
SỞ TƯ PHÁP TỈNH TUYÊN QUANG 

 

THẨM QUYỀN XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ ÁP DỤNG 

BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ CỦA THANH TRA 

  

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 Thanh tra”, như sau: 

 

I. THẨM QUYỀN CỦA THANH TRA VIÊN, NGƯỜI ĐƯỢC GIAO 

THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THANH TRA CHUYÊN NGÀNH ĐANG THI 

HÀNH CÔNG VỤ 

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 46 Luật Xử lý vi phạm hành chính, 

Thanh tra viên, người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành 

đang thi hành công vụ có quyền: 

1. Phạt cảnh cáo. 

2. Phạt tiền đến 1% mức tiền phạt tối đa theo lĩnh vực nhưng không quá 

500.000 đồng. 

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

vượt quá 02 lần mức tiền phạt theo thẩm quyền, nhưng không quá 1.000.000 

đồng. 

4. 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 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. 

II. THẨM QUYỀN CỦA CÁC CHỨC DANH (Chánh Thanh tra sở; 

Chánh Thanh tra Cục Hàng không Việt Nam; Chánh Thanh tra Cục Hàng 

hải Việt Nam; Chánh Thanh tra Cục An toàn bức xạ và hạt nhân; Chánh 

Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; Chánh Thanh tra quốc phòng 

quân khu; Chánh Thanh tra Cơ yếu thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ; Chi 
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cục trưởng Chi cục Thú y vùng, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm dịch động 

vật vùng thuộc Cục Thú y; Chi cục trưởng Chi cục Kiểm dịch thực vật 

vùng thuộc Cục Bảo vệ thực vật; Chi cục trưởng Chi cục Quản lý chất 

lượng nông lâm sản và thủy sản Trung Bộ, Chi cục trưởng Chi cục Quản 

lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Nam Bộ thuộc Cục Quản lý chất 

lượng nông lâm sản và thủy sản; Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh 

thực phẩm, Chi cục trưởng Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình thuộc 

Sở Y tế; Chi cục trưởng Chi cục về trồng trọt và bảo vệ thực vật, chăn 

nuôi, thú y, thủy sản, quản lý chất lượng nông lâm và thủy sản, thủy lợi, đê 

điều, phòng, chống thiên tai, lâm nghiệp, phát triển nông thôn thuộc Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn 

Đo lường Chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ; Chi cục trưởng 

Chi cục Quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa miền Trung, Chi cục 

trưởng Chi cục Quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa miền Nam thuộc 

Cục Quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Giám đốc Trung tâm Tần số 

vô tuyến điện khu vực, Giám đốc Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh; các chức danh 

tương đương của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên 

ngành được Chính phủ quy định thẩm quyền xử phạt) 

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 46 Luật Xử lý vi phạm hành chính, các 

chức danh trên có quyền: 

1. Phạt cảnh cáo. 

2. Phạt tiền đến 50% mức tiền phạt tối đa theo lĩnh vực nhưng không quá 

50.000.000 đồng. 

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

đình chỉ hoạt động có thời hạn. 

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

quá 02 lần mức tiền phạt theo thẩm quyền, nhưng không quá 100.000.000 

đồng. 

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

trạng ban đầu; (b) Buộc phá dỡ công trình, phần công trình xây dựng không có 

giấy phép hoặc xây dựng không đúng với giấy phép; (c) Buộc thực hiện biện 

pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, lây lan dịch bệnh; (d) Buộc đưa 

ra khỏi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoặc tái xuất hàng 

hóa, vật phẩm, phương tiện; (đ) 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; (e) Buộc cải chính thông tin sai sự thật hoặc gây nhầm lẫn;  (g) 

Buộc loại bỏ yếu tố vi phạm trên hàng hóa, bao bì hàng hóa, phương tiện kinh 

doanh, vật phẩm; (h) Buộc thu hồi sản phẩm, hàng hóa không bảo đảm chất 
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lượng; (i) 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; (k) Các biện 

pháp khắc phục hậu quả khác do Chính phủ quy định.  

III. THẨM QUYỀN CỦA CÁC CHỨC DANH (Cục trưởng Cục Thống 

kê, Giám đốc Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh, Cục trưởng Cục Quản lý chất 

lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất 

lượng; các chức danh tương đương của cơ quan được giao thực hiện chức 

năng thanh tra chuyên ngành được Chính phủ quy định thẩm quyền xử 

phạt)  

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 46 Luật Xử lý vi phạm hành chính, các 

chức danh trên có quyền: 

1. Phạt cảnh cáo. 

2. Phạt tiền đến 70% mức tiền phạt tối đa theo lĩnh vực nhưng không quá 

250.000.000 đồng. 

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

đình chỉ hoạt động có thời hạn. 

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

vượt quá 02 lần mức tiền phạt theo thẩm quyền, nhưng không quá 500.000.000 

đồng. 

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

trạng ban đầu; (b) Buộc phá dỡ công trình, phần công trình xây dựng không có 

giấy phép hoặc xây dựng không đúng với giấy phép; (c) Buộc thực hiện biện 

pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, lây lan dịch bệnh; (d) Buộc đưa 

ra khỏi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoặc tái xuất hàng 

hóa, vật phẩm, phương tiện; (đ) 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; (e) Buộc cải chính thông tin sai sự thật hoặc gây nhầm lẫn;  (g) 

Buộc loại bỏ yếu tố vi phạm trên hàng hóa, bao bì hàng hóa, phương tiện kinh 

doanh, vật phẩm; (h) Buộc thu hồi sản phẩm, hàng hóa không bảo đảm chất 

lượng; (i) 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; (k) Các biện 

pháp khắc phục hậu quả khác do Chính phủ quy định.  

IV. THẨM QUYỀN CỦA CÁC CHỨC DANH (Chánh Thanh tra bộ, cơ 

quan ngang bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Tổng cục 

trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Tổng cục trưởng Tổng 
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cục Giáo dục nghề nghiệp, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi, Tổng cục 

trưởng Tổng cục Lâm nghiệp, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản, Tổng 

cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Tổng cục trưởng 

Tổng cục Môi trường, Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai, Tổng 

cục trưởng Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, Tổng giám đốc Kho 

bạc Nhà nước, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Trưởng ban Ban 

Cơ yếu Chính phủ, Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ, Cục trưởng Cục 

Hóa chất, Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp, 

Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại, 

Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Cục trưởng Cục 

Đường sắt Việt Nam, Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Cục 

trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, 

Cục trưởng Cục An toàn bức xạ và hạt nhân, Cục trưởng Cục Thú y, Cục 

trưởng Cục Bảo vệ thực vật, Cục trưởng Cục Trồng trọt, Cục trưởng Cục 

Chăn nuôi, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy s ản, 

Cục trưởng Cục Kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn, Cục trưởng Cục 

Quản lý, giám sát bảo hiểm, Cục trưởng Cục Tần số vô tuyến điện, Cục 

trưởng Cục Viễn thông, Cục trưởng Cục Phát thanh, truyền hình và thông 

tin điện tử, Cục trưởng Cục Báo chí, Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát 

hành, Cục trưởng Cục Quản lý dược, Cục trưởng Cục Quản lý khám, 

chữa bệnh, Cục trưởng Cục Quản lý môi trường y tế, Cục trưởng Cục Y tế 

dự phòng, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, Cục trưởng Cục Bổ trợ tư 

pháp, Cục trưởng Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, Cục trưởng Cục 

Quản lý lao động ngoài nước, Cục trưởng Cục An toàn lao động, Tổng 

giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam; các chức danh tương đương của cơ 

quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành được Chính 

phủ quy định thẩm quyền xử phạt)  

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 46 Luật Xử lý vi phạm hành chính, các 

chức danh trên có quyền: 

1. Phạt cảnh cáo. 

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

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

đình chỉ hoạt động có thời hạn. 

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

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

trạng ban đầu; (b) Buộc phá dỡ công trình, phần công trình xây dựng không có 

giấy phép hoặc xây dựng không đúng với giấy phép; (c) Buộc thực hiện biện 

pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, lây lan dịch bệnh; (d) Buộc đưa 
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ra khỏi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoặc tái xuất hàng 

hóa, vật phẩm, phương tiện; (đ) 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; (e) Buộc cải chính thông tin sai sự thật hoặc gây nhầm lẫn;  (g) 

Buộc loại bỏ yếu tố vi phạm trên hàng hóa, bao bì hàng hóa, phương tiện kinh 

doanh, vật phẩm; (h) Buộc thu hồi sản phẩm, hàng hóa không bảo đảm chất 

lượng; (i) 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; (k) Các biện 

pháp khắc phục hậu quả khác do Chính phủ quy định.  

V. THẨM QUYỀN CỦA TRƯỞNG ĐOÀN THANH TRA CHUYÊN 

NGÀNH CẤP BỘ, TRƯỞNG ĐOÀN THANH TRA CHUYÊN NGÀNH DO 

TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM THÀNH LẬP 

Theo quy định tại Khoản 5 Điều 46 Luật Xử lý vi phạm hành chính, 

Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành cấp bộ, Trưởng đoàn thanh tra chuyên 

ngành do Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam thành lập có thẩm quyền: 

1. Phạt cảnh cáo. 

2. Phạt tiền đến 70% mức tiền phạt tối đa theo lĩnh vực nhưng không quá 

250.000.000 đồng. 

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

đình chỉ hoạt động có thời hạn. 

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

vượt quá 02 lần mức tiền phạt theo thẩm quyền, nhưng không quá 500.000.000 

đồng. 

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

trạng ban đầu; (b) Buộc phá dỡ công trình, phần công trình xây dựng không có 

giấy phép hoặc xây dựng không đúng với giấy phép; (c) Buộc thực hiện biện 

pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, lây lan dịch bệnh; (d) Buộc đưa 

ra khỏi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoặc tái xuất hàng 

hóa, vật phẩm, phương tiện; (đ) 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; (e) Buộc cải chính thông tin sai sự thật hoặc gây nhầm lẫn;  (g) 

Buộc loại bỏ yếu tố vi phạm trên hàng hóa, bao bì hàng hóa, phương tiện kinh 

doanh, vật phẩm; (h) Buộc thu hồi sản phẩm, hàng hóa không bảo đảm chất 

lượng; (i) 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 
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chính đã bị tiêu thụ, tẩu tán, tiêu hủy trái quy định của pháp luật; (k) Các biện 

pháp khắc phục hậu quả khác do Chính phủ quy định.  

VI. THẨM QUYỀN CỦA TRƯỞNG ĐOÀN THANH TRA CHUYÊN 

NGÀNH CẤP SỞ, TRƯỞNG ĐOÀN THANH TRA CHUYÊN NGÀNH CỦA 

CƠ QUAN ĐƯỢC GIAO THỰC HIỆN CHỨC NĂNG THANH TRA CHUYÊN 

NGÀNH 

Theo quy định tại Khoản 5 Điều 46 Luật Xử lý vi phạm hành chính, 

Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành cấp sở, trưởng đoàn thanh tra chuyên 

ngành của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành có 

thẩm quyền: 

1. Phạt cảnh cáo. 

2. Phạt tiền đến 50% mức tiền phạt tối đa theo lĩnh vực nhưng không quá 

50.000.000 đồng. 

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

đình chỉ hoạt động có thời hạn. 

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

quá 02 lần mức tiền phạt theo thẩm quyền, nhưng không quá 100.000.000 

đồng. 

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

trạng ban đầu; (b) Buộc phá dỡ công trình, phần công trình xây dựng không có 

giấy phép hoặc xây dựng không đúng với giấy phép; (c) Buộc thực hiện biện 

pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, lây lan dịch bệnh; (d) Buộc đưa 

ra khỏi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoặc tái xuất hàng 

hóa, vật phẩm, phương tiện; (đ) 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; (e) Buộc cải chính thông tin sai sự thật hoặc gây nhầm lẫn;  (g) 

Buộc loại bỏ yếu tố vi phạm trên hàng hóa, bao bì hàng hóa, phương tiện kinh 

doanh, vật phẩm; (h) Buộc thu hồi sản phẩm, hàng hóa không bảo đảm chất 

lượng; (i) 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; (k) Các biện 

pháp khắc phục hậu quả khác do Chính phủ quy định./. 
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