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MỘT SỐ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT 

NGHỊ ĐỊNH SỐ 38/2021/NĐ-CP 

NGÀY 29/03/2021 CỦA CHÍNH PHỦ 
QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH 

CHÍNH TRONG LĨNH VỰC VĂN HÓA VÀ 

QUẢNG CÁO 
 

(Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/06/2021) 

 

I. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH (Điều 1) 

1. Nghị định này quy định về hành vi vi phạm 

hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, các 

biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập 

biên bản, thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo. 

2. Các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

văn hóa và quảng cáo không quy định tại Nghị 

định này thì áp dụng theo quy định về xử phạt vi 

phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà 

nước có liên quan. 

II. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG (Điều 2): 

1. Nghị định này áp dụng đối với: 

a) Tổ chức, cá nhân Việt Nam có hành vi vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng 

cáo ở Việt Nam và ở nước ngoài; 

b) Tổ chức, cá nhân nước ngoài có hành vi vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và 

quảng cáo trên lãnh thổ Việt Nam; 

c) Người có thẩm quyền lập biên bản, thẩm 

quyền xử phạt vi phạm hành chính theo quy định 

tại Nghị định này. 

2. Tổ chức quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 

Điều này gồm: 

a) Cơ quan nhà nước có hành vi vi phạm mà hành 

vi đó không thuộc nhiệm vụ quản lý nhà nước 

được giao; 

b) Doanh nghiệp Việt Nam và các đơn vị phụ 

thuộc doanh nghiệp (chi nhánh, văn phòng đại 

diện), doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại 

Việt Nam; chi nhánh, văn phòng đại diện của 

doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt 

Nam; 

c) Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; 

d) Đơn vị sự nghiệp công lập; đơn vị sự nghiệp 

ngoài công lập; 

đ) Tổ chức xã hội - nghề nghiệp hoạt động trong 

lĩnh vực văn hóa và quảng cáo; 

e) Tổ chức quốc tế, tổ chức nước ngoài tại Việt 

Nam; 

g) Cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam, chi 

nhánh của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt 

Nam; 

h) Các tổ chức khác có hành vi vi phạm trong 

lĩnh vực văn hóa và quảng cáo. 

       III. QUY ĐỊNH VỀ MỨC PHẠT TIỀN 

VÀ THẨM QUYỀN PHẠT TIỀN ĐỐI VỚI 

CÁ NHÂN, TỔ CHỨC (Điều 5): 

1. Mức phạt tiền tối đa đối với một hành vi vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa là 

50.000.000 đồng đối với cá nhân và 100.000.000 

đồng đối với tổ chức. Mức phạt tiền tối đa đối với 

một hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

quảng cáo là 100.000.000 đồng đối với cá nhân 

và 200.000.000 đồng đối với tổ chức. 

2. Mức phạt tiền quy định tại Chương II và 

Chương III Nghị định này là mức phạt tiền áp 

dụng đối với cá nhân, trừ trường hợp quy định tại 

khoản 1, điểm c khoản 4, điểm a khoản 5 và 

khoản 6 Điều 6; các điểm c, đ, e và g khoản 4 

Điều 8; các khoản 1, 2 và 3 Điều 9; Điều 10; 

điểm a khoản 2, các khoản 3, 5 và 6, các điểm a, 

b, c và d khoản 7 Điều 14; các khoản 1, 2, 3, 4 và 

điểm b khoản 5 Điều 21; các khoản 1, 2, 3, 4 và 

điểm b khoản 5 Điều 23; khoản 1 Điều 24; các 

Điều 30, 38, 39 và 40 Nghị định này là mức phạt 

tiền áp dụng đối với tổ chức. 

3. Đối với cùng một hành vi vi phạm hành chính 

mức phạt tiền đối với tổ chức gấp 02 lần mức 

phạt tiền đối với cá nhân. 

4. Thẩm quyền phạt tiền của các chức danh có 

thẩm quyền xử phạt quy định tại Chương IV Nghị 

định này là thẩm quyền áp dụng đối với hành vi 

vi phạm hành chính của cá nhân; thẩm quyền 

phạt tiền đối với tổ chức gấp 2 lần thẩm quyền 

phạt tiền đối với cá nhân. 

IV. VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ KINH 

DOANH DỊCH VỤ KARAOKE, DỊCH VỤ 

VŨ TRƯỜNG (Điều 15): 

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đồng 

đến 500.000 đồng đối với hành vi không mặc 

trang phục hoặc không đeo biển tên do người sử 

dụng lao động cung cấp. 

2. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng 

đối với hành vi không cung cấp trang phục hoặc 

không cung cấp biển tên cho người lao động. 

3. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 

đồng đối với hành vi không nộp giấy phép đủ 

điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ 

trường, khi có quyết định thu hồi của cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền. 

4. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 

đồng đối với hành vi kê khai không trung thực 

trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép đủ điều kiện 

kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường. 

5. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 

đồng đối với một trong các hành vi sau đây: 

a) Cung cấp dịch vụ vũ trường cho người chưa đủ 

18 tuổi; 

b) Kinh doanh dịch vụ karaoke ngoài khoảng thời 

gian từ 8 giờ đến 24 giờ mỗi ngày; 

c) Sửa chữa, tẩy xóa hoặc bổ sung làm thay đổi 

nội dung giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch 

vụ karaoke, dịch vụ vũ trường. 



6. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 

đồng đối với một trong các hành vi sau đây: 

a) Kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường 

không bảo đảm diện tích theo quy định; 

b) Đặt chốt cửa bên trong phòng hát karaoke, 

phòng vũ trường; 

c) Đặt thiết bị báo động, trừ các thiết bị báo cháy 

nổ tại địa điểm kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch 

vụ vũ trường; 

d) Không bảo đảm hình ảnh phù hợp với lời bài 

hát thể hiện trên màn hình (hoặc hình thức tương 

tự) hoặc với văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ 

tục của dân tộc Việt Nam trong phòng hát 

karaoke; 

đ) Không điều chỉnh giấy phép đủ điều kiện kinh 

doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường trong 

trường hợp thay đổi về số lượng phòng hoặc thay 

đổi chủ sở hữu; 

e) Kinh doanh dịch vụ vũ trường trong khoảng 

thời gian từ 02 giờ đến 8 giờ mỗi ngày; 

g) Kinh doanh dịch vụ vũ trường ở địa điểm cách 

trường học, bệnh viện, cơ sở tôn giáo, tín 

ngưỡng, di tích lịch sử - văn hóa dưới 200 mét. 

7. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 

đồng đối với một trong các hành vi sau đây: 

a) Kinh doanh dịch vụ karaoke không có giấy 

phép theo quy định; 

b) Sử dụng giấy phép đủ điều kiện kinh doanh 

dịch vụ karaoke của tổ chức, cá nhân khác để 

kinh doanh; 

c) Cho tổ chức, cá nhân khác sử dụng giấy phép 

đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke để kinh 

doanh. 

8. Phạt tiền từ 25.000.000 đồng đến 30.000.000 

đồng đối với một trong các hành vi sau đây: 

a) Kinh doanh dịch vụ vũ trường không có giấy 

phép theo quy định; 

b) Sử dụng giấy phép đủ điều kiện kinh doanh 

dịch vụ vũ trường của tổ chức, cá nhân khác để 

kinh doanh; 

c) Cho tổ chức, cá nhân khác sử dụng giấy phép 

đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trường để 

kinh doanh. 

9. Hình thức xử phạt bổ sung; 

a) Tước quyền sử dụng giấy phép đủ điều kiện 

kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường từ 

18 tháng đến 24 tháng đối với hành vi quy định 

tại điểm c khoản 7 và điểm c khoản 8 Điều này; 

b) Tịch thu tang vật vi phạm đối với hành vi quy 

định tại điểm c khoản 5 Điều này. 

10. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

a) Buộc thu hồi giấy phép đủ điều kiện kinh 

doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường đối với 

hành vi quy định tại khoản 4 Điều này trong 

trường hợp đã được cấp; 

b) Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do 

thực hiện hành vi quy định tại điểm b khoản 5, 

điểm e khoản 6, khoản 7 và khoản 8 Điều này. 

V. VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ HOẠT 

ĐỘNG VĂN HÓA VÀ KINH DOANH DỊCH 

VỤ VĂN HÓA CÔNG CỘNG (Điều 16): 

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 

đồng đối với một trong các hành vi sau đây: 

a) Treo, trưng bày tranh, ảnh, lịch hay đồ vật 

khác có nội dung khiêu dâm, đồi trụy nhưng chưa 

đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự; kích động 

bạo lực tại cơ sở kinh doanh dịch vụ vũ trường, 

cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, cơ sở lưu trú 

du lịch, nhà hàng ăn uống, giải khát hoặc nơi hoạt 

động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa 

công cộng khác; 

b) Tổ chức các hình thức vui chơi giải trí ngoài 

khoảng thời gian từ 8 giờ đến 24 giờ mỗi ngày, 

trừ trường hợp quy định tại khoản 1, điểm đ và 

điểm e khoản 4 Điều 8; điểm b khoản 5 và điểm e 

khoản 6 Điều 15; khoản 2 Điều 31 Nghị định này. 

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 

đồng đối với hành vi bán hoặc phổ biến tranh, 

ảnh, văn hóa phẩm khác có nội dung khiêu dâm, 

đồi trụy nhưng chưa đến mức truy cứu trách 

nhiệm hình sự; kích động bạo lực; truyền bá tệ 

nạn xã hội; không phù hợp với thuần phong mỹ 

tục, truyền thống văn hóa Việt Nam hoặc có nội 

dung đã có quyết định đình chỉ lưu hành, cấm lưu 

hành, thu hồi, tịch thu, tiêu hủy của cơ quan có 

thẩm quyền. 

3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 

đồng đối với hành vi dùng các phương thức phục 

vụ có tính chất khiêu dâm tại cơ sở kinh doanh 

dịch vụ vũ trường, cơ sở kinh doanh dịch vụ 

karaoke, cơ sở lưu trú du lịch, nhà hàng ăn uống, 

giải khát hoặc nơi hoạt động văn hóa và kinh 

doanh dịch vụ văn hóa công cộng khác. 

4. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 

đồng đối với hành vi bao che cho các hoạt động 

có tính chất khiêu dâm, kích động bạo lực, đồi 

trụy, nhảy múa thoát y tại cơ sở kinh doanh dịch 

vụ vũ trường, cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, 

cơ sở lưu trú du lịch, nhà hàng ăn uống, giải khát 

hoặc nơi tổ chức hoạt động văn hóa và kinh 

doanh dịch vụ văn hóa công cộng khác. 

5. Phạt tiền lừ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 

đồng đối với hành vi tổ chức cho khách nhảy múa 

thoát y hoặc tổ chức hoạt động khác mang tính 

chất đồi trụy tại cơ sở kinh doanh dịch vụ vũ 

trường, cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, cơ sở 

lưu trú du lịch, nhà hàng ăn uống, giải khát hoặc 

nơi tổ chức hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch 

vụ văn hóa công cộng khác. 

6. Hình thức xử phạt bổ sung: 

Tước quyền sử dụng giấy phép đủ điều kiện kinh 

doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường từ 18 

tháng đến 24 tháng đối với hành vi quy định tại 

khoản 4 và khoản 5 Điều này. 

8. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

a) Buộc tiêu hủy văn hóa phẩm có nội dung độc 

hại đối với hành vi quy định tại điểm a khoản 1 

và khoản 2 Điều này; 

b) Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do 

thực hiện hành vi quy định tại điểm b khoản 1 và 

khoản 2 Điều này. 



VI. VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ HOẠT 

ĐỘNG TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ KHÔNG KẾT 

NỐI MẠNG INTERNET (Điều 31): 

1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 

đồng đối với hành vi kinh doanh trò chơi điện tử 

không kết nối mạng Internet ở địa điểm cách 

trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ 

thông dưới 200 mét. 

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 

đồng đối với hành vi kinh doanh trò chơi điện tử 

không kết nối mạng Internet ngoài khoảng thời 

gian từ 8 giờ đến 22 giờ mỗi ngày. 

3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 

đồng đối với hành vi không có tem, nhãn kiểm 

soát, lưu hành do cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền dán trên máy trò chơi điện tử không kết 

nối mạng Internet theo quy định. 

4. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 

đồng đối với hành vi tổ chức trò chơi điện tử 

không kết nối mạng Internet có nội dung khiêu 

dâm nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm 

hình sự; kích động bạo lực. 

5. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 

đồng đối với một trong các hành vi sau đây: 

a) Tổ chức trò chơi điện tử không kết nối mạng 

Internet có nội dung đồi trụy nhưng chưa đến 

mức truy cứu trách nhiệm hình sự; 

b) Bán, cho thuê băng, đĩa trò chơi điện tử có nội 

dung khiêu dâm, đồi trụy nhưng chưa đến mức 

truy cứu trách nhiệm hình sự; kích động bạo lực. 

6. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 

đồng đối với hành vi sản xuất băng, đĩa trò chơi 

điện tử có nội dung khiêu dâm nhưng chưa đến 

mức truy cứu trách nhiệm hình sự; kích động bạo 

lực. 

7. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 

đồng đối với hành vi sản xuất băng, đĩa trò chơi 

điện tử có nội dung đồi trụy nhưng chưa đến mức 

truy cứu trách nhiệm hình sự; làm phương hại 

đến chủ quyền quốc gia. 

8. Hình thức xử phạt bổ sung: 

a) Tịch thu máy trò chơi đối với hành vi quy định 

tại khoản 4 và điểm a khoản 5 Điều này; 

b) Tịch thu phương tiện vi phạm đối với hành vi 

quy định tại khoản 6 và khoản 7 Điều này. 

9. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

a) Buộc dán tem, nhãn kiểm soát, lưu hành trên 

máy trò chơi điện tử không kết nối mạng Internet 

đối với hành vi quy định tại khoản 3 Điều này; 

b) Buộc tiêu hủy văn hóa phẩm có nội dung độc 

hại đối với hành vi quy định tại các khoản 4, 5, 6 

và 7 Điều này; 

c) Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do 

thực hiện hành vi quy định tại các khoản 1, 2, 3, 

4, 5, 6 và 7 Điều này 

VII. VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ QUẢNG 

CÁO SẢN PHẨM, HÀNG HÓA, DỊCH VỤ 

CẤM QUẢNG CÁO (Điều 33) 

1. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 

đồng đối với một trong các hành vi sau đây: 

a) Quảng cáo thuốc lá; 

b) Quảng cáo rượu có nồng độ cồn từ 15 độ trở 

lên; 

c) Quảng cáo sản phẩm sữa thay thế sữa mẹ dùng 

cho trẻ dưới 24 tháng tuổi; thức ăn bổ sung dùng 

cho trẻ dưới 06 tháng tuổi; bình bú và vú ngậm 

nhân tạo; 

d) Quảng cáo thuốc kê đơn; thuốc không kê đơn 

nhưng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

khuyến cáo hạn chế sử dụng hoặc sử dụng có sự 

giám sát của thầy thuốc; thuốc không còn thời 

hạn đăng ký lưu hành; 

đ) Quảng cáo các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ 

cấm quảng cáo khác. 

2. Phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 100.000.000 

đồng đối với một trong các hành vi sau đây: 

a) Quảng cáo hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh 

theo quy định; 

b) Quảng cáo các loại sản phẩm, hàng hóa có tính 

chất kích dục; 

c) Quảng cáo súng săn và đạn súng săn, vũ khí 

thể thao và các loại sản phẩm, hàng hóa có tính 

chất kích động bạo lực. 

3. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

Buộc tháo gỡ, tháo dỡ, xóa quảng cáo hoặc thu 

hồi sản phẩm báo, tạp chí in có quảng cáo đối với 

hành vi quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này 

VIII. VI PHẠM CÁC QUY ĐỊNH VỀ 

TIẾNG NÓI, CHỮ VIẾT TRONG QUẢNG 

CÁO (Điều 35) 

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 

đồng đối với một trong các hành vi sau đây: 

a) Quảng cáo sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ mà 

không thể hiện bằng tiếng Việt, trừ những trường 

hợp nhãn hiệu hàng hóa, khẩu hiệu, thương hiệu, 

tên riêng bằng tiếng nước ngoài; các từ ngữ đã 

được quốc tế hóa không thể thay thế bằng tiếng 

Việt; sách, báo, trang thông tin điện tử và các ấn 

phẩm được phép xuất bản bằng tiếng dân tộc 

thiểu số Việt Nam, tiếng nước ngoài; chương 

trình phát thanh, truyền hình bằng tiếng dân tộc 

thiểu số Việt Nam, tiếng nước ngoài; 

b) Quảng cáo sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ mà thể 

hiện khổ chữ nước ngoài vượt quá ba phần tư khổ 

chữ tiếng Việt và không đặt bên dưới chữ tiếng 

Việt trong trường hợp trên cùng một sản phẩm 

quảng cáo có sử dụng cả tiếng Việt và tiếng nước 

ngoài, trừ trường hợp quy định tại các điểm a, b, 

c và d khoản 2 Điều 48 Nghị định này; 

c) Quảng cáo sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ mà 

không đọc tiếng Việt trước tiếng nước ngoài 

trong trường hợp trên cùng một sản phẩm quảng 

cáo có sử dụng cả tiếng Việt và tiếng nước ngoài 

khi phát trên đài phát thanh, truyền hình hoặc trên 

các phương tiện nghe nhìn. 

2. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

Buộc tháo gỡ, tháo dỡ, xóa hoặc thu hồi sản 

phẩm báo, tạp chí in quảng cáo đối với hành vi 

quy định tại khoản 1 Điều này. 

IX. VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ QUẢNG 

CÁO TRÊN BẢNG QUẢNG CÁO, BĂNG-



RÔN, MÀN HÌNH CHUYÊN QUẢNG CÁO 

(Điều 42) 

1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 

đồng đối với một trong các hành vi sau đây: 

a) Treo, dựng, đặt, gắn mỗi bảng quảng cáo, 

băng-rôn, màn hình chuyên quảng cáo ngoài trời 

không đúng vị trí đã quy hoạch hoặc vị trí đã 

được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp 

thuận; 

b) Không ghi rõ tên, địa chỉ của người thực hiện 

quảng cáo trên mỗi bảng quảng cáo, băng-rôn. 

2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 

đồng đối với một trong các hành vi sau đây: 

a) Quảng cáo vượt diện tích quy định của bảng 

quảng cáo, băng-rôn tại vị trí đã quy hoạch hoặc 

vị trí đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

chấp thuận; 

b) Không tự tháo dỡ băng-rôn đã hết hạn ghi 

trong thông báo; không tự tháo dỡ bảng quảng 

cáo, băng-rôn rách, nát, mất mỹ quan. 

3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 

đồng đối với một trong các hành vi sau đây: 

a) Đặt biểu trưng, lô-gô, nhãn hiệu hàng hóa của 

người quảng cáo không đúng vị trí quy định trên 

bảng quảng cáo, băng-rôn có nội dung tuyên 

truyền, cổ động chính trị, chính trị - xã hội; 

b) Thể hiện lô-gô, nhãn hiệu hàng hóa vượt quá 

diện tích theo quy định trên bảng quảng cáo, 

băng-rôn có nội dung tuyên truyền, cổ động chính 

trị, chính trị - xã hội; 

c) Quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn 

không tuân theo quy định về khu vực bảo vệ di 

tích lịch sử - văn hóa; hành lang an toàn giao 

thông, đê điều, lưới điện quốc gia; che khuất đèn 

tín hiệu giao thông; chăng ngang qua đường giao 

thông, bảng chỉ dẫn công cộng; 

d) Sửa đổi làm sai lệch nội dung quảng cáo đã 

thông báo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền; 

đ) Thông báo không đúng về nội dung quảng cáo 

trên bảng quảng cáo, băng-rôn đến cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền nơi thực hiện quảng cáo. 

4. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 

đồng đối với một trong các hành vi quảng cáo sau 

đây: 

a) Sử dụng âm thanh trên màn hình chuyên quảng 

cáo đặt ngoài trời; 

b) Không thông báo về nội dung, thời gian, địa 

điểm quảng cáo, số lượng bảng quảng cáo, băng-

rôn. 

5. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

a) Buộc bổ sung tên, địa chỉ của người thực hiện 

quảng cáo trên mỗi bảng quảng cáo, băng-rôn đối 

với hành vi quy định tại điểm b khoản 1 Điều 

này; 

b) Buộc tháo dỡ quảng cáo đối với hành vi quy 

định tại điểm a khoản 1, các khoản 2, 3 và 4 Điều 

này. 

X. VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ QUẢNG 

CÁO LÀM ẢNH HƯỞNG MỸ QUAN, TRẬT 

TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG, XÃ HỘI VÀ 

TRÊN PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG (Điều 

43) 

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 1.000.000 đồng 

đến 2.000.000 đồng đối với hành vi phát tờ rơi 

quảng cáo làm ảnh hưởng đến mỹ quan, trật tự an 

toàn giao thông, xã hội. 

2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 

đồng đối với một trong các hành vi sau đây: 

a) Quảng cáo tại mặt trước, mặt sau và trên nóc 

của một phương tiện giao thông; 

b) Quảng cáo vượt quá diện tích mỗi mặt được 

phép quảng cáo của một phương tiện giao thông 

theo quy định. 

3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 

đồng đối với người có sản phẩm, hàng hóa, dịch 

vụ được quảng cáo trên tờ rơi làm ảnh hưởng đến 

mỹ quan, trật tự an toàn giao thông, xã hội. 

4. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

a) Buộc tiêu hủy tang vật đối với hành vi quy 

định tại khoản 1 Điều này; 

b) Buộc tháo dỡ hoặc xóa quảng cáo đối với hành 

vi quy định tại khoản 2 Điều này. 

XI. VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ BIỂN 

HIỆU (Điều 48) 

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 

đồng đối với một trong các hành vi sau đây: 

a) Không thể hiện đầy đủ trên biển hiệu tên cơ 

quan chủ quản trực tiếp; tên cơ sở sản xuất kinh 

doanh theo đúng giấy chứng nhận đăng ký kinh 

doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp; địa chỉ, điện thoại; 

b) Sử dụng biển hiệu có kích thước không đúng 

theo quy định. 

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 

đồng đối với một trong các hành vi sau đây: 

a) Ghi không đúng hoặc ghi không đầy đủ tên gọi 

bằng tiếng Việt trên biển hiệu; 

b) Không viết bằng chữ tiếng Việt mà chỉ viết 

bằng chữ tiếng nước ngoài trên biển hiệu; 

c) Thể hiện tên riêng, tên viết tắt, tên giao dịch 

quốc tế bằng chữ tiếng nước ngoài ở phía trên tên 

bằng chữ tiếng Việt trên biển hiệu; 

d) Thể hiện tên gọi, tên viết tắt, tên giao dịch 

quốc tế bằng chữ tiếng nước ngoài có khổ chữ 

quá ba phần tư khổ chữ tiếng Việt trên biển hiệu; 

đ) Chiều cao của biển hiệu dọc vượt quá chiều 

cao của tầng nhà nơi đặt biển hiệu. 

3. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 

đồng đối với một trong các hành vi sau đây: 

a) Treo, dựng, đặt, gắn biển hiệu che chắn không 

gian thoát hiểm, cứu hỏa; 

b) Treo, dựng, đặt, gắn biển hiệu lấn ra vỉa hè, 

lòng đường, ảnh hưởng đến giao thông công 

cộng; 

c) Treo, dựng, đặt, gắn biển hiệu làm mất mỹ 

quan. 

4. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

Buộc tháo dỡ biển hiệu đối với hành vi quy định 

tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này. 

XII. THẨM QUYỀN LẬP BIÊN BẢN VI 

PHẠM HÀNH CHÍNH (Điều 63) 

1. Người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành 

chính quy định từ Điều 64 đến Điều 70 Nghị định 



này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được 

giao. 

2. Công chức, viên chức, người thuộc lực lượng 

Quân đội nhân dân, Công an nhân dân đang thi 

hành công vụ, nhiệm vụ được giao trong lĩnh vực 

văn hóa và quảng cáo có quyền lập biên bản vi 

phạm hành chính theo quy định. 

3. Chỉ huy tàu bay, trưởng tàu, thuyền trưởng 

đang thi hành nhiệm vụ theo chức năng, quyền 

hạn được giao thuộc lĩnh vực văn hóa và quảng 

cáo có quyền lập biên bản vi phạm hành chính 

đối với các hành vi vi phạm xảy ra trên tàu bay, 

tàu biển và phương tiện thủy nội địa. 

XIII. THẨM QUYỀN XỬ PHẠT CỦA 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC CẤP  

(Điều 64): 

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 5.000.000 đồng; 

c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành 

chính có giá trị không vượt quá mức tiền phạt 

được quy định tại điểm b khoản này; 

d) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy 

định tại các điểm a, b và đ khoản 1 Điều 28 Luật 

Xử lý vi phạm hành chính. 

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 25.000.000 đồng đối với hành vi 

vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa; phạt 

tiền đến 50.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực quảng cáo; 

c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ 

hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có 

thời hạn; 

d) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành 

chính có giá trị không vượt quá mức tiền phạt 

được quy định tại điểm b khoản này; 

đ) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy 

định tại Điều 4 Nghị định này. 

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 50.000.000 đồng đối với hành vi 

vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa: phạt 

tiền đến 100.000.000 đồng đối với hành vi vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực quảng cáo; 

c) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ 

hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có 

thời hạn; 

d) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành 

chính; 

đ) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy 

định tại Điều 4 Nghị định này. 

XIV. PHÂN ĐỊNH THẨM QUYỀN XỬ 

PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH  (Khoản 1 

Điều 77): 

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp: 

a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xử phạt đối 

với các hành vi vi phạm hành chính quy định tại 

khoản 1 Điều 9; khoản 1, khoản 2, các điểm a, c, 

d và đ khoản 3, điểm b khoản 4 và điểm a khoản 

5 Điều 14: các khoản 1, 2 và 3 Điều 15; khoản 1 

Điều 20; điểm c khoản 1 và khoản 2 Điều 26; 

điểm a khoản 1 và khoản 3 Điều 27; khoản 1 và 

điểm a khoản 2 Điều 28; Điều 29; khoản 1, điểm 

a và điểm b khoản 2 Điều 30; khoản 1 Điều 32; 

khoản 1 Điều 38; khoản 1 Điều 39; khoản 1 Điều 

41; Điều 44 và Điều 46 Nghị định này; 

b) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xử phạt 

đối với các hành vi vi phạm hành chính quy định 

tại khoản 1, khoản 2, điểm c khoản 4 và điểm a 

khoản 5 Điều 6; Điều 7; khoản 1, khoản 2 và các 

điểm c, đ, e và g khoản 4 Điều 8; các khoản 1, 2, 

3 và 4 Điều 9; Điều 10; các khoản 1, 2, 3 và 4 

Điều 11; các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 12; khoản 1 

Điều 13; Điều 14; các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7 

Điều 15; khoản 1 và khoản 2 Điều 16; khoản 1 và 

khoản 2 Điều 17; các khoản 1, 2 và 3 Điều 18; 

các khoản 1, 2 và 3 Điều 19; các khoản 1, 2, 3 và 

4 Điều 20; các khoản 1, 2, 3, 4 và điểm b khoản 5 

Điều 21; Điều 22; các khoản 1, 2, 3, 4 và điểm b 

khoản 5 Điều 23; khoản 1 Điều 24; các Điều 25, 

26, 27, 28, 29 và 30; các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 

31; Điều 32; các khoản 1, 2 và 3 Điều 34; các 

Điều 35, 36, 37, 38 và 39; các khoản 1, 2 và 3 

Điều 40; Điều 41; Mục 3 và Mục 4 Chương III 

Nghị định này; 

c) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xử phạt đối 

với các hành vi vi phạm hành chính quy định tại 

Chương II và Chương III Nghị định này. 
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