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PHẦN I. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
CHÍNH PHỦ
CHÍNH
PHỦ
______

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_________________________

Số: 02/2011/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2011

NGHỊ ĐỊNH
Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản
CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Báo chí ngày 28 tháng 12 năm 1989; Luật Sửa đổi, bổ sung một số
điều của Luật Báo chí ngày 12 tháng 6 năm 1999;
Căn cứ Luật Xuất bản ngày 03 tháng 12 năm 2004; Luật Sửa đổi, bổ sung một
số điều của Luật Xuất bản ngày 03 tháng 6 năm 2008;
Căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ ngày 29 tháng 11 năm 2005; Luật Sửa đổi bổ sung
một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ ngày 19 tháng 6 năm 2009;
Căn cứ Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002; Pháp
lệnh Sửa đổi bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02
tháng 4 năm 2008;
Căn cứ Pháp lệnh Quảng cáo ngày 16 tháng 11 năm 2001;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông,
NGHỊ ĐỊNH:
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
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1. Nghị định này quy định hành vi vi phạm, hình thức, mức xử phạt và thẩm
quyền xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản.
2. Vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản là hành vi cố ý hoặc
vô ý của cá nhân, cơ quan, tổ chức (sau đây gọi chung là cá nhân, tổ chức) vi phạm
các quy định của pháp luật về quản lý nhà nước trong hoạt động báo chí, xuất bản
mà không phải là tội phạm và theo quy định của pháp luật phải bị xử phạt hành
chính.
3. Vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản quy định trong Nghị
định này bao gồm: các hành vi vi phạm trong hoạt động thông tin báo chí (báo in,
báo nói, báo hình, báo điện tử, hoạt động truyền hình trả tiền, hoạt động xuất bản
đặc san, bản tin, tài liệu, tờ rơi, phát hành thông cáo báo chí, đăng phát bản tin trên
màn hình điện tử, hoạt động cung cấp thông tin và các hoạt động liên quan đến
việc thu tín hiệu truyền hình trực tiếp từ vệ tinh); hoạt động xuất bản; xuất khẩu,
nhập khẩu báo chí, xuất bản phẩm; quảng cáo trong hoạt động thông tin báo chí,
xuất bản.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Nghị định này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và
nước ngoài có hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản tại
Việt Nam.
Điều 3. Các hình thức xử phạt hành chính và biện pháp khắc phục hậu quả
1. Đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính, tổ chức, cá nhân vi phạm phải chịu
một trong các hình thức xử phạt chính sau đây:
a) Cảnh cáo;
b) Phạt tiền.
2. Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, tổ chức, cá nhân vi phạm hành chính còn
có thể bị áp dụng một hoặc các hình thức xử phạt bổ sung sau đây:
a) Tước quyền sử dụng có thời hạn hoặc không thời hạn các loại giấy phép, giấy
chứng nhận, thẻ nhà báo;
b) Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính.
3. Ngoài các hình thức xử phạt chính, xử phạt bổ sung được quy định tại khoản 1 và
khoản 2 Điều này, tổ chức, cá nhân vi phạm hành chính còn có thể bị áp dụng một
hoặc nhiều biện pháp khắc phục hậu quả được quy định cụ thể trong các điều của
Nghị định này.
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Chương II
HÀNH VI VI PHẠM TRONG HOẠT ĐỘNG BÁO CHÍ, XUẤT BẢN
HÌNH THỨC VÀ MỨC PHẠT
Mục 1
VI PHẠM TRONG HOẠT ĐỘNG BÁO CHÍ
Điều 4. Vi phạm các quy định về giấy phép hoạt động thông tin báo chí
1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành
vi sau:
a) Thực hiện không đúng quy định ghi trong giấy phép;
b) Hoạt động báo chí không đúng mục đích, chương trình đã được duyệt trong
giấy phép hoạt động báo chí do cơ quan có thẩm quyền cấp đối với phóng viên người
nước ngoài.
2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành
vi sau:
a) Thành lập cơ quan đại diện, cơ quan thường trú của cơ quan báo chí khi chưa
được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản;
b) Xuất bản bản tin mà không có giấy phép;
c) Xuất bản, lưu hành tài liệu, tờ rơi, ấn phẩm mà không có giấy phép đối với cơ
quan, tổ chức nước ngoài, pháp nhân có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam;
d) Ra phụ trương, phụ bản chuyên quảng cáo mà không có giấy phép;
đ) Quảng cáo liên tục quá mười phút trên đài phát thanh, đài truyền hình mà
không có giấy phép;
e) Đặt tủ ảnh, tủ thông tin, biển hiệu trước trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài khi
chưa được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cho phép;
g) Cơ quan, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam tổ chức chiếu phim, triển lãm, hội
thảo và các hoạt động khác có liên quan đến báo chí có mời công dân Việt Nam tham
dự mà không được sự chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;
h) Sửa chữa, tẩy xóa giấy phép.
3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành
vi sau:
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a) Phát hành thông cáo báo chí mà không có giấy phép đối với cơ quan, tổ chức
nước ngoài, pháp nhân có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam;
b) Xuất bản đặc san, số phụ, số chuyên đề, tăng trang mà không có giấy phép;
c) Mở thêm kênh, thêm chương trình mà không có giấy phép;
d) Đăng phát bản tin trên màn hình điện tử mà không có giấy phép.
4. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi hoạt động
báo chí mà không có giấy phép do cơ quan có thẩm quyền cấp đối với phóng viên
người nước ngoài.
5. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành
vi sau:
a) Xuất bản báo in hoặc xuất bản báo điện tử mà không có giấy phép hoạt động
báo chí theo quy định;
b) Phát sóng chương trình phát thanh, chương trình truyền hình mà không có
giấy phép hoạt động báo chí theo quy định;
c) Làm giả giấy phép hoạt động báo chí; giấy phép xuất bản đặc san, số phụ, số
chuyên đề; giấy phép xuất bản bản tin, tài liệu, tờ rơi.
6. Hình thức xử phạt bổ sung:
Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm đối với hành vi quy định tại điểm b, c, d,
e, g khoản 2, khoản 3, khoản 4 và khoản 5 Điều này.
Điều 5. Vi phạm các quy định về sử dụng thẻ nhà báo, hoạt động nghề nghiệp
của nhà báo
1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với
một trong các hành vi sau:
a) Cho người khác mượn thẻ nhà báo để hoạt động báo chí;
b) Sử dụng thẻ nhà báo của người khác để hoạt động báo chí;
c) Sử dụng thẻ nhà báo đã bị sửa chữa, tẩy xóa;
d) Sử dụng thẻ phóng viên nước ngoài hết hạn sử dụng hoặc không có thẻ phóng
viên nước ngoài do cơ quan có thẩm quyền cấp khi hoạt động báo chí.
2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi mạo danh nhà
báo, phóng viên để hoạt động báo chí nhằm trục lợi.
3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi lợi dụng tư
cách nhà báo để trục lợi hoặc can thiệp trái pháp luật hoặc cản trở hoạt động đúng
pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân.
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4. Hình thức xử phạt bổ sung:
a) Tịch thu thẻ nhà báo đối với hành vi quy định tại điểm b, c và d khoản 1
Điều này;
b) Tước quyền sử dụng thẻ nhà báo 180 ngày đối với hành vi quy định tại điểm a
khoản 1 Điều này;
c) Tước quyền sử dụng thẻ nhà báo không thời hạn đối với hành vi quy định tại
khoản 3 Điều này.
Điều 6. Hành vi cản trở bất hợp pháp hoạt động báo chí
1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi xúc phạm
danh dự, nhân phẩm của nhà báo khi đang hoạt động nghiệp vụ đúng pháp luật.
2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi cản trở nhà
báo hoạt động nghề nghiệp đúng pháp luật.
3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành
vi sau:
a) Đe dọa, uy hiếp tính mạng nhà báo;
b) Hủy hoại, cố ý làm hư hỏng hoặc thu giữ trái phép phương tiện, tài liệu hoạt
động báo chí của nhà báo.
4. Biện pháp khắc phục hậu quả:
a) Buộc xin lỗi đối với hành vi quy định tại khoản 1, khoản 3 Điều này;
b) Buộc trả lại phương tiện, tài liệu bị thu giữ trái phép đối với hành vi quy định
tại điểm b khoản 3 Điều này.
Điều 7. Vi phạm các quy định về nội dung thông tin
1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với
một trong các hành vi sau:
a) Không viện dẫn nguồn tin khi đăng, phát trên báo chí;
b) Không ghi rõ họ, tên thật hoặc bút danh của tác giả, nhóm tác giả của tin, bài
khi sử dụng để đăng phát trên báo chí;
c) Sử dụng tin, bài để đăng phát trên báo chí nhưng không biết rõ tên thật, địa
chỉ của tác giả.
2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với các hành vi sau:
a) Thông tin sai sự thật nhưng chưa nghiêm trọng;
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b) Minh họa, rút tít không phù hợp nội dung thông tin, làm cho người đọc hiểu
sai nội dung thông tin;
c) Đăng, phát thông tin về những chuyện thần bí, các vấn đề khoa học mới trên
tạp chí nghiên cứu chuyên ngành nhưng không có chú dẫn xuất xứ tư liệu;
d) Tiết lộ bí mật đời tư khi chưa được sự đồng ý của người đó hoặc thân nhân
của người đó trừ trường hợp pháp luật có quy định khác;
đ) Công bố tài liệu, thư riêng của cá nhân khi chưa được sự đồng ý của chủ sở
hữu hợp pháp tài liệu, bức thư đó trừ trường hợp pháp luật có quy định khác;
e) Đăng, phát ảnh của cá nhân mà không được sự đồng ý của người đó hoặc thân
nhân người đó, trừ các trường hợp tìm thân nhân của nạn nhân, ảnh của người đã bị
khởi tố hình sự hoặc đang chấp hành hình phạt tù giam, ảnh thông tin về các hoạt
động tập thể.
3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành
vi sau:
a) Miêu tả tỷ mỷ những hành động dâm ô, chém giết rùng rợn, phi nhân tính
trong các tin, bài viết, hình ảnh;
b) Đăng, phát tin bài, tranh, ảnh kích dâm, khỏa thân, hở thân thiếu thẩm mỹ,
không phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam;
c) Truyền bá hủ tục, mê tín, dị đoan;
d) Đăng, phát thông tin trên báo chí mà không phải tạp chí nghiên cứu chuyên
ngành về những chuyện thần bí, các vấn đề khoa học mới chưa được kết luận;
đ) Đăng, phát thông tin về thân nhân và các mối quan hệ của cá nhân trong các
vụ án, vụ việc tiêu cực khi không có căn cứ chứng minh những thân nhân và các mối
quan hệ đó liên quan đến vụ án, vụ việc tiêu cực hoặc chưa có kết luận của cơ quan
nhà nước có thẩm quyền;
e) Khai thác các văn kiện, tài liệu của tổ chức, tài liệu, thư riêng của cá nhân có
liên quan đến các vụ án đang được điều tra hoặc chưa xét xử, các vụ việc tiêu cực
hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật đang chờ kết luận của cơ quan nhà nước có thẩm
quyền mà không nêu rõ xuất xứ của các văn kiện, tài liệu, thư riêng.
4. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành
vi sau:
a) Thông tin sai sự thật gây ảnh hưởng nghiêm trọng;
b) Đăng, phát bản đồ Việt Nam không thể hiện đầy đủ hoặc thể hiện sai chủ
quyền Quốc gia.
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5. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành
vi sau:
a) Đăng, phát các tác phẩm đã có quyết định cấm lưu hành hoặc tịch thu;
b) Đăng, phát thông tin vi phạm khoản 1 Điều 6 Luật Báo chí, Luật Sửa đổi, bổ
sung một số điều của Luật Báo chí;
c) Đăng, phát thông tin vi phạm khoản 1, 2, 3 Điều 10 Luật Báo chí nhưng chưa
đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.
6. Hình thức xử phạt bổ sung:
a) Tịch thu tang vật và phương tiện vi phạm đối với hành vi quy định tại các
khoản 3, khoản 4 và 5 Điều này trong trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng;
b) Tước quyền sử dụng giấy phép từ 90 ngày đến 180 ngày đối với hành vi quy
định tại khoản 5 Điều này;
c) Tước quyền sử dụng thẻ nhà báo không thời hạn đối với nhà báo thực hiện
hành vi quy định tại khoản 4, khoản 5 Điều này.
7. Biện pháp khắc phục hậu quả:
Buộc cải chính, xin lỗi đối với hành vi quy định tại các điểm a, b, d, đ, e khoản 2,
điểm đ khoản 3 và khoản 4, khoản 5 Điều này.
Điều 8. Vi phạm các quy định về cung cấp thông tin cho báo chí và sử dụng
thông tin của cơ quan báo chí
1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với
một trong các hành vi sau:
a) Cản trở việc cung cấp thông tin cho báo chí của tổ chức, công dân;
b) Không cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định tại Điều 7 Luật Báo chí.
2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng ý
kiến phát biểu không nhằm mục đích trả lời phỏng vấn tại các hội nghị, các cuộc gặp
gỡ, các cuộc trao đổi, nói chuyện để chuyển thành bài phỏng vấn khi chưa được sự
đồng ý của người phát biểu.
3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành
vi sau:
a) Tự ý thêm, bớt hoặc thể hiện sai ý của người trả lời phỏng vấn trên báo chí;
b) Không thực hiện yêu cầu xem lại nội dung trả lời phỏng vấn của người trả lời
phỏng vấn trước khi đăng, phát nội dung trả lời phỏng vấn trên báo chí;
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c) Thêm, bớt làm sai nội dung văn bản kết luận về các vụ, việc của cơ quan nhà
nước có thẩm quyền khi đăng, phát trên báo chí.
4. Biện pháp khắc phục hậu quả:
a) Buộc xin lỗi và đăng phát đầy đủ nội dung của người trả lời phỏng vấn đối với
hành vi quy định tại điểm a khoản 3 Điều này;
b) Buộc xin lỗi và đăng phát đầy đủ nội dung văn bản kết luận về các vụ, việc
của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hành vi quy định tại điểm c khoản 3
Điều này.
Điều 9. Vi phạm các quy định về cải chính trên báo chí
1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với
một trong các hành vi sau:
a) Thực hiện cải chính không đúng các quy định về vị trí, diện tích, thời lượng,
cỡ chữ;
b) Thực hiện không đúng các quy định về đăng lời phát biểu của tổ chức, cá nhân
có liên quan đến tác phẩm báo chí.
2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi cải chính
không đúng thời gian quy định.
3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành
vi sau:
a) Không cải chính theo quy định;
b) Không đăng, phát sóng nội dung kết luận của cơ quan nhà nước có thẩm
quyền về nội dung thông tin đã đăng, phát sai sự thật trên báo chí.
4. Biện pháp khắc phục hậu quả:
a) Buộc cải chính đối với hành vi quy định tại điểm a khoản 3 Điều này;
b) Buộc đăng, phát sóng nội dung kết luận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền
về nội dung thông tin đã đăng, phát sai sự thật đối với hành vi quy định tại điểm b
khoản 3 Điều này.
Điều 10. Vi phạm các quy định về họp báo
1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với
một trong các hành vi sau:
a) Họp báo mà không thông báo trước bằng văn bản hoặc thông báo không đúng
thời gian quy định;
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b) Họp báo có nội dung không phù hợp chức năng, nhiệm vụ và mục đích của
tổ chức đó.
2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi tổ chức
họp báo mà không được cơ quan quản lý nhà nước về báo chí chấp nhận hoặc đã có
lệnh đình chỉ.
3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi họp báo có
nội dung sai sự thật, xuyên tạc, vu khống nhằm xúc phạm danh dự của tổ chức, danh
dự, nhân phẩm của công dân.
4. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi họp báo có
nội dung vi phạm quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 10 Luật Báo chí.
Điều 11. Vi phạm các quy định về trình bày sản phẩm thông tin báo chí
1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với
một trong các hành vi sau:
a) Không ghi đủ hoặc không ghi đúng những quy định về trình bày trên sản
phẩm thông tin báo chí;
b) Trình bày trang 1, bìa 1 của báo, tạp chí, đặc san, bản tin, tài liệu, tờ rơi không
phù hợp với nội dung của sản phẩm thông tin báo chí.
2. Hình thức xử phạt bổ sung:
Tịch thu sản phẩm thông tin báo chí đối với hành vi quy định tại điểm b khoản 1
Điều này trong trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng.
Điều 12. Vi phạm các quy định về phát hành sản phẩm thông tin báo chí
1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với
một trong các hành vi sau:
a) Không ghi giá bán trên sản phẩm thông tin báo chí;
b) Bán sản phẩm thông tin, báo chí lưu hành nội bộ.
2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành
vi sau:
a) Cản trở việc phát hành sản phẩm thông tin báo chí hợp pháp;
b) Bán sản phẩm thông tin, báo chí nhập khẩu trái phép;
c) Phát hành sản phẩm thông tin, báo chí không có giấy phép xuất bản.
3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi phát hành
các sản phẩm thông tin, báo chí không được phép lưu hành hoặc đã có quyết định
thu hồi, tịch thu, cấm lưu hành.
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4. Hình thức xử phạt bổ sung:
Tịch thu tang vật vi phạm đối với hành vi quy định tại điểm b khoản 1, điểm b, c
khoản 2 và khoản 3 Điều này.
Điều 13. Vi phạm các quy định về lưu chiểu sản phẩm thông tin báo chí
1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với
hành vi nộp lưu chiểu sản phẩm thông tin báo chí không đúng địa điểm, không đúng
thời gian, không đúng số lượng, không đúng thủ tục theo quy định.
2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành
vi sau:
a) Không nộp lưu chiểu sản phẩm thông tin báo chí;
b) Không lưu giữ văn bản, bản ghi âm, ghi hình đã phát trên sóng, lưu dữ liệu đã
phát trên mạng hoặc lưu giữ không đúng thời gian quy định.
3. Biện pháp khắc phục hậu quả:
Buộc phải nộp lưu chiểu sản phẩm thông tin báo chí, buộc lưu giữ văn bản, bản
ghi âm, ghi hình đã phát trên sóng, lưu dữ liệu đã phát trên mạng theo đúng quy định
của pháp luật đối với hành vi quy định tại các khoản 1 và 2 Điều này.
Điều 14. Vi phạm các quy định về xuất, nhập khẩu báo chí, phương tiện
phục vụ hoạt động báo chí
1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi xuất khẩu,
nhập khẩu phương tiện phục vụ hoạt động báo chí mà không được cơ quan quản lý
nhà nước có thẩm quyền cho phép.
2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi xuất khẩu,
nhập khẩu báo chí có nội dung mê tín dị đoan, không phù hợp với truyền thống văn
hóa, thuần phong mỹ tục dân tộc Việt Nam.
3. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành
vi sau trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này:
a) Nhập khẩu báo chí có nội dung vi phạm điều 10 Luật Báo chí;
b) Xuất khẩu báo chí xuất bản trái phép, báo chí có quyết định đình chỉ in, cấm
lưu hành, tịch thu, thu hồi, tiêu hủy, báo chí có nội dung vi phạm Điều 10 Luật
Báo chí.
4. Hình thức xử phạt bổ sung:
Tịch thu tang vật vi phạm đối với hành vi quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều
này.
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5. Biện pháp khắc phục hậu quả:
Buộc phải làm thủ tục xin phép theo đúng quy định của pháp luật đối với hành
vi quy định tại khoản 1 Điều này.
Điều 15. Vi phạm các quy định về quản lý hoạt động truyền hình trả tiền và
thu tín hiệu truyền hình trực tiếp từ vệ tinh
1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành
vi sau:
a) Sửa chữa, tẩy xóa giấy chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình trực tiếp
từ vệ tinh;
b) Thực hiện không đúng quy định ghi trong giấy chứng nhận đăng ký thu tín
hiệu truyền hình trực tiếp từ vệ tinh;
c) Không thực hiện trách nhiệm báo cáo việc cung cấp dịch vụ truyền hình trả
tiền theo quy định.
2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành
vi sau:
a) Không thực hiện việc đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp
từ vệ tinh;
b) Không thực hiện việc đăng ký danh mục các kênh chương trình trên dịch vụ
truyền hình trả tiền.
3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành
vi sau:
a) Sản xuất kênh chương trình trong nước cho truyền hình trả tiền mà không
đúng nội dung giấy phép;
b) Biên tập kênh chương trình nước ngoài trên truyền hình trả tiền không đúng
nội dung giấy phép;
c) Biên dịch kênh chương trình nước ngoài trên truyền hình trả tiền không đúng
quy định của pháp luật;
d) Cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền không đúng nội dung giấy phép.
4. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành
vi sau:
a) Không thực hiện đăng ký cung cấp các kênh chương trình nước ngoài trên
truyền hình trả tiền tại Việt Nam;

14

CÔNG BÁO/Số 63 + 64 ngày 20-01-2011

b) Cung cấp kênh chương trình nước ngoài vào Việt Nam nhằm mục đích kinh
doanh trên truyền hình trả tiền mà không thông qua đại lý được ủy quyền tại Việt
Nam;
c) Thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh không đúng quy định
của pháp luật;
d) Biên tập kênh chương trình nước ngoài trên truyền hình trả tiền mà không có
giấy phép.
5. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành
vi sau:
a) Lắp đặt, cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền mà không có giấy phép;
b) Sản xuất kênh chương trình trong nước cho truyền hình trả tiền mà không có
giấy phép;
c) Phát sóng kênh chương trình nước ngoài trên truyền hình trả tiền không có
giấy phép;
d) Không thực hiện biên tập, biên dịch kênh chương trình nước ngoài trên truyền
hình trả tiền;
đ) Cung cấp dịch vụ truyền hình, cung cấp chương trình, kênh chương trình trên
truyền hình trả tiền có nội dung vi phạm Điều 10 Luật Báo chí.
6. Hình thức xử phạt bổ sung:
a) Tịch thu giấy chứng nhận đăng ký đối với hành vi quy định tại điểm a khoản 1
Điều này;
b) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm đối với hành vi quy định tại điểm a, đ
khoản 5 Điều này trong trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng.
7. Biện pháp khắc phục hậu quả:
a) Buộc thực hiện trách nhiệm báo cáo đối với hành vi vi phạm quy định tại
điểm c khoản 1 Điều này;
b) Buộc thực hiện đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ
tinh, đăng ký danh mục các kênh chương trình trên dịch vụ truyền hình trả tiền, đăng
ký cung cấp các kênh chương trình nước ngoài trên truyền hình trả tiền tại Việt Nam
đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 2 và điểm a khoản 4 Điều này;
c) Buộc thực hiện đúng nội dung giấy phép đối với hành vi vi phạm quy định tại
các điểm a, b, d khoản 3 Điều này;
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d) Buộc biên dịch kênh chương trình nước ngoài trên truyền hình trả tiền theo
đúng quy định của pháp luật đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm c khoản 3
Điều này;
đ) Buộc thực hiện việc biên tập, biên dịch kênh chương trình nước ngoài trên
truyền hình trả tiền đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm d khoản 5 Điều này.
Điều 16. Vi phạm các quy định về liên kết trong hoạt động sản xuất chương
trình phát thanh, truyền hình
1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với
một trong các hành vi sau:
a) Không thực hiện đăng ký kênh, chương trình thời sự, chính trị;
b) Không thực hiện đăng ký bổ sung chương trình liên kết khi có thay đổi nội
dung đã đăng ký, hoặc đăng ký bổ sung nhưng chưa được Bộ Thông tin và Truyền
thông chấp thuận bằng văn bản;
c) Ký hợp đồng liên kết không thể hiện đầy đủ nội dung theo quy định;
d) Không thông báo bằng văn bản với cơ quan chức năng về tên, nội dung, thời
điểm, thời lượng, kênh phát sóng của sản phẩm liên kết; tên, địa chỉ của đối tác liên
kết, hình thức liên kết, quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia liên kết đối với sản
phẩm liên kết không phải là kênh chương trình, chương trình định kỳ.
2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành
vi sau:
a) Không ký hợp đồng liên kết;
b) Không thực hiện đúng nội dung hợp đồng liên kết và các quy định của pháp
luật có liên quan;
c) Ký hợp đồng liên kết với đối tác không đủ điều kiện theo quy định.
3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành
vi sau:
a) Thực hiện hoạt động liên kết đối với các chương trình phát thanh, truyền hình
thời sự, chính trị;
b) Không xác định kênh thời sự - chính trị tổng hợp trong trường hợp có 02 (hai)
kênh chương trình quảng bá trở lên;
c) Phát sóng vượt quá 30% tổng thời lượng chương trình phát sóng lần một của
kênh đối với các chương trình thực hiện hoạt động liên kết trong kênh thời sự - chính
trị tổng hợp;
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d) Không thực hiện đúng nguyên tắc hoạt động liên kết, hình thức hoạt động
liên kết.
4. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi thực hiện
hoạt động liên kết khi chưa có văn bản chấp thuận của Bộ Thông tin và Truyền
thông.
5. Hình thức xử phạt bổ sung:
Tịch thu tang vật vi phạm đối với hành vi quy định tại khoản 4 Điều này trong
trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng.
6. Biện pháp khắc phục hậu quả:
a) Buộc thực hiện đăng ký đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a, b khoản 1
Điều này;
b) Buộc ký hợp đồng liên kết đúng nội dung quy định đối với hành vi vi phạm
quy định tại điểm c khoản 1 Điều này;
c) Buộc thông báo bằng văn bản với cơ quan chức năng đối với hành vi vi phạm
quy định tại điểm d khoản 1 Điều này;
d) Buộc ký hợp đồng liên kết đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 2
Điều này;
đ) Buộc dừng thực hiện hợp đồng liên kết đối với hành vi vi phạm quy định tại
điểm c khoản 2 Điều này;
e) Buộc xác định kênh thời sự - chính trị tổng hợp đối với hành vi vi phạm quy
định tại điểm b khoản 3 Điều này;
g) Buộc thực hiện đúng quy định đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm c
khoản 3 Điều này.
Mục 2
VI PHẠM TRONG HOẠT ĐỘNG XUẤT BẢN
Điều 17. Vi phạm các quy định về giấy phép hoạt động xuất bản
1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành
vi sau:
a) Sửa chữa, tẩy xóa giấy phép thành lập nhà xuất bản;
b) Sửa chữa, tẩy xóa quyết định thành lập nhà xuất bản;
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c) Thay đổi tên gọi của cơ quan chủ quản hoặc nhà xuất bản, thay đổi đối tượng
phục vụ của nhà xuất bản mà không làm thủ tục xin đổi giấy phép theo quy định;
d) Sửa chữa, tẩy xóa quyết định xuất bản;
đ) Không ghi đầy đủ nội dung trong quyết định xuất bản xuất bản phẩm theo
mẫu do Bộ Thông tin và Truyền thông quy định.
2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành
vi sau:
a) Thực hiện không đúng nội dung ghi trong giấy phép thành lập nhà xuất bản;
b) Chuyển nhượng giấy phép thành lập nhà xuất bản dưới bất kỳ hình thức nào;
c) Xuất bản xuất bản phẩm không phù hợp với tôn chỉ, mục đích của nhà
xuất bản;
d) Thay đổi cơ quan chủ quản, thay đổi tôn chỉ, mục đích của nhà xuất bản mà
không làm thủ tục xin cấp giấy phép theo quy định;
đ) Xuất bản xuất bản phẩm sai nội dung đăng ký kế hoạch xuất bản đã được cơ
quan quản lý nhà nước có thẩm quyền xác nhận;
e) Xuất bản trên mạng internet tại địa chỉ website không sử dụng tên miền “.vn”.
3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành
vi sau:
a) Xuất bản xuất bản phẩm mà không đăng ký kế hoạch xuất bản hoặc xuất bản
xuất bản phẩm khi chưa được Bộ Thông tin và Truyền thông xác nhận đăng ký kế
hoạch xuất bản bằng văn bản;
b) Xuất bản xuất bản phẩm không có quyết định xuất bản của giám đốc nhà
xuất bản;
c) Xuất bản tài liệu không kinh doanh mà không có giấy phép xuất bản của cơ
quan quản lý nhà nước về hoạt động xuất bản.
4. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành
vi sau:
a) Thành lập nhà xuất bản mà không có giấy phép của cơ quan quản lý nhà nước
có thẩm quyền;
b) Đặt văn phòng đại diện của nhà xuất bản, tổ chức phát hành nước ngoài ở Việt
Nam mà không có giấy phép hoặc hoạt động không đúng nội dung được ghi trong
giấy phép.
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5. Hình thức xử phạt bổ sung:
a) Tịch thu tang vật vi phạm đối với hành vi quy định tại điểm a, b khoản 1,
khoản 3 Điều này;
b) Tước quyền sử dụng giấy phép không thời hạn đối với hành vi quy định tại
điểm b khoản 2 Điều này.
6. Biện pháp khắc phục hậu quả:
a) Buộc thu hồi quyết định xuất bản đối với hành vi quy định tại điểm d khoản 1
Điều này;
b) Buộc đưa ra khỏi mạng Internet xuất bản phẩm đối với hành vi quy định tại
điểm e khoản 2 Điều này.
Điều 18. Vi phạm các quy định về nội dung xuất bản phẩm
1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với Nhà xuất bản về
hành vi không thông báo các đơn vị phát hành thu hồi xuất bản phẩm có quyết định
thu hồi, không tổ chức thu hồi xuất bản phẩm có quyết định thu hồi.
2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành
vi sau:
a) Xuất bản xuất bản phẩm có nội dung xúc phạm danh dự, nhân phẩm hoặc tiết
lộ bí mật đời tư của cá nhân mà không được sự đồng ý của người đó hoặc của thân
nhân người đó, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác;
b) Xuất bản xuất bản phẩm có nội dung sai sự thật xâm hại quyền và lợi ích hợp
pháp của tổ chức, cá nhân;
c) Xuất bản bản đồ mà không thể hiện, thể hiện sai địa giới hành chính các cấp
hoặc thể hiện sai về địa danh của Việt Nam;
d) Sử dụng bản đồ Việt Nam để trình bày bìa, minh họa xuất bản phẩm nhưng
không thể hiện hoặc thể hiện sai địa giới hành chính các cấp hoặc thể hiện sai về địa
danh của Việt Nam hoặc sai chủ quyền quốc gia;
đ) Xuất bản xuất bản phẩm thuộc loại phải thẩm định mà không tổ chức thẩm
định.
3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành
vi sau:
a) Xuất bản bản đồ Việt Nam mà không thể hiện hoặc thể hiện sai chủ quyền
quốc gia;
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b) Xuất bản xuất bản phẩm có nội dung truyền bá lối sống dâm ô, đồi trụy, hành
vi tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, không phù hợp thuần phong mỹ tục Việt Nam.
4. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi xuất bản
xuất bản phẩm có nội dung vi phạm Điều 10 Luật Xuất bản trừ trường hợp quy định
tại điểm b khoản 3 Điều này.
5. Hình thức xử phạt bổ sung:
Tịch thu tang vật vi phạm đối với hành vi quy định tại điểm a, b, c, d khoản 2,
khoản 3 và khoản 4 Điều này.
6. Biện pháp khắc phục hậu quả:
a) Buộc thu hồi xuất bản phẩm đã có quyết định thu hồi đối với hành vi quy định
tại khoản 1 Điều này;
b) Buộc xin lỗi đối với hành vi phạm quy định tại điểm a, b khoản 2 Điều này;
c) Buộc dừng phát hành và tổ chức thẩm định đối với hành vi quy định tại điểm
đ khoản 2 điều này.
Điều 19. Vi phạm các quy định về trình bày, minh họa xuất bản phẩm
1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với
một trong các hành vi sau:
a) Ghi không đủ hoặc không đúng những thông tin phải ghi trên xuất bản phẩm;
b) Sử dụng tranh, ảnh, hình vẽ, ký hiệu, ký tự để trình bày bìa, minh họa xuất
bản phẩm không phù hợp với nội dung của xuất bản phẩm.
2. Biện pháp khắc phục hậu quả:
a) Buộc ghi đúng, ghi đủ thông tin phải ghi trên xuất bản phẩm đối với hành vi
quy định tại điểm a khoản 1 Điều này trong trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng;
b) Buộc sửa chữa hoặc xóa bỏ tranh, ảnh, hình vẽ, ký hiệu, ký tự đối với hành vi
quy định tại điểm b khoản 1 Điều này trong trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng.
Điều 20. Vi phạm các quy định về lưu chiểu xuất bản phẩm
1. Phạt cảnh cáo đối với hành vi nộp lưu chiểu xuất bản phẩm không đúng thể
thức.
2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi nộp lưu chiểu
xuất bản phẩm không đủ số lượng theo quy định.
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3. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành
vi sau:
a) Không nộp lưu chiểu mà đã phát hành đối với từng xuất bản phẩm;
b) Nộp lưu chiểu xuất bản phẩm chưa hết thời hạn 10 ngày đã phát hành.
4. Biện pháp khắc phục hậu quả:
Buộc phải nộp lưu chiểu xuất bản phẩm theo quy định của pháp luật đối với
hành vi quy định tại khoản 2 và điểm a khoản 3 Điều này.
Điều 21. Vi phạm các quy định về liên kết trong lĩnh vực xuất bản
1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với
một trong các hành vi sau:
a) Không thực hiện đúng quy định tại khoản 1 Điều 20 Luật Xuất bản;
b) Không ghi hoặc ghi sai tên, địa chỉ của đối tác liên kết khi đăng ký kế hoạch
xuất bản;
c) Không ký duyệt bản thảo (bao gồm cả bìa, thông tin phải ghi trên xuất bản
phẩm) trước khi đưa in hoặc đăng tải trên mạng internet;
d) Không lưu bản thảo xuất bản phẩm liên kết theo quy định của pháp luật;
đ) Không ký phát hành xuất bản phẩm liên kết;
e) Không nộp xuất bản phẩm liên kết cho nhà xuất bản khi in xong.
2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi thay đổi tên
xuất bản phẩm, tên tác giả, tên đối tác liên kết đã đăng ký mà không được Cục Xuất
bản xác nhận bằng văn bản.
3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành
vi sau:
a) Không thực hiện đúng quy định về ký hợp đồng đối với xuất bản phẩm liên
kết;
b) Phát hành xuất bản phẩm khi Giám đốc Nhà xuất bản chưa ký phát hành.
4. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành
vi sau:
a) Không tổ chức biên tập bản thảo xuất bản phẩm liên kết, trừ trường hợp tái
bản;
b) Làm thay đổi nội dung xuất bản phẩm liên kết đã được Giám đốc nhà xuất
bản ký duyệt.
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5. Hình thức xử phạt bổ sung:
Tịch thu xuất bản phẩm vi phạm quy định tại điểm b khoản 4 điều này trong
trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng.
6. Biện pháp khắc phục hậu quả:
a) Buộc phải lưu bản thảo đối với hành vi quy định tại điểm d khoản 1 Điều này;
b) Buộc phải ký phát hành xuất bản phẩm liên kết đối với hành vi quy định tại
điểm đ khoản 1 Điều này;
c) Buộc đối tác liên kết phải nộp xuất bản phẩm liên kết cho Nhà Xuất bản đối
với hành vi quy định tại điểm e khoản 1 Điều này.
Điều 22. Vi phạm các quy định về hoạt động in
1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với
hành vi không đăng ký thiết bị ngành in đối với thiết bị phải đăng ký theo quy định
của pháp luật.
2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành
vi sau:
a) Thực hiện không đúng nội dung ghi trong giấy phép hoạt động in;
b) Chuyển nhượng giấy phép hoạt động in dưới bất kỳ hình thức nào;
c) Sửa chữa, tẩy xóa giấy phép hoạt động in;
d) Không lập sổ quản lý sản phẩm nhận in hoặc không ghi đầy đủ thông tin của
sản phẩm nhận in theo quy định của pháp luật kể cả chế bản và gia công sau in trong
sổ quản lý ấn phẩm nhận in;
đ) Sử dụng máy photocopy và các thiết bị in khác để in, nhân bản trái phép báo
chí, xuất bản phẩm nhằm mục đích kinh doanh hoặc lưu hành rộng rãi;
e) In sản phẩm không phải xuất bản phẩm vượt quá số lượng ghi trong hợp đồng
từ 100 thành phẩm đến dưới 500 thành phẩm.
3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành
vi sau:
a) Ký hợp đồng in không đúng với nội dung quyết định xuất bản, giấy phép xuất
bản, giấy phép in gia công cho nước ngoài;
b) In vàng mã mà không có giấy xác nhận đăng ký của cơ quan quản lý nhà nước
có thẩm quyền về loại vàng mã được in;
c) In sản phẩm không phải xuất bản phẩm vượt quá số lượng ghi trong hợp đồng
từ 500 thành phẩm đến dưới 1.000 thành phẩm;
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d) Sử dụng máy Photocopy và các thiết bị in khác để nhân bản báo chí, xuất bản
phẩm, sản phẩm in không phải xuất bản phẩm thuộc loại cấm lưu hành.
4. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành
vi sau:
a) In chứng minh thư, hộ chiếu, văn bằng mà không có văn bản chấp thuận của
cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành hoặc in chứng chỉ của hệ thống giáo dục
quốc dân mà không có văn bản chấp thuận của cơ quan, tổ chức cấp chứng chỉ;
b) In chứng minh thư, hộ chiếu, văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc
dân, tem chống giả mà không có bản mẫu có chữ ký và dấu xác nhận của cơ quan
quản lý nhà nước có thẩm quyền;
c) In báo, tạp chí mà không có giấy phép của cơ quan quản lý nhà nước về báo chí;
d) In xuất bản phẩm vượt quá số lượng ghi trong quyết định xuất bản hoặc giấy
phép xuất bản từ 50 bản đến dưới 500 bản;
đ) In xuất bản phẩm không đúng với quyết định xuất bản hoặc giấy phép xuất
bản;
e) In xuất bản phẩm gia công cho nước ngoài mà không có giấy phép in gia công;
g) In xuất bản phẩm không đúng nội dung bản thảo đã được giám đốc nhà xuất
bản ký duyệt hoặc nội dung bản thảo đã được đóng dấu của cơ quan quản lý nhà
nước có thẩm quyền cấp giấy phép xuất bản;
h) Thêm, bớt, sửa chữa trái phép bản mẫu, bản thảo đặt in;
i) In sản phẩm không phải xuất bản phẩm vượt quá số lượng ghi trong hợp đồng
từ 1.000 thành phẩm trở lên;
k) In sản phẩm không phải xuất bản phẩm mà không có chức năng in trong giấy
chứng nhận đăng ký kinh doanh;
l) In sản phẩm nhãn hàng hóa, bao bì mà bản mẫu nhận in không có chữ ký và
dấu xác nhận của cơ sở sản xuất đứng tên đặt in, không có giấy chứng nhận đăng ký
kinh doanh đúng ngành hàng, giấy giới thiệu của cơ sở sản xuất đứng tên trên nhãn
hàng hóa hoặc bao bì;
m) In nhãn hàng hóa là hóa dược, thuốc chữa bệnh mà không có giấy chứng
nhận đăng ký kinh doanh đúng ngành hàng, số đăng ký do cơ quản lý nhà nước có
thẩm quyền cấp;
n) In sản phẩm in không có hợp đồng in.
5. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành
vi sau:
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a) In, nhân bản báo chí, xuất bản phẩm đã có quyết định thu hồi, tịch thu, cấm
lưu hành, tiêu hủy, hoặc có nội dung vi phạm quy định tại Điều 10 Luật Xuất bản;
b) In xuất bản phẩm không có quyết định xuất bản của Giám đốc Nhà xuất bản
hoặc giấy phép xuất bản;
c) In xuất bản phẩm hoặc in sản phẩm báo chí, tem chống giả mà không có giấy
phép hoạt động ngành in;
d) In xuất bản phẩm vượt quá số lượng ghi trong quyết định xuất bản hoặc giấy
phép xuất bản từ 500 bản trở lên;
đ) In các sản phẩm mà pháp luật cấm lưu hành, trừ trường hợp được phép in gia
công cho nước ngoài;
e) In, photocopy trái phép tài liệu thuộc danh mục bí mật nhà nước, bí mật công
tác theo quy định của pháp luật.
6. Hình thức xử phạt bổ sung:
a) Tước quyền sử dụng giấy phép không thời hạn đối với hành vi quy định tại
điểm b khoản 2 Điều này;
b) Tước quyền sử dụng giấy phép từ 90 ngày đến 180 ngày đối với hành vi quy
định tại điểm a khoản 5 Điều này;
c) Tịch thu tang vật vi phạm đối với hành vi quy định tại điểm b, c, d khoản 3,
khoản 4, khoản 5 Điều này;
d) Tịch thu phương tiện vi phạm đối với hành vi quy định tại điểm a, đ và e
khoản 5 Điều này.
7. Biện pháp khắc phục hậu quả:
a) Buộc phải đăng ký thiết bị ngành in đối với hành vi quy định tại khoản 1 Điều
này;
b) Buộc làm thủ tục xin cấp lại giấy phép đối với hành vi quy định tại điểm c
khoản 2 Điều này;
c) Buộc tiêu hủy xuất bản phẩm đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm đ
khoản 2 Điều này.
Điều 23. Vi phạm các quy định về nhập khẩu thiết bị ngành in
1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi nhập khẩu
máy photocopy mầu mà không có giấy phép nhập khẩu.
2. Hình thức xử phạt bổ sung:
Tịch thu tang vật vi phạm đối với hành vi quy định tại khoản 1 Điều này.
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Điều 24. Vi phạm các quy định về tàng trữ, phát hành xuất bản phẩm
1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành
vi sau:
a) Cản trở việc phát hành xuất bản phẩm hợp pháp;
b) Bán, phân phát, cho thuê, đưa lên mạng internet xuất bản phẩm nhập khẩu
hoặc xuất bản trái phép;
c) Bán, phân phát, cho thuê, đưa lên mạng internet xuất bản phẩm có nội dung
tuyên truyền mê tín dị đoan, hủ tục, tệ nạn xã hội;
d) Tàng trữ hoặc phát hành xuất bản phẩm in, sao lậu hoặc xuất bản phẩm không
có hóa đơn, chứng từ thể hiện nguồn gốc hợp pháp dưới 50 bản;
đ) Phát hành trên mạng internet xuất bản phẩm của nhà xuất bản, cơ quan, tổ
chức được phép xuất bản đã giải thể, sáp nhập hoặc chia tách mà không được sự
đồng ý bằng văn bản của tác giả, cơ quan, tổ chức được chuyển giao quyền và nghĩa
vụ dân sự của nhà xuất bản, cơ quan, tổ chức được phép xuất bản đã bị giải thể, sáp
nhập, chia tách.
2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành
vi sau:
a) Bán, cho thuê, đưa lên mạng internet xuất bản phẩm thuộc loại không kinh
doanh hoặc lưu hành nội bộ;
b) Tàng trữ, phát hành xuất bản phẩm in, sao lậu hoặc xuất bản phẩm không có
hóa đơn, chứng từ thể hiện nguồn gốc hợp pháp từ 50 bản đến dưới 100 bản;
c) Bán, cho thuê, đưa lên mạng internet xuất bản phẩm có nội dung tuyên truyền
lối sống đồi trụy, khiêu dâm, kích động bạo lực.
3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành
vi sau:
a) Phát hành hoặc tàng trữ nhằm mục đích lưu hành xuất bản phẩm thuộc loại
không được phép lưu hành hoặc đã có quyết định thu hồi, tịch thu;
b) Bán, cho thuê, đưa lên mạng internet xuất bản phẩm đã có quyết định thu hồi,
tịch thu, cấm lưu hành;
c) Tàng trữ, phát hành xuất bản phẩm in, sao lậu hoặc xuất bản phẩm không có
hóa đơn, chứng từ thể hiện nguồn gốc hợp pháp từ 100 bản đến dưới 150 bản;
d) Tiêu thụ, phổ biến trái phép xuất bản phẩm in gia công cho nước ngoài trên
lãnh thổ Việt Nam;
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đ) Tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm không đúng nội dung ghi trong
giấy phép.
4. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành
vi sau:
a) Tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm không có giấy phép;
b) Trưng bày hoặc bán trong triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm xuất bản trái
phép, nhập khẩu trái phép, xuất bản phẩm không được phép lưu hành, có quyết định
thu hồi, tịch thu hoặc xuất bản phẩm có nội dung vi phạm Điều 10 Luật Xuất bản;
c) Tàng trữ, phát hành xuất bản phẩm in, sao lậu hoặc xuất bản phẩm không có
hóa đơn, chứng từ thể hiện nguồn gốc hợp pháp từ 150 bản trở lên;
d) Văn phòng đại diện tại Việt Nam của tổ chức nước ngoài trực tiếp kinh doanh
phát hành tại Việt Nam.
5. Hình thức xử phạt bổ sung:
Tịch thu tang vật vi phạm đối với hành vi quy định tại các điểm b, c và d khoản 1,
điểm b và c khoản 2, điểm a, b, c, d khoản 3 và điểm b, c, d khoản 4 Điều này.
6. Biện pháp khắc phục hậu quả:
Buộc đưa ra khỏi mạng Internet xuất bản phẩm đối với hành vi quy định tại điểm
đ khoản 1 Điều này.
Điều 25. Vi phạm các quy định về xuất, nhập khẩu xuất bản phẩm
1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành
vi sau:
a) Nhập khẩu không đúng tên xuất bản phẩm trong danh mục đăng ký nhập
khẩu;
b) Nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh mà không có giấy phép nhập
khẩu hoặc nhập khẩu không đúng loại hình xuất bản phẩm, nội dung, số lượng, xuất
xứ, mục đích và phạm vi sử dụng xuất bản phẩm nhập khẩu;
c) Không tái xuất hoặc không làm thủ tục nhập khẩu đối với xuất bản phẩm nhập
khẩu là tài liệu phục vụ hội thảo, hội nghị quốc tế đã được cơ quan có thẩm quyền
của Việt Nam cho phép tổ chức tại Việt Nam, xuất bản phẩm là tài sản di chuyển của
tổ chức, gia đình, cá nhân để sử dụng riêng sau khi sử dụng;
d) Không làm thủ tục xin phép nhập khẩu xuất bản phẩm tặng cho tổ chức, cá
nhân gửi qua bưu điện có giá trị vượt quá tiêu chuẩn miễn thuế theo quy định của
pháp luật.
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2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành
vi sau:
a) Nhập khẩu xuất bản phẩm để kinh doanh mà không có giấy phép hoạt động
kinh doanh nhập khẩu xuất bản phẩm;
b) Nhập khẩu xuất bản phẩm để kinh doanh mà không đăng ký danh mục xuất
bản phẩm nhập khẩu với cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động xuất bản;
c) Không thẩm định nội dung xuất bản phẩm nhập khẩu trước khi phát hành.
3. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành
vi sau:
a) Nhập khẩu xuất bản phẩm có nội dung vi phạm Điều 3 và Điều 10 Luật Xuất
bản;
b) Xuất khẩu xuất bản phẩm xuất bản trái phép, xuất bản phẩm có quyết định
đình chỉ in, cấm lưu hành, tịch thu, thu hồi, tiêu hủy, xuất bản phẩm có nội dung vi
phạm Điều 3 và Điều 10 Luật Xuất bản.
4. Hình thức xử phạt bổ sung:
Tịch thu tang vật vi phạm đối với hành vi quy định tại khoản 3 Điều này.
5. Biện pháp khắc phục hậu quả:
Buộc đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam hoặc tái xuất xuất bản phẩm trong trường
hợp vi phạm quy định tại điểm b, điểm c khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều này.
Mục 3
VI PHẠM VỀ QUẢNG CÁO TRONG HOẠT ĐỘNG
BÁO CHÍ, XUẤT BẢN
Điều 26. Vi phạm các quy định về quảng cáo trong hoạt động thông tin
báo chí
1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với
một trong các hành vi sau:
a) Quảng cáo trên báo in, đài phát thanh, đài truyền hình vượt quá số ngày cho
phép trong một đợt hoặc không đủ thời gian, khoảng cách giữa các đợt;
b) Quảng cáo trên báo in vượt quá 10% diện tích mà không xin phép;
c) Quảng cáo trên đài phát thanh, đài truyền hình không có tiếng nói, chữ viết
thể hiện rõ mục thông tin quảng cáo;
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d) Quảng cáo ngay sau nhạc hiệu, hình hiệu của chương trình phát thanh, truyền
hình không phải là chương trình chiếu phim, văn nghệ, thể thao, vui chơi, giải trí;
đ) Quảng cáo trên báo in không có phần riêng, trang riêng hoặc không ghi rõ mục
thông tin quảng cáo; không đánh số trang riêng của phụ trương chuyên quảng cáo;
phụ trương quảng cáo không cùng khuôn khổ, không phát hành cùng báo chính;
e) Quảng cáo trên bản tin;
g) Quảng cáo dùng từ ngữ, hình ảnh, âm thanh không phù hợp thuần phong mỹ
tục dân tộc Việt Nam.
2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành
vi sau:
a) Quảng cáo quá 2 lần trong chương trình phim truyện trên đài truyền hình;
quảng cáo quá 4 lần trong chương trình vui chơi, giải trí trên đài phát thanh, đài
truyền hình; quảng cáo một lần quá 5 phút trong chương trình phim truyện, chương
trình vui chơi, giải trí trên đài phát thanh, đài truyền hình; quảng cáo quá 10 lần cho
một sản phẩm trên một kênh trong một ngày của đài phát thanh, đài truyền hình;
b) Không thông báo rõ lượng thời gian cụ thể của chương trình quảng cáo cho
người xem, người nghe biết ngay từ đầu chương trình đối với kênh, chương trình
chuyên quảng cáo trên đài phát thanh, đài truyền hình đã được Bộ Thông tin và
Truyền thông cấp phép;
c) Quảng cáo trên đài phát thanh, đài truyền hình vượt quá số lần, quá lượng thời
gian cho phép trên một kênh trong một ngày;
d) Quảng cáo xen lẫn nội dung tin, bài trên báo chí;
đ) Quảng cáo băng vệ sinh, bao cao su, thuốc chữa bệnh ngoài da, thuốc tẩy giun
sán, dung dịch vệ sinh phụ nữ và các loại sản phẩm hàng hóa tương tự trên đài phát
thanh, đài truyền hình trong khoảng thời gian từ 18 giờ đến 20 giờ hàng ngày;
e) Quảng cáo cho một hàng hóa, dịch vụ quá 5 ngày liên tục đối với báo phát
hành theo định kỳ; các đợt quảng cáo cách nhau dưới 5 ngày đối với báo hàng ngày
hoặc cách nhau dưới 4 số liên tục đối với báo phát hành theo định kỳ;
g) Quảng cáo sử dụng tiếng nước ngoài viết trước tiếng Việt, tiếng dân tộc
thiểu số ở Việt Nam hoặc sử dụng khổ chữ tiếng nước ngoài, tiếng dân tộc thiểu
số ở Việt Nam lớn hơn khổ chữ tiếng Việt đối với sản phẩm quảng cáo có cả tiếng
Việt, tiếng dân tộc thiểu số ở Việt Nam, tiếng nước ngoài;
h) Quảng cáo gây nhầm lẫn với hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ của tổ
chức, cá nhân khác;
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i) Dùng danh nghĩa, hình ảnh của tổ chức, cá nhân khác để quảng cáo mà không
được phép của tổ chức, cá nhân đó;
k) Quảng cáo biểu trưng, nhãn hiệu chung cho nhiều loại hàng hóa, dịch vụ mà
trong đó có loại hàng hóa, dịch vụ cấm quảng cáo nhưng không ghi rõ loại hàng hóa,
dịch vụ cần quảng cáo mà pháp luật không cấm quảng cáo.
3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành
vi sau:
a) Quảng cáo trên trang nhất của báo, trên bìa một của tạp chí, trừ báo, tạp chí,
đặc san chuyên quảng cáo; quảng cáo trong chương trình thời sự của đài truyền hình,
đài phát thanh;
b) Quảng cáo thuốc kê đơn, vắc xin, sinh phẩm y tế dùng để phòng bệnh, thuốc
không phải kê đơn nhưng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền khuyến cáo bằng
văn bản sử dụng hạn chế hoặc sử dụng có sự giám sát của thầy thuốc, mỹ phẩm, thực
phẩm và các sản phẩm không phải là thuốc với nội dung không rõ ràng có thể khiến
người tiêu dùng hiểu nhầm sản phẩm đó là thuốc, quảng cáo trang thiết bị y tế, dịch
vụ y tế mà không thông báo đầy đủ nội dung sản phẩm quảng cáo theo quy định hoặc
không được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cho phép;
c) Quảng cáo các sản phẩm sinh học phục vụ trồng trọt, chăn nuôi, thức ăn gia
súc, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, chế phẩm phân bón, giống cây
trồng, giống vật nuôi mà không thông báo đầy đủ nội dung quảng cáo theo quy định
hoặc không được sự đồng ý của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.
4. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành
vi sau:
a) Quảng cáo hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ của một người quảng cáo
hoặc một người kinh doanh dịch vụ quảng cáo vượt quá 50% thời lượng của mỗi lần
quảng cáo trên đài phát thanh, đài truyền hình;
b) Quảng cáo hàng hóa chưa được phép kinh doanh, dịch vụ chưa được phép
thực hiện tại thời điểm quảng cáo;
c) Quảng cáo rượu có độ cồn từ 30 độ trở lên;
d) Quảng cáo có tính chất kích thích bạo lực, kinh dị;
đ) Dùng bản đồ Việt Nam để quảng cáo nhưng không thể hiện đầy đủ chủ quyền
quốc gia;
e) Dùng hình ảnh đồng tiền Việt Nam để quảng cáo;
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g) Quảng cáo không dùng tiếng nói, chữ viết Việt Nam trừ trường hợp quy định
tại khoản 1 Điều 8 Pháp lệnh Quảng cáo;
h) Đưa sản phẩm quảng cáo lên mạng thông tin máy tính mà không gửi trước sản
phẩm quảng cáo đến cơ quan quản lý nhà nước về quảng cáo theo quy định.
5. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành
vi sau:
a) Quảng cáo hàng hóa, dịch vụ thuộc loại cấm quảng cáo;
b) Quảng cáo sai sự thật, sai chất lượng hàng hóa đã đăng ký;
c) Lợi dụng quảng cáo để xúc phạm danh dự, uy tín hoặc xâm phạm quyền, lợi
ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân;
d) Quảng cáo có nội dung nói xấu, so sánh làm giảm uy tín, chất lượng hàng hóa
của tổ chức, cá nhân khác;
đ) Quảng cáo có tính chất kỳ thị dân tộc, phân biệt chủng tộc, xâm phạm tự do
tín ngưỡng, tôn giáo.
6. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành
vi sau:
a) Quảng cáo làm tiết lộ bí mật nhà nước, phương hại đến độc lập, chủ quyền
quốc gia, quốc phòng, an ninh và an toàn xã hội;
b) Sử dụng Quốc kỳ, Quốc ca, Quốc huy, ảnh lãnh tụ, Đảng kỳ, Quốc tế ca để
quảng cáo.
7. Hình thức xử phạt bổ sung:
Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm đối với hành vi quy định tại điểm b, c, d,
đ, e, g khoản 4, khoản 5 và khoản 6 Điều này.
8. Biện pháp khắc phục hậu quả:
Buộc gửi sản phẩm quảng cáo theo đúng quy định đối với hành vi vi phạm quy
định tại điểm h khoản 4 Điều này.
Điều 27. Vi phạm các quy định về quảng cáo trên xuất bản phẩm
1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành
vi sau:
a) Quảng cáo trên lịch blốc vượt quá 20% diện tích từng tờ lịch;
b) Quảng cáo trên tờ lịch blốc in ngày quốc lễ, ngày kỷ niệm lớn theo quy định
của pháp luật;
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c) Quảng cáo hoạt động kinh doanh, hàng hóa, dịch vụ trên bìa một của các
loại sách.
2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi quảng cáo
trên xuất bản phẩm vi phạm quy định tại các khoản 1 và 2 Điều 29 Luật Xuất bản.
3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi quảng cáo
rượu có độ cồn từ 30 độ trở lên;
4. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi quảng cáo
hàng hóa, dịch vụ thuộc loại cấm quảng cáo.
5. Hình thức xử phạt bổ sung:
Tịch thu tang vật vi phạm đối với hành vi quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều này.
6. Biện pháp khắc phục hậu quả:
Buộc hủy bỏ quảng cáo đối với hành vi quy định tại điểm b, c khoản 1, khoản 2
Điều này.
Mục 4
VI PHẠM CHẾ ĐỘ BÁO CÁO, NGĂN CẢN BẤT HỢP PHÁP
HOẠT ĐỘNG THANH TRA, KIỂM TRA
Điều 28. Vi phạm các quy định về chế độ báo cáo
1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với
một trong các hành vi sau:
a) Thay đổi trụ sở cơ quan báo chí, cơ quan đại diện mà không thông báo bằng
văn bản với cơ quan quản lý nhà nước về báo chí;
b) Không thông báo bằng văn bản về việc thành lập, đình chỉ hoạt động cơ quan
đại diện; cử và đình chỉ hoạt động của phóng viên thường trú với Bộ Thông tin và
Truyền thông và Sở Thông tin và Truyền thông nơi cơ quan báo chí đặt cơ quan đại
diện, cử phóng viên thường trú theo quy định;
c) Không thực hiện báo cáo, giải trình nội dung thông tin với cơ quan quản lý
nhà nước về báo chí hoặc báo cáo, giải trình không đúng nội dung, thời hạn và yêu
cầu của cơ quan quản lý nhà nước;
d) Thay đổi trụ sở Nhà xuất bản mà không thông báo bằng văn bản với cơ quan
quản lý nhà nước về hoạt động xuất bản;
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đ) Thay đổi trụ sở văn phòng đại diện tại Việt Nam của nhà xuất bản nước ngoài,
tổ chức phát hành xuất bản phẩm nước ngoài mà không thông báo bằng văn bản với
cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động xuất bản;
e) Không báo cáo bằng văn bản với Cục Xuất bản về tên xuất bản phẩm, tác
giả, địa chỉ website và ngày đăng tải trước khi phát hành xuất bản phẩm trên mạng
internet;
g) Nhà xuất bản không thông báo bằng văn bản với Cục Xuất bản khi thay đổi
số lượng in;
h) Không báo cáo với cơ quan quản lý nhà nước về xuất bản khi phát hiện nội
dung sản phẩm đặt in, nhân bản vi phạm quy định tại Điều 10 Luật Xuất bản;
i) Không thông báo bằng văn bản với cơ quan cấp giấy phép hoạt động in khi
thay đổi địa chỉ, giám đốc hoặc chủ cơ sở in;
k) Không báo cáo với cơ quan quản lý nhà nước về xuất bản khi phát hiện xuất
bản phẩm có nội dung vi phạm quy định tại Điều 10 Luật Xuất bản trong quá trình
phát hành.
2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi báo cáo
không trung thực theo quy định hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm
quyền.
3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi cố ý làm
giả, làm sai lệch hồ sơ để xin cấp thẻ nhà báo cho đối tượng không đủ tiêu chuẩn
được cấp thẻ nhà báo.
4. Hình thức xử phạt bổ sung:
Tước quyền sử dụng thẻ nhà báo đối với hành vi quy định tại khoản 3 Điều này.
5. Biện pháp khắc phục hậu quả:
Buộc báo cáo đầy đủ thông tin đối với hành vi quy định tại khoản 1 Điều này.
Điều 29. Hành vi cản trở bất hợp pháp hoạt động quản lý nhà nước, thanh
tra, kiểm tra
1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với tổ
chức, cá nhân thực hiện hành vi không xuất trình hoặc xuất trình không đầy đủ các
tài liệu, thông tin, số liệu cho cơ quan quản lý nhà nước trong hoạt động báo chí, xuất
bản hoặc cho người có thẩm quyền khi được yêu cầu.
2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong các hành
vi sau đây:
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a) Không chấp hành quyết định, yêu cầu thanh tra, kiểm tra của tổ chức, cá nhân
có thẩm quyền;
b) Không cung cấp tài liệu, số liệu hoặc cung cấp không đầy đủ hoặc sai sự thật
cho việc thanh tra, kiểm tra theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân có thẩm quyền;
c) Cản trở việc thanh tra, kiểm tra của tổ chức, cá nhân có thẩm quyền.
3. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành
vi sau đây:
a) Lăng mạ, xúc phạm người có thẩm quyền tiến hành thanh tra, kiểm tra;
b) Trì hoãn, trốn tránh, không thi hành quyết định hành chính của người có thẩm
quyền, không thực hiện các yêu cầu, kết luận, quyết định thanh tra, kiểm tra.
4. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành
vi sau đây:
a) Thu giữ trái pháp luật tài liệu, phương tiện kỹ thuật của cơ quan thanh tra;
b) Tự ý tháo dỡ, phá bỏ niêm phong, tự ý làm thay đổi hiện trường, thay đổi số
lượng, chủng loại hàng hóa là tang vật vi phạm trong hoạt động báo chí, xuất bản
đang bị thanh tra, kiểm tra, niêm phong hoặc tạm giữ;
c) Tẩu tán, tiêu hủy tang vật, phương tiện đang bị thanh tra, kiểm tra.
5. Biện pháp khắc phục hậu quả:
a) Buộc xin lỗi đối với hành vi quy định tại điểm a khoản 3 Điều này;
b) Buộc thu hồi tang vật, phương tiện bị tẩu tán đối với hành vi quy định tại điểm c
khoản 4 Điều này.
Chương III
THẨM QUYỀN, THỦ TỤC XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH
TRONG HOẠT ĐỘNG BÁO CHÍ, XUẤT BẢN
Điều 30. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Thanh tra chuyên
ngành Thông tin và Truyền thông
1. Thanh tra chuyên ngành Thông tin và Truyền thông có thẩm quyền xử phạt vi
phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản, gồm:
a) Hoạt động báo chí;
b) Hoạt động xuất bản;
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c) Quyền tác giả, quyền liên quan trong hoạt động báo chí, xuất bản;
d) Quảng cáo trong hoạt động báo chí, xuất bản.
2. Thanh tra viên chuyên ngành Thông tin và Truyền thông đang thi hành công
vụ có quyền:
a) Phạt cảnh cáo;
b) Phạt tiền đến 500.000 đồng;
c) Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính có giá trị
đến 2.000.000 đồng;
d) Thực hiện các quyền quy định tại điểm 2 khoản 19 Điều 1 Pháp lệnh Sửa đổi,
bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2008 và khoản 2
Điều 48 Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002.
3. Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông có thẩm quyền:
a) Phạt cảnh cáo;
b) Phạt tiền đến 30.000.000 đồng;
c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề theo thẩm quyền;
d) Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính;
đ) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả được quy định tại các điều của
Nghị định này;
e) Thực hiện các quyền quy định tại điểm 1 khoản 19 Điều 1 Pháp lệnh Sửa đổi,
bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2008.
4. Chánh Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông có thẩm quyền:
a) Phạt cảnh cáo;
b) Phạt tiền đến mức tối đa của lĩnh vực báo chí, xuất bản, in, phát hành quy định
tại Nghị định này và nghị định của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính
về quảng cáo, quyền tác giả và quyền liên quan;
c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề theo thẩm quyền;
d) Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính;
đ) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả được quy định tại các điều của
Nghị định này;
e) Thực hiện các quyền quy định tại điểm 1 khoản 19 Điều 1 Pháp lệnh Sửa đổi,
bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2008.
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5. Chánh Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện thẩm quyền xử phạt
vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản đối với cơ quan, tổ chức, cá
nhân trên phạm vi toàn quốc.
6. Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện thẩm quyền xử phạt
vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản đối với các cơ quan, tổ chức,
cá nhân thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cùng cấp. Thực hiện
thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với cơ quan báo chí, nhà xuất bản của
trung ương và địa phương khác hoạt động tại địa phương mình khi được ủy quyền.
Điều 31. Thẩm quyền xử phạt của Thanh tra chuyên ngành khác
Trong phạm vi thẩm quyền quản lý nhà nước được Chính phủ quy định, Thanh
tra viên và Chánh Thanh tra các cơ quan thanh tra chuyên ngành khác có thẩm quyền
xử phạt đối với hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản được
quy định tại Nghị định này thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của mình.
Điều 32. Thẩm quyền xử phạt của Ủy ban nhân dân các cấp
Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp có quyền xử phạt theo thẩm quyền quy định
tại các khoản 4, 5 Điều 1 Pháp lệnh Sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh
Xử lý vi phạm hành chính năm 2008, Điều 30 Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính
năm 2002 đã được sửa đổi tại Pháp lệnh Sửa đổi một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi
phạm hành chính năm 2007 và Điều 10 Nghị định số 51/2002/NĐ-CP ngày 24 tháng
6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Báo chí, Luật Sửa đổi, bổ
sung một số điều của Luật Báo chí trong phạm vi địa bàn do mình quản lý đối với
các hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản được quy định tại
Nghị định này.
Điều 33. Thẩm quyền xử phạt của Công an nhân dân, Bộ đội Biên phòng,
Cảnh sát biển, Hải quan, cơ quan Thuế, cơ quan Quản lý thị trường
Cơ quan Công an nhân dân, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển, Hải quan, cơ quan
Thuế, cơ quan Quản lý thị trường có quyền xử phạt theo thẩm quyền quy định tại các
khoản 6, 7, 8, 9, 11 Điều 1 Pháp lệnh Sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xử
lý vi phạm hành chính năm 2008 và Điều 37 Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm
2002 đối với những hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản có
liên quan trực tiếp đến lĩnh vực mình quản lý được quy định tại Nghị định này.
Điều 34. Thủ tục xử phạt, xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính
và thi hành quyết định xử phạt
Thủ tục xử phạt, xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính và thi hành
quyết định xử phạt vi phạm hành chính được thực hiện theo quy định của Pháp lệnh
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Xử lý vi phạm hành chính năm 2002 và Pháp lệnh Sửa đổi, bổ sung một số điều của
Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2008.
Điều 35. Ban hành mẫu biên bản, mẫu quyết định sử dụng trong xử phạt vi
phạm hành chính
Ban hành kèm theo Nghị định này các mẫu biên bản và quyết định để sử dụng
trong xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản.
Chương IV
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 36. Hiệu lực thi hành
Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 02 năm 2011. Nghị định
này thay thế các quy định tại Mục 1, Mục 2 Chương II và Điều 52, 53 Mục 8 Chương II
Nghị định số 56/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ về xử phạt
vi phạm hành chính trong hoạt động văn hóa - thông tin. Các quy định trước đây của
Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ và địa phương trái với Nghị định này đều bị
bãi bỏ.
Điều 37. Trách nhiệm thi hành
Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính
phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách
nhiệm thi hành Nghị định này./.
TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG

Nguyễn Tấn Dũng
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Phụ lục
MỘT SỐ MẪU BIÊN BẢN VÀ QUYẾT ĐỊNH SỬ DỤNG
TRONG XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG
HOẠT ĐỘNG BÁO CHÍ, XUẤT BẢN
(Ban hành kèm theo Nghị định số 02/2011/NĐ-CP
ngày 06 tháng 01 năm 2011 của Chính phủ)
1. Mẫu biên bản số 01: Biên bản vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí,
xuất bản.
2. Mẫu biên bản số 02: Biên bản tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành
chính trong hoạt động báo chí, xuất bản.
3. Mẫu biên bản số 03: Biên bản niêm phong/mở niêm phong tang vật tạm giữ.
4. Mẫu biên bản số 04: Biên bản tiêu hủy tang vật, phương tiện vi phạm hành
chính trong hoạt động báo chí, xuất bản.
5. Mẫu biên bản số 05: Biên bản bàn giao hoặc trả lại giấy tờ, tang vật, phương
tiện vi phạm hành chính trong lĩnh hoạt động báo chí, xuất bản.
6. Mẫu quyết định số 01: Quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành
chính.
7. Mẫu quyết định số 02: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt
động báo chí, xuất bản.
8. Mẫu quyết định số 03: Quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi
phạm hành chính.
9. Mẫu quyết định số 04: Quyết định áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả
do vi phạm hành chính trong trường hợp không áp dụng xử phạt hành chính.
10. Mẫu quyết định số 05: Quyết định chuyển hồ sơ vi phạm hành chính trong
hoạt động báo chí, xuất bản cho cơ quan tiến hành tố tụng.
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Mẫu biên bản số 01
TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN1
TÊN CƠ QUAN LẬP
BIÊN
BẢN
________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc
lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________
......, ngày..... tháng....năm......

2

Số:.........../BB-VPHC
BIÊN BẢN VI PHẠM HÀNH CHÍNH
TRONG HOẠT ĐỘNG BÁO CHÍ, XUẤT BẢN
Hôm nay, hồi....... giờ..... ngày.... tháng.... năm..... tại ..........................................
Chúng tôi gồm3:
1. ........................................ Chức vụ: ..................................................................
2. ........................................ Chức vụ: ..................................................................
Với sự chứng kiến của:4
1. ............................... Nghề nghiệp/chức vụ:.......................................................
Địa chỉ thường trú (tạm trú) .................................................................................
Giấy chứng minh nhân dân số:............ Ngày cấp:...........; Nơi cấp ......................
2. ................................... Nghề nghiệp/chức vụ:...................................................
Địa chỉ thường trú (tạm trú) .................................................................................
Giấy chứng minh nhân dân số:............ Ngày cấp:...........; Nơi cấp .....................;
Tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản
đối với:
Ông (bà)/tổ chức5..................................; nghề nghiệp (lĩnh vực hoạt động): .......
Địa chỉ: .................................................................................................................
__________________
Nếu biên bản do Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp lập thì chỉ cần ghi Ủy ban nhân dân
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương........., huyện, thành phố thuộc tỉnh............, xã..........
mà không cần ghi cơ quan chủ quản.
2
Ghi địa danh hành chính cấp tỉnh.
3
Ghi rõ họ tên, chức vụ người lập biên bản.
4
Họ và tên người làm chứng. Nếu có đại diện chính quyền phải ghi rõ họ tên, chức vụ.
5
Nếu là tổ chức ghi họ tên, chức vụ người đại diện cho tổ chức vi phạm.
1
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Giấy chứng minh nhân dân số:.../Quyết định thành lập hoặc ĐKKD: .................
Cấp ngày.............................. Tại: ..........................................................................
Đã có các hành vi vi phạm hành chính như sau6: .................................................
Các hành vi trên đã vi phạm vào Điều.... khoản........... điểm............ của Nghị
định số............... quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí,
xuất bản.
Người bị thiệt hại/tổ chức bị thiệt hại7:
Họ tên: ..................................................................................................................
Địa chỉ: .................................................................................................................
Giấy chứng minh nhân dân số:.../Quyết định thành lập hoặc ĐKKD: .................
Cấp ngày............................... Tại: ........................................................................
Ý kiến trình bày của người vi phạm hành chính/đại diện tổ chức vi phạm hành
chính: ..........................................................................................................................
Ý kiến trình bày của người làm chứng: ................................................................
Ý kiến trình bày của người/đại diện tổ chức bị thiệt hại do vi phạm hành chính
gây ra, (nếu có): ..........................................................................................................
Người có thẩm quyền xử phạt đã yêu cầu ông (bà)/tổ chức.......... đình chỉ ngay
hành vi vi phạm.
Các biện pháp ngăn chặn vi phạm hành chính được áp dụng gồm:
..............................................................................................................................
Chúng tôi tạm giữ những tang vật, phương tiện vi phạm hành chính và giấy tờ
sau để chuyển về:............. để cấp có thẩm quyền giải quyết:
STT

Tên tang vật, phương
tiện, giấy tờ bị tạm giữ

Số
lượng

Chủng loại, nhãn hiệu,
xuất xứ, tình trạng8

Ghi chú9

______________
6
Ghi cụ thể ngày, giờ, tháng, năm, địa điểm xảy ra vi phạm; mô tả hành vi vi phạm.
7
Nếu là tổ chức ghi họ tên, chức vụ người đại diện cho tổ chức bị thiệt hại.
8
Nếu là phương tiện thì ghi thêm số đăng ký, nếu là ngoại tệ thì ghi sê ri của từng tờ.
9
Ghi rõ tang vật, phương tiện có được niêm phong không, nếu có niêm phong thì trên niêm
phong phải có chữ ký của người vi phạm (hoặc đại diện của tổ chức vi phạm), có sự chứng
kiến của đại diện gia đình, đại diện tổ chức hay đại diện chính quyền không, nếu không có
phải ghi rõ có sự chứng kiến của ông (bà)....
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Ngoài những tang vật, phương tiện, giấy tờ nêu trên, chúng tôi không tạm giữ
thêm thứ gì khác.
Yêu cầu ông (bà)/đại diện tổ chức vi phạm có mặt tại10......... lúc....... giờ.......
ngày.... tháng...... năm........... để giải quyết vụ vi phạm.
Biên bản được lập thành.......... bản có nội dung và giá trị như nhau và được giao
cho người vi phạm/đại diện tổ chức vi phạm một bản và............11.
Sau khi đọc lại biên bản, những người có mặt đồng ý về nội dung biên bản,
không có ý kiến gì khác và cùng ký vào biên bản hoặc có ý kiến khác như sau:
..............................................................................................................................
Ý kiến bổ sung khác (nếu có)12:
Biên bản này gồm............... trang, được những người có mặt cùng ký xác nhận
vào từng trang.
Người vi phạm
(hoặc đại diện tổ chức vi phạm)
(Ký, ghi rõ họ tên)
Người bị thiệt hại
(hoặc đại diện tổ chức
bị thiệt hại)
(Ký, ghi rõ họ tên)

Người chứng kiến
(Ký, ghi rõ họ tên)

Người lập biên bản
(Ký, ghi rõ họ tên)

Đại diện chính quyền
(nếu có)
(Ký, ghi rõ họ tên)

Lý do người vi phạm, đại diện tổ chức vi phạm không ký biên bản13:
..............................................................................................................................
Lý do người bị thiệt hại, đại diện tổ chức bị thiệt hại không ký biên bản14:

__________________
Ghi rõ địa chỉ trụ sở nơi cá nhân, tổ chức vi phạm phải có mặt.
Ghi cụ thể những người, tổ chức được giao biên bản.
12
Những người có ý kiến khác về nội dung biên bản phải tự ghi ý kiến của mình, lý do có ý
kiến khác, ký và ghi rõ họ tên.
13
Người lập biên bản phải ghi rõ lý do những người này từ chối không ký biên bản.
14
Người lập biên bản phải ghi rõ lý do những người này từ chối không ký biên bản.
10
11
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Mẫu biên bản số 02
TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN1
TÊN CƠ QUAN LẬP
BIÊN
BẢN
_________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc
lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________
......, ngày..... tháng....năm......

2

Số:....../BB-TG-TVPT
BIÊN BẢN
Tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính
Căn cứ Điều 45, 46 Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 7 năm
2002; Pháp lệnh Sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành
chính ngày 02 tháng 4 năm 2008;
Căn cứ Điều.......... Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt
động báo chí, xuất bản.
Căn cứ Quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính số..........
ngày... tháng.... năm...... do3............. chức vụ.............. ký.
Để có cơ sở xác minh thêm vụ việc vi phạm hành chính/hoặc ngăn chặn ngay
hành vi vi phạm hành chính,
Hôm nay, hồi.......... giờ........ ngày....... tháng....... năm..... tại: .............................
..............................................................................................................................
Chúng tôi gồm4:
1. ........................................ Chức vụ: ..................................................................
2. ........................................ Chức vụ: ..................................................................
Người vi phạm hành chính là:
Ông (bà)/tổ chức5:................................................................................................;
Nghề nghiệp (lĩnh vực hoạt động): .......................................................................
Địa chỉ: .................................................................................................................
Giấy chứng minh nhân dân số/Quyết định thành lập hoặc ĐKKD: .....................
Cấp ngày:........................................................ Tại: ..............................................

________________
1
Nếu biên bản do Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp lập thì chỉ cần ghi Ủy ban nhân dân
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương........., huyện, thành phố thuộc tỉnh............, xã..........
mà không cần ghi cơ quan chủ quản.
2
Ghi địa danh hành chính cấp tỉnh.
3
Ghi rõ họ tên, chức vụ người ký quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính.
4
Họ và tên, chức vụ người lập biên bản.
5
Nếu là tổ chức ghi họ tên, chức vụ người đại diện cho tổ chức vi phạm.
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Với sự chứng kiến của6:
1. ............................................... Nghề nghiệp: ....................................................
Địa chỉ thường trú: ...............................................................................................
Giấy chứng minh nhân dân số:......... Ngày cấp...... Nơi cấp ................................
2. ................................. Nghề nghiệp: ..................................................................
Địa chỉ thường trú.................................................................................................
Giấy chứng minh nhân dân số:......... Ngày cấp........... Nơi cấp ...........................
Tiến hành lập biên bản tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, gồm:
STT

Tên tang vật, phương Số
Chủng loại, nhãn hiệu, xuất xứ, Ghi
tiện, bị tạm giữ
lượng tình trạng tang vật, phương tiện7 chú8

Ngoài những tang vật, phương tiện nêu trên, chúng tôi không tạm giữ thêm thứ
gì khác.
Biên bản được lập thành.......... bản có nội dung và giá trị như nhau và được giao
cho người vi phạm/đại diện tổ chức vi phạm một bản.
Biên bản này gồm......... trang, được những người có mặt cùng ký xác nhận vào
từng trang.
Sau khi đọc lại biên bản, những người có mặt đồng ý về nội dung biên bản,
không có ý kiến gì khác và cùng ký vào biên bản hoặc có ý kiến khác như sau:
..............................................................................................................................
Ý kiến bổ sung khác (nếu có)9:
Người vi phạm
(hoặc đại diện tổ chức vi phạm)
(Ký, ghi rõ họ tên)
Người ra quyết định
tạm giữ
(Ký, ghi rõ họ tên)

Người chứng kiến
(Ký, ghi rõ họ tên)

Người lập biên bản
(Ký, ghi rõ họ tên)

Đại diện chính quyền
(nếu có)
(Ký, ghi rõ họ tên)

____________________
6
Họ và tên người làm chứng. Nếu có đại diện chính quyền phải ghi rõ họ tên, chức vụ.
7
Nếu là phương tiện thì ghi thêm số đăng ký.
8
Ghi rõ tang vật, phương tiện có được niêm phong không, nếu có niêm phong thì trên niêm
phong phải có chữ ký của người vi phạm (hoặc đại diện của tổ chức vi phạm), có sự chứng
kiến của đại diện gia đình, đại diện tổ chức hay đại diện chính quyền không, nếu không có
phải ghi rõ có sự chứng kiến của ông (bà)....
9
Những người có ý kiến khác về nội dung biên bản phải tự ghi ý kiến của mình, lý do có ý
kiến khác, ký và ghi rõ họ tên.
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Mẫu biên bản số 03
TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN1
TÊN CƠ QUAN LẬP
BIÊN
BẢN
________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc
lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________
2

......, ngày..... tháng....năm......

Số:....../BB-NP/MNP
BIÊN BẢN
Niêm phong/mở niêm phong tang vật tạm giữ
Hôm nay, hồi...... giờ..... ngày..... tháng..... năm...... tại ........................................
Chúng tôi gồm3:
1. ................................. Chức vụ ..........................................................................
2. .................................. Chức vụ .........................................................................
Đại diện tổ chức/cá nhân là chủ sở hữu tang vật, phương tiện vi phạm hành
chính:
Ông (bà)/tổ chức: ..................................................................................................
Nghề nghiệp .........................................................................................................
Địa chỉ: .................................................................................................................
Số CMND hoặc Hộ chiếu:...... ngày cấp.... nơi cấp..............................................
Với sự chứng kiến của:
1. Ông (bà):...........................................................................................................
Địa chỉ: .................................................................................................................
Nghề nghiệp: ........................................................................................................
Số chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu số:...... ngày cấp....... nơi cấp ...............
2. Ông (bà):...........................................................................................................
Địa chỉ: .................................................................................................................
__________
1

Tên cơ quan chủ quản.
2
Địa danh hành chính cấp tỉnh.
3
Ghi rõ tên, chức vụ người lập biên bản.
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Nghề nghiệp: ........................................................................................................
Số chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu số:...... ngày cấp....... nơi cấp ...............
Tiến hành niêm phong/mở niêm phong số tang vật, phương tiện tạm giữ theo
Quyết định số..... ngày.... tháng...... năm....... của4 ......................................................
Chức vụ: ...............................................................................................................
Số tang vật niêm phong (mở niêm phong) gồm:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
Số tang vật trên đã giao cho ông (bà)........... thuộc đơn vị.....................................
chịu trách nhiệm coi giữ và bảo quản.
Biên bản kết thúc vào hồi........ giờ......ngày... tháng.. năm...................................
Biên bản được lập thành..... bản có nội dung và giá trị như nhau. Đã giao cho chủ
sở hữu tang vật, phương tiện 01 bản; người bảo quản 01 bản và 01 bản lưu hồ sơ.
Sau khi đọc biên bản, những người có mặt đồng ý về nội dung biên bản, không
có ý kiến gì khác và cùng ký vào biên bản.
Ý kiến bổ sung khác (nếu có)5:
Chủ sở hữu (sử dụng)
Tang vật, phương tiện vi phạm hành chính
(Ký, ghi rõ họ tên)

Người chứng kiến
(Ký, ghi rõ họ tên)

Người niêm phong/
mở niêm phong
(Ký, ghi rõ họ tên)

Người bảo quản
(Ký, ghi rõ họ tên)

_____________________
Nếu là tổ chức thì ghi họ tên, chức vụ người đại diện cho tổ chức vi phạm.
Những người có ý kiến khác về nội dung biên bản phải tự ghi ý kiến của mình, lý do ý kiến
khác, ký và ghi rõ họ tên.
4
5

44

CÔNG BÁO/Số 63 + 64 ngày 20-01-2011

Mẫu biên bản số 04
TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN1
TÊN CƠ QUAN LẬP
BIÊN
BẢN
_______

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_________________________
......, ngày..... tháng....năm......

2

Số:....../BB-TH-TVPT
BIÊN BẢN
Tiêu hủy tang vật, phương tiện vi phạm hành chính
trong hoạt động báo chí, xuất bản
Căn cứ khoản 2, Điều 61 Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 7
năm 2002;
Căn cứ Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số............ QĐ/XPVP ngày....
tháng...... năm...........................
Hôm nay, vào hồi........ giờ... ngày... tháng... năm ................................................
Tại:........................................................................................................................
Hội đồng tiêu hủy tang vật, phương tiện vi phạm hành chính gồm:
1. Ông (bà)............................. Chức danh ............................................................
Đại diện đơn vị .....................................................................................................
2. Ông (bà)............................. Chức danh ............................................................
Đại diện đơn vị .....................................................................................................
3. Ông (bà)............................. Chức danh ............................................................
Đại diện đơn vị .....................................................................................................
4. Ông (bà)............................. Chức danh ............................................................
Đại diện đơn vị .....................................................................................................
5. Ông (bà)............................. Chức danh ............................................................
Đại diện đơn vị .....................................................................................................
_____________
1
2

Tên cơ quan chủ quản.
Địa danh hành chính cấp tỉnh.

45
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Tiến hành tiêu hủy các tang vật, phương tiện vi phạm hành chính sau đây:
Tên tang vật,
STT
phương tiện

ĐV
tính

Số
lượng

Chủng loại, nhãn hiệu,
xuất xứ, tình trạng tang
vật, phương tiện

Ghi chú

Hình thức tiêu hủy: ...............................................................................................
..............................................................................................................................
Quá trình tiêu hủy có sự chứng kiến của3: ............................................................
..............................................................................................................................
Việc tiêu hủy tang vật, phương tiện vi phạm hành chính kết thúc vào hồi...........
giờ... ngày... tháng... năm...........
Biên bản này được lập thành....... bản, cơ quan giải quyết giữ 01 bản.
Những người ký tên dưới đây đã được nghe đọc lại và nhất trí với toàn bộ nội
dung biên bản.
Biên bản này gồm............... trang, được người làm chứng và các thành viên Hội
đồng ký xác nhận vào từng trang.
Người làm chứng
(Ký, ghi rõ họ tên)

Các thành viên hội đồng4
(Ký, ghi rõ họ tên)

_______________________
Ghi rõ họ tên, địa chỉ, nghề nghiệp người làm chứng. Nếu có đại diện của chính quyền
phải ghi rõ họ tên chức vụ.
4
Từng thành viên hội đồng ký và ghi rõ họ tên.
3
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Mẫu biên bản số 05
TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN1
TÊN CƠ QUAN LẬP
BIÊN
BẢN
________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_________________________
......, ngày..... tháng....năm......

2

Số:....../BB-BGTVPT
BIÊN BẢN
Bàn giao hoặc trả lại giấy tờ, tang vật, phương tiện vi phạm
hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản
Hôm nay, vào hồi........ giờ... ngày... tháng... năm ................................................
Tại:........................................................................................................................
Chúng tôi gồm:
Đại diện bên giao tang vật, phương tiện vi phạm3:
- Ông (bà)......................... Chức danh ..................................................................
- Thuộc đơn vị ......................................................................................................
Đại diện bên nhận tang vật, phương tiện vi phạm4:
- Ông (bà)........................ Quốc tịch .....................................................................
Nghề nghiệp .........................................................................................................
- Số chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu số:....................... Ngày cấp..................
Nơi cấp ........................................................................................................................
- Địa chỉ: ...............................................................................................................
Tiến hành lập biên bản bàn giao hoặc trả lại các tang vật, phương tiện vi phạm gồm:
STT

Tên giấy tờ, tang ĐV Số
vật, phương tiện tính lượng

Chủng loại, nhãn hiệu, xuất xứ,
tình trạng tang vật, phương tiện

Ghi
chú

Cộng........... khoản
_______________
1
Tên cơ quan chủ quản.
2
Địa danh hành chính cấp tỉnh.
3
Ghi rõ họ tên, chức vụ người đại diện bên giao.
4
Ghi rõ họ tên, địa chỉ, nghề nghiệp người nhận; nếu bên nhận là tổ chức thì ghi họ tên,
chức vụ người đại diện cho tổ chức.
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Các ý kiến của bên nhận: ......................................................................................
Hai bên đã giao nhận đầy đủ tang vật, phương tiện vi phạm nói trên. Việc giao
nhận kết thúc vào hồi.... giờ.... ngày... tháng.... năm.................
Biên bản này được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản, những người ký tên
dưới đây đã được nghe đọc lại và nhất trí với toàn bộ nội dung biên bản.
Ý kiến bổ sung khác (nếu có):...................... 5 ......................................................
Biên bản này gồm................ trang, được Đại diện bên nhận và Đại diện bên giao
ký xác nhận vào từng trang.
Đại diện bên nhận
(Ký, ghi rõ họ tên)

Đại diện bên giao
(Ký, ghi rõ họ tên)

____________________
Những người có ý kiến khác về nội dung biên bản phải tự ghi ý kiến của mình, lý do
có ý kiến khác, ký và ghi rõ họ tên.
5
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Mẫu quyết định số 01
TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN1
TÊN CƠ QUAN RA
QUYẾT
ĐỊNH
________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_________________________
......, ngày..... tháng....năm......

2

Số:....../QĐ-TGTVPT
QUYẾT ĐỊNH
Tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính
trong hoạt động báo chí, xuất bản
Căn cứ Điều 45, Điều 46 Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 7
năm 2002; Pháp lệnh Sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm
hành chính ngày 02 tháng 4 năm 2008;
Căn cứ Điều.......... Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt
động báo chí, xuất bản;
Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số......./BB-VPHC do........... lập ngày.......
tháng..... năm.....
Xét3 ......................................................................................................................;
Tôi4,........................................; Chức vụ: .............................................................
Đơn vị: ..................................................................................................................
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính của:
_______________
Nếu quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, thị trấn
thì chỉ cần ghi Ủy ban nhân dân xã, thị trấn..... mà không cần ghi cơ quan chủ quản.
2
Ghi địa danh hành chính cấp tỉnh.
3
Ghi rõ lý do tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính như để xác minh tình tiết
làm căn cứ để quyết định xử lý vi phạm hành chính hoặc ngăn chặn ngay hành vi vi phạm.
Nếu người tạm giữ không phải là người có thẩm quyền quy định tại Điều 45 Pháp lệnh Xử
lý vi phạm hành chính thì phải ghi rõ thêm căn cứ để cho rằng nếu không tạm giữ ngay thì
tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có thể bị tẩu tán, tiêu hủy.
4
Họ tên người ra quyết định tạm giữ.
1
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Ông (bà)/tổ chức5: ................................................................................................
Nghề nghiệp (lĩnh vực hoạt động): ......................................................................
Địa chỉ: .................................................................................................................
Giấy chứng minh nhân dân số:.../Quyết định thành lập hoặc ĐKKD ..................
Cấp ngày:................................. Tại: .....................................................................
Tang vật, phương tiện bị tạm giữ gồm (tên, số lượng, chủng loại): .....................
Có biên bản tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính kèm theo.
Điều 2. Tang vật, phương tiện nêu trên được tạm giữ tại6:
..............................................................................................................................
Điều 3. Thời hạn tạm giữ là......... ngày, kể từ ngày...... tháng..... năm.................
Điều 4. Ông (bà)/tổ chức có tên tại Điều 1 phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết
định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày..... tháng..... năm..... và được lập
thành..... bản có nội dung và giá trị như nhau, 01 bản giao cho người vi phạm hoặc
đại diện tổ chức vi phạm, 01 bản giao cho người có trách nhiệm bảo quản, 01 bản lưu
hồ sơ cơ quan xử lý vi phạm hành chính, 01 bản gửi7............................../.
Người ra quyết định ký
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ý kiến Thủ trưởng của người ra Quyết định tạm giữ

__________________
Nếu là tổ chức thì ghi họ tên, chức vụ người đại diện cho tổ chức vi phạm.
Ghi địa chỉ nơi tạm giữ tang vật, phương tiện.
7
Trường hợp người ra quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính
không phải là người có thẩm quyền quy định tại Điều 45 Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành
chính ngày 02 tháng 7 năm 2002, Pháp lệnh Sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh
Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 4 năm 2008, thì quyết định này được gửi để báo
cáo thủ trưởng của người ra quyết định tạm giữ.
5
6
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Mẫu quyết định số 02
TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN1
TÊN CƠ QUAN RA
QUYẾT
ĐỊNH
_______

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_________________________
......, ngày..... tháng....năm......

2

Số:....../QĐ-XPHC
QUYẾT ĐỊNH
Xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản
Căn cứ Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002; Pháp
lệnh Sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02
tháng 4 năm 2008;
Căn cứ Điều.... Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động
báo chí, xuất bản;
Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính do3... lập hồi...... giờ....... ngày...... tháng......
năm........... tại.........................;
Tôi4,........................................; Chức vụ: .............................................................
Đơn vị: ..................................................................................................................
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Xử phạt vi phạm hành chính đối với:
Ông (bà)/tổ chức5:................................................................................................;
Nghề nghiệp (lĩnh vực hoạt động): ......................................................................
Địa chỉ: .................................................................................................................
Giấy chứng minh nhân dân số:.../Quyết định thành lập hoặc ĐKKD: ................
Cấp ngày:................................. Tại: .....................................................................
Với các hình thức sau:
1. Hình thức xử phạt hành chính:

_____________

Nếu quyết định xử phạt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp thì chỉ cần ghi Ủy ban
nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương......., huyện, thành phố thuộc tỉnh....,
xã......... mà không cần ghi cơ quan chủ quản.
2
Ghi địa danh hành chính cấp tỉnh.
3
Họ tên, chức vụ người lập biên bản.
4
Họ tên người ra quyết định xử phạt.
5
Nếu là tổ chức thì ghi họ tên, chức vụ người đại diện cho tổ chức vi phạm.
1
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Cảnh cáo/phạt tiền với mức phạt là.... đồng (viết bằng chữ: ...............................)
2. Hình phạt bổ sung (nếu có):
a) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề: ....................................
b) Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính gồm: ....
..............................................................................................................................
3. Các biện pháp khắc phục hậu quả (nếu có):
Lý do:
- Đã có hành vi vi phạm hành chính6: ..................................................................
Quy định tại điểm....... khoản..... Điều...... của Nghị định số...... ngày.... tháng....
năm.... của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo
chí, xuất bản.
Những tình tiết liên quan đến việc giải quyết vụ vi phạm: ..................................
Điều 2. Ông (bà)/tổ chức..................... phải nghiêm chỉnh chấp hành Quyết định
xử phạt trong thời hạn mười ngày, kể từ ngày được giao Quyết định xử phạt là
ngày..... tháng... năm...... trừ trường hợp được hoãn chấp hành hoặc7 ........................
Quá thời hạn này, nếu ông (bà)/tổ chức................ cố tình không chấp hành Quyết
định xử phạt thì bị cưỡng chế thi hành.
Số tiền phạt theo quy định tại Điều 1 phải nộp vào tài khoản số.............. của Kho
bạc Nhà nước8................. trong vòng mười ngày, kể từ ngày được giao Quyết định
xử phạt.
Ông (bà)/tổ chức.............. có quyền khiếu nại, khởi kiện đối với Quyết định xử
phạt vi phạm hành chính này theo quy định của pháp luật.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày... tháng.... năm.......9
Trong thời hạn ba ngày Quyết định này được gửi cho:
1. Ông (bà)/tổ chức:............................................. để chấp hành;
2. Kho bạc.................................. để thu tiền phạt;
3 ............................................................................................................................
Quyết định này gồm......... trang, được đóng dấu giáp lai giữa các trang.
Người ra quyết định
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
_________________
Nếu có nhiều hành vi thì ghi cụ thể từng hành vi vi phạm.
Ghi rõ lý do.
8
Ghi rõ tên, địa chỉ kho bạc.
9
Ngày ký quyết định hoặc ngày do người có thẩm quyền xử phạt quyết định.
6
7
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Mẫu quyết định số 03
TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN1
TÊN CƠ QUAN RA
QUYẾT
ĐỊNH
_______

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_________________________
......, ngày..... tháng....năm......

2

Số:....../QĐ-CC
QUYẾT ĐỊNH
Cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính
trong hoạt động báo chí, xuất bản
Căn cứ Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002; Pháp
lệnh Sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02
tháng 4 năm 2008;
Để đảm bảo thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động
báo chí, xuất bản số... ngày....... tháng..... năm..... của ................................................
Tôi3,...............................; Chức vụ: ......................................................................
Đơn vị: ..................................................................................................................
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Áp dụng biện pháp cưỡng chế để thi hành Quyết định xử phạt vi phạm
hành chính số......... ngày....... tháng...... năm.......... của................. trong hoạt động
báo chí, xuất bản.
Đối với:
Ông (bà)/tổ chức4:................................................................................................;
Nghề nghiệp (lĩnh vực hoạt động): ......................................................................
Địa chỉ: .................................................................................................................
________________
Nếu quyết định cưỡng chế của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp thì chỉ cần ghi Ủy
ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương......., huyện, thành phố thuộc tỉnh....,
xã......... mà không cần ghi cơ quan chủ quản.
2
Ghi địa danh hành chính cấp tỉnh.
3
Họ tên người ra quyết định cưỡng chế.
4
Nếu là tổ chức thì ghi họ tên, chức vụ người đại diện cho tổ chức vi phạm.
1
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Giấy chứng minh nhân dân số:.../Quyết định thành lập hoặc ĐKKD: .................
Cấp ngày:................................. Tại: .....................................................................
Biện pháp cưỡng chế5:
Điều 2. Ông (bà)/tổ chức..................... phải nghiêm chỉnh chấp hành Quyết định
xử phạt này và chịu mọi chi phí về việc tổ chức thực hiện các biện pháp cưỡng chế
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày...tháng...năm....
Quyết định này gồm...................... trang, được đóng dấu giáp lai giữa các trang
Quyết định này được gửi cho:
1. Ông (bà)/tổ chức:...... .................................................... ...............để thực hiện;
2. ........................ để ...........................................................................................;6
3. ........................ để ........................................................................................... 7.
Người ra quyết định
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

_________________
Ghi cụ thể biện pháp cưỡng chế, số tiền cưỡng chế hoặc các biện pháp khắc phục phải
thực hiện.
6
Nếu biện pháp cưỡng chế là khấu trừ lương hoặc một phần thu nhập, khấu trừ tiền từ tài
khoản tại ngân hàng thì quyết định được gửi cho cơ quan, tổ chức nơi cá nhân làm việc
hoặc ngân hàng để phối hợp thực hiện.
7
Nếu biện pháp cưỡng chế là kê biên tài sản hoặc các biện pháp cưỡng chế khác để thực
hiện tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính, buộc khôi phục lại
tình trạng ban đầu đã bị thay đổi do vi phạm hành chính gây ra thì quyết định được gửi cho
Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thực hiện việc cưỡng chế để phối hợp thực hiện.
5
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Mẫu quyết định số 04
TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN1
TÊN CƠ QUAN RA
QUYẾT
ĐỊNH
_______

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_________________________
......, ngày..... tháng....năm......

2

Số:....../QĐ-KPHQ
QUYẾT ĐỊNH
Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả do vi phạm hành chính gây ra
Căn cứ Điều3............. Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 7 năm
2002; Pháp lệnh Sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành
chính ngày 02 tháng 4 năm 2008;
Căn cứ Điều4................ Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong
hoạt động báo chí, xuất bản;
Để khắc phục triệt để hậu quả do vi phạm hành chính gây ra,
Tôi5,........................................; Chức vụ: .............................................................
Đơn vị: ..................................................................................................................
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả do vi phạm hành chính đối với:
Ông (bà)/tổ chức6:................................................................................................;

_________________

Nếu quyết định khắc phục hậu quả của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp thì chỉ cần
ghi Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương......., huyện, thành phố thuộc
tỉnh...., xã......... mà không cần ghi cơ quan chủ quản.
2
Ghi địa danh hành chính cấp tỉnh.
3
Nếu quyết định khắc phục hậu quả trong trường hợp hết thời hiệu thì căn cứ vào Điều 10,
nếu trong trường hợp hết thời hạn ra quyết định xử phạt thì ghi căn cứ vào Điều 56 của
Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính.
4
Ghi cụ thể điều, khoản của Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt
động báo chí, xuất bản.
5
Họ tên người ra quyết định xử phạt.
6
Nếu là tổ chức thì ghi họ tên, chức vụ người đại diện cho tổ chức vi phạm.
1
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Nghề nghiệp (lĩnh vực hoạt động): .......................................................................
Địa chỉ: .................................................................................................................
Giấy chứng minh nhân dân số:.../Quyết định thành lập hoặc ĐKKD: .................
Cấp ngày:................................. Tại: .....................................................................
Lý do:
- Đã có hành vi vi phạm hành chính7: ..................................................................
Quy định tại điểm............ khoản............ Điều........ của .....................................8;
Những tình tiết liên quan đến việc giải quyết vụ vi phạm: ..................................
Hậu quả cần khắc phục là:
Biện pháp để khắc phục hậu quả là:
Điều 2. Ông (bà)/tổ chức..................... phải nghiêm chỉnh chấp hành Quyết
định này trong thời hạn mười ngày, kể từ ngày được giao Quyết định là ngày......
tháng...... năm............. trừ trường hợp.................. 9 Quá thời hạn này, nếu ông (bà)/tổ
chức.............. cố tình không chấp hành thì bị cưỡng chế thi hành.
Ông (bà)/tổ chức có quyền khiếu nại, khởi kiện đối với quyết định này theo quy
định của pháp luật.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày... tháng.... năm.......10
Quyết định này gồm......... trang, được đóng dấu giáp lai giữa các trang
Trong thời hạn ba ngày, Quyết định này được gửi cho:
Ông (bà)/tổ chức:......... .................................................................. để chấp hành;
2................... ........................................................................................................;
3:............... ............................................................................................................
Người ra quyết định
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

____________________
7

Nếu có nhiều hành vi thì ghi cụ thể từng hành vi vi phạm.
Ghi cụ thể từng điều, khoản, mức phạt của Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành
chính trong hoạt động báo chí, xuất bản mà cá nhân, tổ chức vi phạm.
9
Ghi rõ lý do.
10
Ngày ký quyết định hoặc ngày do người có thẩm quyền quyết định.
8
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Mẫu quyết định số 05
TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN1
TÊN CƠ QUAN RA
QUYẾT
ĐỊNH
_______

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_________________________
......, ngày..... tháng....năm......

2

Số:....../QĐ-CHS
QUYẾT ĐỊNH
Chuyển hồ sơ vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí,
xuất bản cho cơ quan tiến hành tố tụng
Căn cứ Điều 62 Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính;
Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số...../BB-VPHC ngày.... tháng... năm.....;
Xét thấy hành vi vi phạm hành chính có dấu hiệu tội phạm được quy định tại
Điều..... Bộ luật Hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Tôi:........................................ Chức vụ: ................................................................
Đơn vị công tác: ...................................................................................................
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Chuyển hồ sơ vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản cho
cơ quan tiến hành tố tụng hình sự:................................... 3..........................................
để xem xét, giải quyết.
Hồ sơ, tài liệu, tang vật, phương tiện vi phạm gồm............4..............................
(có biên bản bàn giao kèm theo).
Điều 2. Giao cho ông (bà) ....................................................................................
Chức vụ ................................................................................................................
______________
Tên cơ quan chủ quản.
Địa danh hành chính cấp tỉnh.
3
Ghi tên cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng.
4
Ghi rõ các hồ sơ, tài liệu, tang vật, phương tiện vi phạm. Hoặc ghi: “Như biên bản bàn
giao kèm theo”.
1
2
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Đơn vị công tác ....................................................................................................
Có trách nhiệm bàn giao toàn bộ hồ sơ, tài liệu và tang vật phương tiện vi phạm
cho cơ quan tiến hành tố tụng.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các ông (bà) có tên
tại Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Cơ quan tiếp nhận hồ sơ;
- Như Điều 3;
- Lưu

Người ra quyết định
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

