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THẨM QUYỀN XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ ÁP DỤNG 

BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ CỦA QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG 

  

Luật Xử lý vi phạm hành chính được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 20 tháng 6 năm 

2012, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2013; được sửa đổi, bổ sung bởi Luật 

số 67/2020/QH14 ngày 13 tháng 11 năm 2020, có hiệu lực từ ngày 01/01/2022 

(sau đây viết tắt là Luật Xử lý vi phạm hành chính). 

Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang biên tập và giới thiệu các quy định của  

Luật Xử lý vi phạm hành chính về “Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính 

và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả của Quản lý thị trường”, như sau: 

 

I. THẨM QUYỀN CỦA KIỂM SOÁT VIÊN THỊ TRƯỜNG ĐANG THI 

HÀNH CÔNG VỤ 

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 45 Luật Xử lý vi phạm hành chính, Kiểm 

soát viên thị trường đang thi hành công vụ có quyền: 

1. Phạt cảnh cáo. 

2. Phạt tiền đến 500.000 đồng. 

II. THẨM QUYỀN CỦA ĐỘI TRƯỞNG ĐỘI QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG, 

TRƯỞNG PHÒNG NGHIỆP VỤ THUỘC CỤC NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ THỊ 

TRƯỜNG 

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 45 Luật Xử lý vi phạm hành chính, Đội 

trưởng Đội Quản lý thị trường, Trưởng phòng Nghiệp vụ thuộc Cục Nghiệp vụ 

quản lý thị trường có quyền: 

1. Phạt cảnh cáo. 

2. Phạt tiền đến 25.000.000 đồng. 

3. Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không 

vượt quá 50.000.000 đồng. 

4. Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả: (a) Buộc khôi phục lại tình 

trạng ban đầu; (b) Buộc tiêu hủy hàng hóa, vật phẩm gây hại cho sức khỏe con 

người, vật nuôi, cây trồng và môi trường, văn hóa phẩm có nội dung độc hại; 

(c) Buộc cải chính thông tin sai sự thật hoặc gây nhầm lẫn;  (d) Buộc loại bỏ 

yếu tố vi phạm trên hàng hóa, bao bì hàng hóa, phương tiện kinh doanh, vật 
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phẩm; (đ) Buộc thu hồi sản phẩm, hàng hóa không bảo đảm chất lượng; (e) 

Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện vi phạm hành chính 

hoặc buộc nộp lại số tiền bằng trị giá tang vật, phương tiện vi phạm hành chính 

đã bị tiêu thụ, tẩu tán, tiêu hủy trái quy định của pháp luật; (g) Các biện pháp 

khắc phục hậu quả khác do Chính phủ quy định.  

III. THẨM QUYỀN CỦA CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ THỊ 

TRƯỜNG CẤP TỈNH, CỤC TRƯỞNG CỤC NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ THỊ 

TRƯỜNG THUỘC TỔNG CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG 

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 45 Luật Xử lý vi phạm hành chính, Cục 

trưởng Cục Quản lý thị trường cấp tỉnh, Cục trưởng Cục Nghiệp vụ quản lý thị 

trường thuộc Tổng cục Quản lý thị trường có quyền: 

1. Phạt cảnh cáo. 

2. Phạt tiền đến 50.000.000 đồng. 

3. Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính. 

4. Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc  

đình chỉ hoạt động có thời hạn. 

5. Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả: (a) Buộc khôi phục lại tình 

trạng ban đầu; (b) Buộc thực hiện biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi 

trường, lây lan dịch bệnh; (c) Buộc đưa ra khỏi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam hoặc tái xuất hàng hóa, vật phẩm, phương tiện; (d) Buộc 

tiêu hủy hàng hóa, vật phẩm gây hại cho sức khỏe con người, vật nuôi, cây 

trồng và môi trường, văn hóa phẩm có nội dung độc hại; (đ) Buộc cải chính 

thông tin sai sự thật hoặc gây nhầm lẫn; (e) Buộc loại bỏ yếu tố vi phạm trên 

hàng hóa, bao bì hàng hóa, phương tiện kinh doanh, vật phẩm; (g) Buộc thu hồi 

sản phẩm, hàng hóa không bảo đảm chất lượng; (h) Buộc nộp lại số lợi bất hợp 

pháp có được do thực hiện vi phạm hành chính hoặc buộc nộp lại số tiền bằng 

trị giá tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đã bị tiêu thụ, tẩu tán, tiêu hủy 

trái quy định của pháp luật; (i) Các biện pháp khắc phục hậu quả khác do Chính 

phủ quy định.  

IV. THẨM QUYỀN TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC QUẢN LÝ THỊ 

TRƯỜNG  

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 45 Luật Xử lý vi phạm hành chính, Tổng 

cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường có quyền: 

1. Phạt cảnh cáo. 

2. Phạt tiền đến mức tối đa theo lĩnh vực. 

3. Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính. 
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4. Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có  thời hạn hoặc 

đình chỉ hoạt động có thời hạn. 

5. Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả: (a) Buộc khôi phục lại tình 

trạng ban đầu; (b) Buộc thực hiện biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi 

trường, lây lan dịch bệnh; (c) Buộc đưa ra khỏi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam hoặc tái xuất hàng hóa, vật phẩm, phương tiện; (d) Buộc 

tiêu hủy hàng hóa, vật phẩm gây hại cho sức khỏe con người, vật nuôi, cây 

trồng và môi trường, văn hóa phẩm có nội dung độc hại; (đ) Buộc cải chính 

thông tin sai sự thật hoặc gây nhầm lẫn; (e) Buộc loại bỏ yếu tố vi phạm trên 

hàng hóa, bao bì hàng hóa, phương tiện kinh doanh, vật phẩm; (g) Buộc thu hồi 

sản phẩm, hàng hóa không bảo đảm chất lượng; (h) Buộc nộp lại số lợi bất hợp 

pháp có được do thực hiện vi phạm hành chính hoặc buộc nộp lại số tiền bằng 

trị giá tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đã bị tiêu thụ, tẩu tán, tiêu hủy 

trái quy định của pháp luật; (i) Các biện pháp khắc phục hậu quả khác do Chính 

phủ quy định./. 
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