b) Tự ý phá niêm phong hàng hóa;
c) Không bảo đàm nguyên trạng hàng hóa đang chịu sự giám sát hoặc
hàng hóa được giao bảo quản theo quy định của pháp luật chờ hoàn thành thủ
tục xuất khẩu, nhập khẩu;
d) Lưu giữ hàng hóa không đúng địa điểm quy định.
3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi tự
ý tiêu thụ hàng hóa đang chịu sự giám sát theo quy định của pháp luật.
4. Hình thức phạt bổ sung:
a)
Tịch thu tang vật vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này, trừ trường
hợp hàng hóa đã được xác định có nguồn gốc, xuất xứ họp pháp;

21
b)
Tịch thu tang vật vi phạm đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 3
Điều này đối với hàng hốa thuộc danh mục cấm xuất khấu, cấm nhập khẩu;
tạm ngừng xuất khẩu, tạm ngừng nhập khẩu hoặc không đủ điều kiện để xuất
khẩu, nhập khẩu hoặc thuộc trường hợp phải có giấy phép mà không có giấy
phép khi xuất khẩu, nhập khẩu.
5. Biện phảp khắc phục hậu quả:
a) Buộc tiêu hủy hàng hổa, vật phẩm gây hại cho sức khỏe con người,
vệt nuôi, cây trồng, môi trường và vãn hóa phảm có nội dung độc hại đối với
hành vi vi phạm quy định tại Điều này;
b) Buộc thực hiện vỉệc vận chuyển hàng hóa quá cảnh, chuyển cảng,
chuyển khẩu, chuyển cừa khẩu, hàng kinh doanh tạm nhập - tái xuất đúng cửa
khẩu, tuyến đường quy định đối với hành vi vi phạm quy định tại điềm a khoản 2
Điêu này;
c) Buộc nộp lạỉ số tiền bằng trị giá tang vật vi phạm trong trường hợp
tang vật vi phạm không còn đối với hành vi vi phạm quy đính tại khoản 3
Điều này.
Điều 14. Hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản xảy ra
ở khu vực biên giới biển, hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm
nghiệp, bảo vệ mỗi trường, xây dựng xảy ra ử khu vực biên giới, cửa
khẩu
1. Đối với các hành ví vi phạm quỳ định về khu vực cắm khai thác thủy
sản; điều kiện nuôi trồng thủy sản; nhập khẩu, xuất khẩu thủy sản sống, nhập
khẩu, tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu, quá cảnh đối vói thủy sản có nguồn
gốc từ khai thác bất hợp pháp; vi phạm quy định về khai thác thủy sản; tàu cá,
cảng cá, khu neo đậu tránh, trú bão cho tàu cá xảy ra ừong khu vực biên giới
biển thì xử phạt theo Nghị định số 42/2019/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2019
của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hằnh chính trong lĩnh vực thủy sản.
2. Đốí với các hằnh vi quá biên giới khai thác, phá rừng trái pháp luật, vi
phạm quy định về động vật rừng; vận chuyển qua biên giới; tàng trữ, mua bán,
chế biến lâm sản eó nguồn gốc bên kỉa biên giới trái pháp luật trong khu vực
biên giới thì xử phật theo Nghị định số 35/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 4
năm 2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực
lâm nghiệp.
3. Đối vdi các hành vi mua bán, ữao đổi, vận chuyển, tàng trữ trái phép
qua biên giới quốc gia các chất gây hại cho sức khoẻ con người, vật nuôi, cây
trồng, môi trường, trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới; gây mất vệ sinh
công cộng, gây ô nhiễm môi trường làm ảnh hưòng xấu đến cảnh quan khu
vực cửa khẩu thl xử phạt theo Điều 19, Điều 20, Điều 22 Nghị định
số 155/2016/NĐ-CP ngày 1.8 tháng 11 năm 2016 cửa Chính phủ quy định xử
phạt vi phạm hành chính ừong lũìh vực bảo vệ môi trường.
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4. Đối với các hành ví vi phạm quy định về khảo sát, lập quy hoạch, điều
chỉnh quy hoạch xây dựng; khởi công, thi công xây dựng cồng trình và trật tự
xây dựng xảy ra ở khu vực biên giới, cửa khẩu thi Bộ đội Biên phòng xử phạt
theo Điều 8, Điều 9, Điều 10, Điều 14, Điều 15, Điều 16, Điều 26 Nghị định
số 139/2017/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2017 của Chính phù quy định xử
phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế
biến, kính doanh khoáng sản ỉàm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật
liệu xây dựng; quản ỉý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản,
phát triển nhà ờ, quản lý sử dụng nhà và công sở.
5. Trường hợp các Nghị định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành
chính được viện dẫn tại khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều này được
sửa đổi, bổ sung thì áp dụng theo Nghị định sừa đổi, bổ sung.
Chương III
THẢM QUYỀN XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH
Điều 15. Thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch ủ y ban nhân dân các
cấp nơi có biên giới
1. Chủ tịch ủ y ban nhân dân cấp xã có quyền:
a) Phạt cảnh cáo;
b) Phạt tiền đến 5.000.000 đồng;
c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không
vượt quá mức tiền phạt được quy định tại điềm b khoản này;
d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quà quy định tại điểm a, điềm b,
điểm c, điểm d khoản 3 Đieu 3 Nghị định này.
2. Chủ tịch ủ y ban nhân dân cấp huyện có quyền:
a) Phạt cảnh cáo;
b) Phạt tiền đến 25.000.000 đồng;
c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề cổ thời hạn hoặc
đình chỉ hoạt động có thcrì hạn;
d) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá ừị không
vượt quá mức tiền phạt được quy định tạỉ điêm b khoản nảy;
đ) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quà quy định tại điềm a, điềm b,
điểm c, điểm đ, đìêm e, điểm g, điểm h, điểm i, điểm 1 khoản 3 Điều 3 Nghị
định này.
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3. Chủ tịch ủ y ban nhân dân cấp tinh có quyền;
a) Phạt cảnh cáo;
b) Phạt tiền đến 50.000.000 đồng;
c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc
đình chỉ hoạt động có thời hạn;
d) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính;
đ) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quà quy định tại khoản 3 Điều 3
Nghị định này.
Điều 16. Thẩm quyền xử phạt của Bộ đội Biên phồng
1. Chiến sĩ Bộ đội Biên phòng đang thi hành công vụ có quyền:
a) Phạt cảnh cáo;
b) Phạt tiền đến 500.000 đồng.
2. Đội trưởng của người quy đinh tại khoản I Điều này, Trạm trưởng
trạm kiểm soát Biên phòng có quyền;
a) Phạt cảnh cáo;
b) Phạt tiền đến 2.500.000 đồng.
3. Đồn trưởng đồn Biên phòng, Hải đội trưởng Hải đội Biên phòng, Chỉ
huy trưởng Ban Chĩ huy Biên phòng cửa khẩu cảng có quyền:
a) Phạt cảnh cáo;
b) Phạt tiền đến 10.000.000 đồng;
c) Tịch thu tang vật, phưong tiện vi phạm hành chính có giá trị không
vượt quá mức tiền phạt được quy định tại đỉểm b khoản này;
d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả qụy định tại điểm a, điểm c,
điểm d, điểm e, điểm g, điểm h, điềm i, điểm 1, điểm m khoản 3 Điều 3 Nghị
định này.
4. Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng cấp tinh, Hải đoàn trường Hải đoàn
Biên phòng trực thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng có quyền:
a) Phạt cảnh cáo;
b) Phạt tiền đến 50.000.000 đồng;
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c)
Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc
đình chỉ hoạt động có thời hạn;
đ) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính;
đ) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quạ quy định tại khoản 3 Điều 3
Nghị định này.
Điều 17. Thẩm quyền xử phạt cửa Công an nhân dân
Công an nhân dân có quyền xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định tại
Nghị định này thuộc lĩnh vực, phạm vỉ địa bàn quàn lý của mình như sau:
1. Chiến sĩ Công an nhân dân đang thi hành cồng vụ cỏ quyền:
a) Phạt cảnh cáo;
b) Phạt tiền đến 500.000 đồng.
2. Trạm trường, Đội ừường của người được quy định tại khoản 1 Điều
này có quyền:
a) Phạt cảnh cáo;
b) Phạt tiền đến 1.500.000 đồng.
3. Trưởng Công an cấp xã, Trưởng đồn Công an, Trạm trường Trạm
Công an cửa khẩu, khu chế xuất có quyền:
a) Phạt cảnh cáo;
b) Phạt tiền đến 2.500.000 đồng;
c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không
vượt quá mức tiền phạt được quy định tại điểm b khoản này;
d) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại điểm a,
điềm c, điểm d khoản 3 Điều 3 Nghị định này.
4. Trưởng Công an cấp huyện; Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm
về trật tự xã hội; Trưởng phòng Cảnh sát phòng, chổng tội phạm về môi
trường; Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về ừật tự xã hội; Trưởng
phòng Cảnh sát giao thông hoặc Trưởng phòng Cành sát giao thông đường
bộ, đường sắt; Trưởng phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, Trường phòng
Cảnh sát đường thủy thuộc Công an cấp tỉnh nơi có biên giới có quyền:
a) Phạt cảnh cáo;

25
b) Phạt tiền đến 10.000.000 đồng;
c) Tưởc quyền sử dụng giấy phép, chứng chi hành nghề có thời hạn hoặc
đình chỉ hoạt động có thời hạn;
d) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không
vượt quá mức tiền phạt được quy định tại điểm b khoản này;
đ) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại điểm a,
điểm c, điềm d, điểm e, điểm i khoản 3 Điều 3 Nghị định này.
5. Giám đốc Công an cấp tĩnh có quyền:
a) Phạt cảnh cáo;
b) Phạt tiền đến 25.000.000 đồng;
c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chĩ hành nghề có thời hạn hoặc
đình chỉ hoạt động có thòi hạn;
d) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không
vượt quá mức tỉền phạt đươc quy định tại điểm b khoản nầy;
đ) Áp dụng hỉnh thức xử phạt trục xuất;
e) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại điểm a, điểm c,
điểm d, điểm e, điếm g, điểm h, điểmi, điểm 1 khoản 3 Điều 3 Nghi đinh này.
Điều 18, Thẩm quyền xử phạt của Cảnh sát biền
Cảnh sát biển có quyền xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định tại
Nghị định này thuộc lĩnh vực, phạm vi địa bàn quản lỷ của mình như sau:
1. Cảnh sát viển Cảnh sát biển đang thi hành công vụ có quyền:
a) Phạt cảnh cáo;
b) Phạt tiền đến 1.000.000 đồng.
2. Tổ trưởng Tồ nghiệp vụ Cảnh sát biển có quyền:
a) Phạt cảnh cáo;
b) Phạt tiền đến 2.500.000 đồng.
3. Đội trưởng Đội nghiệp vụ Cảnh sát biển, Trạm trường Trạm Cảnh sát
biển có quyền:
a) Phạt cảnh cáo;

26
b) Phạt tiền đến 5.000.000 đồng;
c) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại điểm a, điểm c,
điểm d khoản 3 Điều 3 Nghị định này.
4. Hải đội trường Hải đội Cảnh sát biển có quyền:
a) Phạt cảnh cáo;
b) Phạt tiền đến 10.000.000 đồng;
c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không
vượt quá mức tiền phạt được quy định tại điểm b khoản này;
d) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại đỉểm a, điểm c,
điểm d, đỉểm e, điểm i khoản 3 Điều 3 Nghị định này.
5. Hài đoàn trưởng Hải đoàn Cảnh sát biển có quyền:
a) Phạt cảnh cáo;
b) Phạt tiền đến 15.000.000 đồng;
c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không
vượt quá mức tiền phạt được quy định tại điểm b khoản này;
d) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại điềm a, điểm c,
điểm d, điềm e, điềm ĩ khoản 3 Điều 3 Nghị định này.
6. Tư lệnh Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sảt biển có quyền:
a) Phạt cảnh cáo;
b) Phạt tiền đến 25.000.000 đồng;
c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không
vượt quá mức tiền phạt được quy định tại điểm b khoản này;
d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại điểm a, điểm c,
điểm d, điểm e, diểm g, điểm h, điểm i, điểm 1khoan 3 Điều 3 Nghị định này.
7. Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam cố quyền:
a) Phạt cảnh cáo;
b) Phạt tiền đến 50.000.000 đồng;
c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính;
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d)
Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc
đình chỉ hoạt động có thòi hạn;
đ) Áp dụng hiện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 3 Điều 3
Nghị định này.
Điều 19. Thầm quyền xử phạt cữa Quân lý thị trường
Quản lý thị trường có quyền xử phạt đối với hành vi vi phạra quy định
tại Nghị định này thuộc ỉĩnh vực, phạm vi địa bàn quản lý của mình nhu sau:
1. Kiểm soát viên thj trường đang thỉ hành công vụ có quyền:
a) Phạt cảnh cáo;
b) Phạt tiền đến 500.000 đồng.
2. Đội trưởng Đội quản lý thị trường cấp huyện hực thuộc Cục Quản ỉý
thị trường cấp tỉnh có quyền:
a) Phạt cảnh cáo;
b) Phạt tiền đến 25.000.000 đồng;
c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trí không
vượt quá mức tiền phạt được quy định tại điểm b khoàn này;
d) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quá quy định tại điểm a, điểm d,
điểm đ khoản 3 Điều 3 Nghị định này.
3. Cục trưởng Cục Nghiệp vụ Quần lý thị trường thuộc Tổng cục Quản
lý thị trường, Cục ữường Cục Quân lý thị trường cấp tình có quyền:
a) Phạt cảnh cáo;
b) Phạt tiền đến 50.000.000 đồng;
c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính;
d) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chi hành nghề có thòi hạn;
đ) Áp dụng các biện pháp khấc phục hậu quả quy định tại điểm a, điểm d,
điểm đ khoản 3 Điểu 3 Nghị định này.
Điều 20. Thẩm quyền xử phạt của Hải quan
Hải quan có quyền xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định tại Nghị
định này thuộc lĩnh vực, phạm vi địa bàn quản lý của mình như sau:
1. Công chức Hải quan đang thi hành công vụ có quyền:
a) Phạt cảnh cáo;
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b) Phạt tiền đến 500.000 đồng.
2. Đội trưởng thuộc Chi cục Hải quan, Đội trưởng thuộc Chi cục kiểm
tra sau thông quan có quyền:
a) Phạt cảnh cáo;
b) Phạt tiền đến 5.000.000 đồng.
3. Chi cục trưởng Chi cục Hải quan, Chi cục trường Chi cục kiểm tra sau
thông quan, Đội trưởng Đội kiểm soảt thuộc Cục Hái quan tình, liên tỉnh,
thành phố trực thuộc trung ưong, Đội trưởng Đội kiểm soát chống buôn lậu,
Đội trưởng Đội thủ tực Hải quan, Hải đội trường Hải đội kiểm soát trên biển
và Đội trưởng Đội kiểm soát bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ thuộc Cục Điều tra
chống buôn lậu Tổng cục Hải quan có quyền:
a) Phạt cảnh cáo;
b) Phạt tỉền đến 25.000.000 đồng;
c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không
vượt quá mức tiền phạt được quy định tại điểm b khoản này;
d)
Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quà quy định tại. điểm d, điểm đ,
điểm h, điểm m khoản 3 Điều 3 Nghị định nảy.
4. Cục trường Cục Điều tra chống buôn ìậu, Cục trưởng Cục Kiểm tra
sau thông quan thuộc Tổng cục Hải quan, Cục truồng Cục Hâi quan tinh, liên
tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có quyền:
a) Phạt cảnh cáo;
b) Phạt tiền đến 50.000.000 đồng;
c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá tri không
vượt quá mức tiền phạt được quy định tại điềm b khoản này;
d) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chi hành nghề cổ thời hạn hoặc
đinh chỉ hoạt động có thòi hạn;
đ) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại điểm đ, điểm đ,
điềm h, điểm m khoản 3 Điều 3 Nghị định này.
5. Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan có quyền:
a) Phạt cảnh cáo;
b) Phạt tiền đến 50.000.000 đồng;
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c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính;
d) Tước quyền sừ dụng giấy phép, chứng chi hành nghề eó thờỉ hạn hoặc
đình chỉ hoạt động có thời hạn;
đ) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại điểm d, điểm đ,
điểm h, điểm m khoản 3 Điều 3 Nghị định này.
Điều 21. Thẩm quyền xử phạt của Cảng vụ hàng hải
Cảng vụ hàng hải có quyền xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định tại
Nghị định này thuộc lĩnh vực, phạm vi địa bàn quản lý của mình như sau:
1. Trường đại diện Cảng vụ hàng hải có quyền:
a) Phạt cảnh cáo;
b) Phạt tiền đến 10.000.000 đồng;
c) Tịch thu tang vật, phưcmg tiện vi phạm hành chính có giá trị không
vượt quá mức tiền phạt được quy định tại điềm b khoản này.
2. Giám đốc Cảng vụ hàng hải có quyền:
a) Phạt cảnh cáo;
b) Phạt tiền đến 25.000.000 đồng;
c) Tước quyền sử dụng giấy phẻp, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc
đình chi hoạt động có thòi hạn;
d) Tịch thu tang vệt, phương tiện vi phạm hành chính cổ giá trị không
vượt quá mức tiền phạt được quy định tại điểm b khoán nây;
đ) Áp dụng các biện phấp khắc phục hậu quả quy đinh tại điểm a, điểm b,
điểm c, điểm d, điểm đ, điểm e, điểm g, điểm h, điểm Ị, điểm i khoản 3 Nghị
đinh này.
Điều 22. Thầm quyền xử phạt của Cẫng vụ đường thủy nội địa
Cảng vụ đưòng thủy nội địa có quyền xử phạt đối với hành vi vi phạm
quy định tại Nghị đỉnh này thuộc lĩnh vực, phạm vi địá bàn quản ỉý cùa mình
như sau:
1. Trường đại diện Cảng vụ đường thủy nội địa có quyền:
a) Phạt cành cáo;
b) Phạt tiền đến 10.000.000 đồng;
c) Tịch thu tang vặt, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không
vượt quá mức tiền phạt được quy định tại điểm b khoản này.
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2. Giám đốc Cảng vụ đường thuỷ nội địa thuộc Cục Đưcmg thủy nội đia
Việt Nam có quyền:
a) Phạt cảnh cáo;
b) Phạt tiền đến 25.000.000 đồng;
c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chĩ hành nghề có thời hạn hoặc
đình chỉ hoạt động có thời hạn;
d) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không
vượt quá mức tiên phạt được quy định tại điểm b khoản này;
đ) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại điểm a, điểm b,
điểm c, điểm d, điểm đ, điểm e, điểm g, điểm h, điểm ỉ, điểm 1 khoản 3 Nghị
định này.
Điều 23. Thẩm quyền của Kiểm ngư
Kiểm ngư có quyền xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định, tại Nghị
định này thuộc lĩnh vực, phạm vi đia bàn quản iý của minh như sau:
ì . Kiểm ngư viên đang thi hành công vụ có quyền:
a) Phạt cảnh cáo;
b) Phạt tiền đến 500.000 đồng.
2. Trạm trưởng Trạm Kiểm ngư thuộc Chi cục Kiểm ngư vùng cỏ quyền:
a) Phạt cảnh cáo;
b) Phạt ứền đến 10.000.000 đồng;
c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá tri không
vưọt quá mức tiên phạt quy định tại điểm b khoản nầy;
d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại điểm a, điểm c,
điểm d, điểm đ, điểm e khoản 3 Điều 3 Nghị định này.
3. Chi cục trưởng Chi cục Kiểm ngư vùng có quyền:
a) Phạt cảnh cáo;
b) Phạt tỉền đến 25.000.000 đồng;
c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không
vượt quá mức tiền phạt quy định tại điểm b khoản này;
d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại điểm a, điểm c,
điểm d, điểm đ, điểm e khoản 3 Điều 3 Nghị định này.
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4. Cục trưởng Cục Kiểm ngư có quyền:
a) Phạt cảnh cáo;
b) Phạt tiền đến 50.Ó00.000 đồng;
c) Tươc quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc
đình chỉ hoạt động có thòi hạn;
d) Tịch thu tang vật, phương tiện sử dụng để vi phạm hành chính;
đ) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại điềm a, điểm c,
điểm d, điểm đ, điểm e khoản 3 Điều 3 Nghị định này.
Điều 24. Phân định thẩm quỹền xử phạt
1. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hânh chính cùa Chủ tịch ủ y ban nhân
dân các cấp:
a) Chủ tịch ủ y bân nhân dân cấp xã xử phạt đối với những hành vi vi
phạm hành chính quy định tại điểm c khoản 1; điểm b, điểm c khoản 2; điểm b
khoản 3; điểm b, điểm c, điểm d, điềm đ, điểm e khoản 5 Điều 6; khoản 3
Điều 7; điểm c khoản 1, điểm c khoán 2, điểm b khoản 3 Điều 8; khoản 1;
điểm a, điểm b khoản 2; điểm c, điểm d khoản 3; điểm b, điểm c, điểm đ, điểm e
khoản 4 Điều 9; khoản 1, khoản 2 Điều 10; khoản 1 Điều 12; điểm a, điểm b
khoẩn 1 Điều 13 ; Điều 14 Nghị định này;
b) Chủ tịch ủ y ban nhân dân cấp huyện xử phạt đối với những hành vi
vi phạm hầnh chinh quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4, khoản 5,
khoản 6, khoản 7 Điều 6; Điều 7; khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4, khoản 5,
khoản 6, khoản 7, khoản 8 Điều 8; Điều 9; khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4,
khoản 5 Điều 10;; khoần 1, khoản 2 Đìậu 11; khoản 1, khoản 2 Điều 12;
điểm a, điểm b, điểm c, điểm d, điểm đ, điểm e khoản 1 Điều 13; Điều 14 Nghị
định này;
c) Chủ tịch ủ y ban nhân dân cấp tỉnh xử phạt đối với hành vi vi phạm
hành chính quy định tại Điều 5, Điều 6, Điều 7, Đieu 8, Điều 9, Điều 10, Điêu 11,
Điều 12, Điêu 13, Điều 14 Nghị định này.
2. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Bộ đội Biên phòng:
a) Chiến sĩ Bộ đội Biên phòng xử phat đối với những hành vi vi phạm
hành chính quy định tại điểm c khoản 1 Điều ố; điểm c khoản 1 Điều 8 Nghị
định này;
b) Trạm trưởng, Đội trưởng của chiến sĩ Bộ đội Biên phòng xử phạt đối
với những hành vi vi phạm hành chính quy định tại điểm c khoản 1, diêm b
khoản 2 Điều 6; điểm c khoản 1, đỉểm c khoản 2 Điều 8; khoản 1; điểm a,
điểm b khoản 2 Điều 9; Điều 14 Nghị định này;
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c) Đồn trưởng đồn Biên phòng, Hải đội trưởng Hải đội Biên phòng, Chỉ
huy trưởng Ban Chi huy Biên phòng cửa khẩu cảng xử phạt đối với những
hành vi vi phạm hành chính quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4,
khoản 5, khoản 6 Điều 6; khoản 1; điểm b, điểm c khoản 2; khoản 3; điểm b,
điểm c, điểm d khoản 4; điểm b khoản 5 Điều 7; khoản i ; điểm a, điểm c, điểm d
khoản 2; điểm b khoản 3; khoản 5; điểm b, đỉểm c khoản 6 Điều 8; khoản 1,
khoản 2, khoản 3, khoản 4, khoản 5 Điều 9; khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4
Điều 10; khoản 1 Điều 11; khoản 1, khoản 2 Điều 12; điểm a, điểm b, điểm c
khoản 1 Điều 13; Điều 14 Nghị định này;
d) Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng cấp tinh, Chi huy trưởng Hải đoàn
Biên phòng trực thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng xử phạt đối với những
hành vi vi phạm hành chính quỵ định tại Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điều 8, Điều 9,
Điều 10, Điều ỉ 1, Điều 12, Đieu 13, Điều 14 Nghị định này.
3. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Công an nhân dân:
a) Chiến sĩ Công an nhân dân xừ phạt đối với những hành vi vi phạm
hành chính quy định tại đi êm c khoản 1 Điều 6, điểm c khoản 1 Điều 8 Nghị
định này;
b) Trạm trưởng, Đội trưởng của chiến sĩ Công an nhân dân xử phạt đối
vói những hầnh vi vi phạm hành chính quy định tại đỉểm c khoản 1 Điều 6; điểm c
khoản 1 Điều 8; khoản 1 Điều 9 Nghị định này;
c) Trường Công an cấp xã, Trưởng đồn Công an, Trạm trưởng Trạm
Công an cửa khâu, khu chể xuât xử phạt đối vói những hành vi vi phạm hầnh
chính quy định tại điểm c khoản 1; điêm b, điểm e khoản 2 Điều 6; điểm c
khoản 1, điểm c khpản 2 Điều 8; khoản 1; điểm a, điềm b khoản 2 Điều 9;
khoản 1, khoản 2 Điều 10 NghỊ định này;
d) Trường Công an cấp huyện; Trưởng phòng Cảnh sát điều ưa tội phạm về
trật tự xã hội; Trường phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường;
Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về ưật tự xã hội; Trưởng phòng
Cảnh sát giao thông hoặc Trưởng phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường
sắt; Trương phòng Cảnh sát giao thông đường bộ; Trưởng phòng Cảnh sát
đường thủy thuộc Công an cấp tỉnh nơi có biên giới xử phạt đối với những hành
vi vi phạm hành chính quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4, khoản 5,
khoản 6 Điều ố; khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4, khoản 5 Điều 7; khoản 1,
khoản 2, khoản 3, khoản 4, khoản 5, khoản ố Điều 8; khoản 1; điểm a, điểm b,
điểm c khoản 2; điểm a, điểm b khoản 3; điểm a khoản 4; điếm a, điềm b khoản 5
Điều 9; khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoỗn 4 Điều 10; khoản ỉ Điều 11; khoản 1,
khoản 2 Điều 12; điểm a, điểm b, điểm c khoản 1 Điêu 13 và Điều 14 Nghi
đinh này;
đ) Giám đốc Công an cấp tỉnh nơi có biên giới xử phạt đối với những
hành vi vi phạm hành chính quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4,
khoản 5, khoản 6, điểm c khoản 7 Điều 6; Điều 7; khoản 1; khoản 2; khoản 3;
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khoần 4; khoản 5; khoản ố; khoản 7; điểm b, điểm c, điém d khoản 8 Điều 8;
khoản 1; điàn a, đỉểm b, điểm c khoản 2; điểm a, điểm b khoán 3; điểm a khoản 4;
điểm a, điểm b khoản 5; điểm đ khoản 6 Điều 9; khoản 1, khoản 2, khoản 3,
khoản 4, khoản 5 Điều 10; khoản 1, khoản 2 Điều 1ĩ ; khoản 1, khoản 2 Điều 12;
điểm a, điểm b, điểm c, điểm d, điểm đ, điểm e khoản 1 Điều 13 vầ Điều 14
Nghị định này.
4. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Cảnh sát biển:
a) Cảnh sát viên Cảnh sát biển xử phạt đối với những hành vi vi phạm
hành chính quy định tại khoản 1 Điều 9 Nghị định này;
b) Tổ trường Tổ nghiệp vụ Cảnh sát biển xử phạt đối với những hành
vi vi phạm hành chính quy định tại khoản 1 Điều 9 Nghị định nằy;
c) Đội trường Đội nghiệp vụ Cảnh sát biền, Trạm trường Trạm Cảnh sát
biên xử phạt đối vói những hành vi vi phạm hành chính quy định tại điểm b
khoản 3 Điều 8; khoản 1 Điều 9 Nghị định này;
d) Hải đội trưởng Hải đội Cảnh sát biển xử phạt đối với những hành vi vi
phạm hành chính quy định tại điểm đ khoản 2; đỉểm b khoản 3; khoản 5; điểm
b5 điểm c khoản 6 Điều 8; khoản 1; điểm a, điểm b khoản 3; điểm d khoản 4;
diêm a, điểm b, đỉểm c khoản 5 Điều 9; khoản 1 Điều 12; khoản 1, khoản 3
Điều 14 Nghị định này;
đ) Hải đoàn trưởng Hải đoàn Cảnh sát biển xừ phạt đối với những hành
vi vi phạm hành chính quy định tại điểm d khoản 2; điểm b khoản 3; khoản 5;
điểm b, điểm c khoản 6; khoản 7 Điều 8; khoản 1; đỉểm as điểm b khoản 3;
điểm d khồản 4; điểm a, điểm b, điểm c khoản 5 Điều 9; khoản 1, khoản 2
Điều 12; điểm a, điểm b, điểm c, điểm d khoản 1 Điều 13 vằ khoản 1, khoản 3
Điều 14 Nghị định này;
e) Tư lệnh Bộ Tự lệnh Vùng Cảnh sát biển xử phạt đối với những hành
vi vi phạm hành chính quy định tại điểm d khoản 2; điểm b khoản 3; khoản 5;
điểm b, điểm c khoản ố; khoản 7; điểm a, đỉềm b, điểm d khoản 8 Điều 8;
khoản 1; điềm a, điểm b khoản 3; điểm d khoản 4; điểm a, điểm b, điểm c
khoản 5 Điều 9; khoản 1, khoản 2 Điều 12; điểm a, điểm b, điểm c, điểm d,
điểm đ, điếm e khoãn 1; khoản 2 Điều 13; khoản 1, khoản 3 Điều 14 Nghị
định này;
g) Tư lệnh Cành sát biển Việt Nam xử phạt dối với những hành vi vi
phạm hành chỉnh quy định tại điểm a khoản 1, điểm a khoản 2 Điều 5; điểm b,
điểm d khoản 2; khoản 3; khoản 4; khoản 5; điểm b, điểm c khoản 6; khoản 7;
khoản 8; khoản lồ; khoản 11 Điều 8; khoản 1; điểm a, điểm b khoản 3;
điểm d khoản 4; điềm a, điểm b, điểm c khoản 5 Điều 9; Điều 12; Điều 13;
khoản 1, khoản 3 Điều 14 Nghị định này.
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5. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Hải quan:
a) Đội trưởng thuộc Chi cục Hải quan, Đội trưởng thuộc Chi cục kiểm
tra sau thông quan xử phạt đối với những hành vi vi phạm hành chính quy
định tại khoản 3 Điều 7 Nghị định này;
b) Chi cục trưởng Chi cục Hải quan, Chi cục trưởng Chi cục kiềm ữa sau
thông quan, Đội trường Đội kiềm soát thuộc Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh,
thành phố trực thuộc trung ương, Đội trưởng Đội kiểm soát chống buôn lậu,
Đội trưởng Đội thủ tục Hải quan, Hải đội trưởng Hải đội kỉểm soát trên biển
và Đội trưởng Đội kiểm soát bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ thuộc Cục Điều tra
chống buôn lậu Tổng cục Hải quan xử phạt đối với những hành vi vi phạm
hành chính quy định tại điềm b, điểm c khoản 2; khoản 3; điểm b, điềm c,
điểm d khoản 4; điểm b khoản 5 Điều 7; điểm a, điểm c khoản 3; điểm d
khoản 4; điểm b, điểm c khoản 5 Điều 9; điểm a, điềm b, điềm c, điểm d, điếm đ,
điểm e khoản i Điều 13 Nghị định này;
c) Cục trưởng Cục Điều ừa chống buôn lậu, Cục trưởng Cục kiểm tra
sau thông quan thuộc Tổng cục Hải quan, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, liên
tỉnh, thành phô trực thuộc trung ương xử phạt đối với những hành vi vi phạm
hành chính quy định tại khoản 2; khoản 3; điểm a, điểm b, điểm c, điểm d
khoản 4; khoản 5 Điều 7; điểm a, điểm c khoản 3; điểm d khoản 4; điểm b,
điềm c khoản 5 Điều 9; khoản 1, khoản 3 Điều 13 Nghị định này;
d) Tồng cục trưởng Tồng cục Hải quan xử phạt đối với những hành vi vi
phạm hành chính quy định tại khoản 2; khoản 3; điểm a, điểm b, điếm c, điểm
d khoản 4; khoản 5 Điều 7; điểm a, điểm c khoản 3; điểm d khoản 4; điểm b,
điểm c khoản 5 Điều 9; khoản 1, khoản 3 Điều 13 Nghị định này.
6. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Quản lý thị trường;
a) Đội trưởng Đội quản lý thị trường cấp huyện trực thuộc Cục Quản lý
thị trường câp tinh xử phạt đối với những hành vi vi phạm hành chính quy
định tại điểm c khoản 2, khoản 3 Điều 7; khoản 5 Điều 8; điểm b khoản 5 Điều 9;
khoản 1, khoản 2 Điều 12; điểm a, điểm b, điểm c, điểm d, điểm đ, điểm e
khoản 1, khoản 2 Điều 13 Nghị định này;
b) Cục trưởng Cục Nghiệp vụ Quản lý thị trường thuộc Tồng cục Quản
lý thị trường, Cục trường Cục Quản lý thị trường cấp tỉnh xừ phạt đối với
những hành vi vi phạm hành chính quy định tại điểm c khoản 2, khoản 3, điểm
a khoản 4 Điều 7; khoản 5, điểm a khoản 6 Điều 8; điềm b khoản 5 Điều 9;
Điều 12; Điều 13 Nghị định này;
c) Tồng cục trường Tổng cục Quản lý thị trường xử phạt đối với những
hành vi vi phạm hành chính quy định tại điểm c khoản 2, khoản 3, điểm a
khoản 4 Điều 7; khoản 5, điểm a khoản 6 Điều 8; điểm b khoản 5 Điều 9; Điều 12;
Điều 13 Nghị định này.
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7. Thẩm quyền xử phạt vi phặĩn hành chính của Cảng vụ hàng hải:
a) Trưống đại diện Cảng vụ hàng hảí xử phặt đối với nhữiig hầnh vi vi
phạm hành chính quỵ định tại điểm b khoản 3; điểm b, điểm c khoản 6; điểm a,
điểm đ khoản 8 Đieu 8; khoản 1; điểm a, điểm b khoản 2; điểm c, điểm d
khoản 3; điểm b, điểm c, điểm đ, điểm e khoản 4; điểm b, điểm đ, điểm đ
khoản 5 Điều 9 Nghị định này;
b) Giám đốc Cảng vụ hàng hải xử phạt đối với những hành vi vi phạm
hành chính quy định tại khoản 3; khoản 4; khoản 5; điểm b, điểm c khoản 6;
điểm ạ, điểm d khoản 8 Điều 8; khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4, khoản 5,
khoản 6 Điều 9 Nghị định này.
8. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính cùa Cảng vụ đường thủy nội địa:
a) Trưởng đại diện Cảng vụ đưòĩig thủy nội địa xử phạt đối vói những
hành vi vi phạm hânh chính quy định tại điểm b khoản 3; điểm b, điểm c
khoản ố; điểm â, điểm đ khoản 8 Điều 8; khoản í; điểm a, điểm b khoản 2;
điểm c, điểm d khoản 3; điểm b, điểm c, điểm đ, điểm e khoản 4; điểm b,
điểm d, điểm đ khoản 5 Điều 9 Nghị định này;
b) Giám đốc Câng vụ đường thuỷ nội địa thuộc Cục Đường thủy nội địa
Việt Nam xử phạt đối với những hành vi vi phạm hành chính quy định tại
khoản 3; khoản 4; khoản 5; điềm b, điểm c khoản 6; điểm a, điểm d khoản 8
Điều 8; khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4, khoản 5, khoản 6 Điều 9 Nghị
định này.
9. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Kiểm ngư:
a) Trạm trưởng Trạm Kiểm ngư thuộc Chi cục Kiểm ngư vùng xử phạt
đối với những hành vi vi phạm hành chính quy định tại điểm b khoản 3; khoản 5;
điểm b, điểm c khoản 6 Điều 8; điểm b khoản 3 Điều 9; khoản 1 Điều 14 Nghị
định này;
b) Chi cục trưởng Chi cục Kiểm ngư vùng có quyền xừ phạt đối với
những hành vi vi phạm hành chính quy định tại điểm b khoản 3; khoản 5; điểm b,
điểm c khoản 6; khoản 9 Điều 8; điem b khoản 3 Điều 9; khoản 1 Điều 14 Nghị
đinh này;
c) Cục trưởng Cục Kiểm ngư xử phạt đối với những hành vi vi phạm
hành chỉnh quy định tại điểm b khoản 2; khoản 3; khoản 4; khoản 5; điểm b,
điềm c khoản ố; điểm c khoản 8; khoản 9 Điều 8; điếm b khoản 3 Điều 9; khoản 1
Điều 14 Nghị định này.
Điều 25, Thẩm qụyền lập biên bản vi phạm hành chính
1.
Khi thi hành công vụ, nhiệm vụ những người có thẩm quyền xử phạt
vi phạm hành chính quy định tại Điều 15, Điều 16, Điều 17, Điều 18, Điều 19,
Điêu 20, Điều 21, Điều 22, Điều 23 Nghị định này có thầm quyền ỉập biên
bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia.
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2. Cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ trong các cơ CỊuan được quy
định tại Điều 15, Điều lố, Điều 17, Điều 18, Điều 19, Điều 20, Đieu 21, Điều 22,
Điều 23 Nghị định này đang thi hành công vụ, nhiệm vụ theo vãn bản quy
phạm pháp luật hoặc văn bản hành chính do người, cơ quan có thẩm quyền
ban hành có quyên lập biên bản vi phạm hành chính ừong lĩnh vưc quản ỉý,
bảo vệ biên giới quôc gía.
3. Thuyền trường tàu tuần tra thuộc Hài đoàn Biên phòng, Hải đội Biên
phòng, Hải đoàn Cảnh sát biển, Hài dội Cảnh sát biển, Thủy đoàn thuộc Công
an nhân dân, Chi cục Kiêm ngư vùng và những người được thuyền trưởng tàu
tuần tra thuộc Hảì đoàn Biên phòng, Hải độì Biên phòng, Hải đoàn Cảnh sát
biển, Hải đội Cảnh sát biển, Thủy đoàn thuộc Công an nhân dân, Chi cục
Kiềm ngư vùng giao nhiệm vụ lập biên bản có quyền lập biên bản vi phạm
hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới quôc gia.
4. Người có thầm quyền lập biên bản vi phạm hành chính ừong lĩnh
vực quản lý, bảo vệ biên giới quổc gia nhưng không có thẩm quyền xư phạt
quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều này chỉ có quyền lâp biên bản
về những vi phạm thuộc phạm vi thi hành công vụ, nhiệm vụ được giao và
chịu trách nhiệm vê việc lập biên bản. Trường hợp vụ việc vi phạm vừa có
hành vi vi phạm thuộc thẩm quyền xử phạt của người lập biên bản, vừa có
hành vi vi phạm không thuộc thẩm quyền xử phạt hoặc vượt quá thẩm quyền
xử phạt của người lập biên bản, thi người đó vẫn tiến hành lập biên bân vi
phạm hành chính đối với tất cà các hành vi vi phạm và chuyển ngay biên bản
đến người có thẩm quyền xử phạt để tiến hành xử phạt theo quy định tại
khoản 3 Điều 58 Luật Xử lý vi phạm hành chính.
Chương IV
ĐIÈU KHOẢN THI HÀNH
Điều 26. Hiệu lực thỉ hành
Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 10 rxãm 2020 và thay thế
Nghị định số 169/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy
đinh xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giói quôc gia.
Điều 27. Đỉều khoản chuyến tiếp
1. Đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ
biên giới quốc gia xảy ra trước khi Nghị định này có hiệu lực mầ sau đó mới
bị phát hiện hoặc đang xem xét, giải quyết thì áp dụng các quy định có lợi cho
tề chức, cá nhân vi phạm.
2. Đối với quyết định xử phạt vi phạm hành chính đã được ban hành hoặc
đã được thi hành xong trước thời đỉểm Nghị định này cổ hiệu lực thi hành mà cá
nhân, tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc cá nhân bị áp dụng biện pháp
xử lý hành chính còn khiếu nại thì áp dụng quy định của Nghị định
số 169/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử
phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ biến giới quốc gia.
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Điều 28. Trách nhỉệin thi hành
1. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hướng dẫn điểm a khoản 1; điểm a, điểm c
khoản 2 Điều 5; khoản 1; đỉểm b khoản 2; điểm a khoản 3; điểm c, điểm e khoản 5;
khoản 9 Điều 6; khoản 1 Điều 7; khoản 1 Điều 8; khoản 1 Điều 10; Điều 14;
Điều 16; Điều 18; kiểm tra và tổ chức thực hiện Nghị định này.
2. Bộ trường, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thù trưởng cơ quan thuộc
Chinh phủ, Chủ tịch ủ y ban nhân dân các tỉnh, thẶnh phố trực thuộc trưng
ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này J
Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thù tướng, các Phó Thù tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phù;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phổ trục thuộc trung ương;
- Văn phồng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Vãn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Hội đồng Dân tộc và các Uy ban của Quốc hội;
- Toà án nhân dân tốt cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toân Nhà nưởc;
- ủ y ban Giám sát tải chinh Quốc gia;
- Ngân hảng Chinh sách xâ hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- ủ y ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương cùa các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lỷ TTg, TGĐ cổng TTĐT,
các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
-Lưu: VT, NC (2b).>M0

