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1. Hỏi: Nghị định này điều chỉnh 

vấn đề gì? (Điều 1) 

Đáp:  

1. Nghị định này quy định về hành 

vi vi phạm hành chính, hình thức xử 

phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục 

hậu quả, thẩm quyền lập biên bản và 

thẩm quyền xử phạt đối với hành vi vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực quốc 

phòng, cơ yếu. 

2. Vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực quốc phòng bao gồm: 

a) Vi phạm quy định về thực hiện 

nghĩa vụ quân sự; 

b) Vi phạm quy định về lực lượng 

dự bị động viên; 

c) Vi phạm quy định về động viên 

công nghiệp; 

d) Vi phạm quy định về dân quân tự 

vệ; 

đ) Vi phạm quy định về bảo vệ 

công trình quốc phòng và khu quân sự; 

e) Vi phạm quy định về sử dụng 

chứng nhận đăng ký xe quân sự, giấy 

phép lái xe quân sự và sử dụng, mua bán, 

sản xuất biển số đăng ký xe quân sự, 

phương tiện quân sự hoạt động trong lĩnh 

vực đường thủy nội địa và hàng hải. 

3. Vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực cơ yếu bao gồm: 

a) Vi phạm quy định về quản lý, sử 

dụng sản phẩm mật mã để bảo vệ thông 

tin thuộc phạm vi bí mật nhà nước; 

b) Vi phạm quy định về bảo vệ 

thông tin bí mật nhà nước khi truyền đưa 

bằng phương tiện thông tin, viễn thông 

hoặc lưu giữ trên các thiết bị điện tử, tin 

học và trên mạng viễn thông mà không 

được mã hóa bằng mật mã của cơ yếu; 

c) Vi phạm quy định về thời hạn 

không được tham gia hoạt động mật mã 

và quy định về sản xuất, cung cấp sản 

phẩm mật mã để bảo vệ thông tin thuộc 

phạm vi bí mật nhà nước. 

4. Các hành vi vi phạm hành chính 

khác liên quan đến lĩnh vực quốc phòng, 

cơ yếu không được quy định tại Nghị 

định này thì áp dụng quy định về xử phạt 

vi phạm hành chính tại các nghị định 

khác có liên quan. 

2. Hỏi: Nghị định này áp dụng đối 

với tổ chức, cá nhân nào? (Điều 1a) 

Đáp:  

1. Nghị định này áp dụng đối với tổ 

chức, cá nhân Việt Nam; tổ chức, cá 

nhân nước ngoài (sau đây quy định 

chung là tổ chức, cá nhân) thực hiện 

hành vi vi phạm hành chính về quốc 

phòng, cơ yếu trong lãnh thổ Việt Nam; 

người có thẩm quyền lập biên bản vi 

phạm hành chính và người có thẩm 

quyền xử phạt vi phạm hành chính quy 

định tại Nghị định này. 



2. Tổ chức quy định tại khoản 1 

Điều này gồm:  

a) Cơ quan nhà nước có hành vi vi 

phạm mà hành vi đó không thuộc nhiệm 

vụ quản lý nhà nước được giao; 

b) Doanh nghiệp thành lập và hoạt 

động theo pháp luật Việt Nam; chi 

nhánh, văn phòng đại diện của doanh 

nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt 

Nam; 

c) Tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã; 

d) Đơn vị sự nghiệp; 

đ) Tổ chức xã hội, tổ chức chính trị 

- xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp. 

3. Hộ kinh doanh đăng ký kinh 

doanh theo quy định của pháp luật, hộ 

gia đình thực hiện hành vi vi phạm hành 

chính quy định tại Nghị định này bị xử 

phạt vi phạm như đối với cá nhân. 

3. Hỏi: Thời điểm tính thời hiệu 

xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực quốc phòng, cơ yếu. (Điều 2) 

Đáp:  

Thời điểm tính thời hiệu xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực quốc 

phòng, cơ yếu thực hiện theo quy định 

tại khoản 1 Điều 6 Luật Xử lý vi phạm 

hành chính năm 2012, được sửa đổi, bổ 

sung tại điểm a khoản 4 Điều 1 Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý 

vi phạm hành chính năm 2020, cụ thể 

như sau: 

1. Hành vi vi phạm hành chính quy 

định tại khoản 3 Điều 6, khoản 2 Điều 7 

và khoản 2 Điều 11 Nghị định này thì 

thời hiệu xử phạt được tính từ ngày cá 

nhân thực hiện xong hành vi gian dối; 

đưa tiền, tài sản, hoặc lợi ích vật chất 

khác cho cán bộ, nhân viên y tế hoặc 

người khác để làm sai lệch kết quả phân 

loại sức khỏe của người được kiểm tra 

hoặc người được khám sức khỏe nghĩa 

vụ quân sự hoặc đào tạo sĩ quan dự bị. 

2. Hành vi vi phạm hành chính quy 

định tại khoản 2, khoản 4 Điều 6, khoản 

3 Điều 7, khoản 1 Điều 14 và khoản 3 

Điều 23 Nghị định này thì thời hiệu xử 

phạt được tính từ ngày tổ chức, cá nhân 

không nhận, không chấp hành hoặc 

chống đối thực hiện lệnh, quyết định của 

cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao 

theo quy định của pháp luật. 

3. Hành vi vi phạm về thời hạn báo 

cáo quy định tại khoản 1, điểm a, điểm b 

khoản 2 Điều 9; khoản 1 Điều 15; khoản 

1 Điều 16 Nghị định này thì thời điểm 

chấm dứt hành vi vi phạm là ngày tổ 

chức, cá nhân báo cáo theo quy định. 

4. Hành vi phạm hành chính quy 

định về thời gian có mặt đăng ký; kiểm 

tra, khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự; 

quy định về thời gian đăng ký, đào tạo, 

huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng 

động viên, sẵn sàng chiến đấu đối với dự 

bị động viên và dân quân tự vệ quy định 

tại khoản 1, khoản 2 Điều 4; khoản 1 

Điều 6; khoản 1 Điều 7; khoản 1 Điều 

10, khoản 1 Điều 11 và khoản 1 Điều 12 

Nghị định này thì thời hiệu xử phạt được 

tính từ ngày tiếp theo ngày cuối cùng của 

thời hạn có mặt được ghi trong lệnh hoặc 

văn bản thông báo của cơ quan có thẩm 

quyền. 

5. Hành vi vi phạm hành chính 

đang thực hiện là các hành vi vi phạm 

không thuộc trường hợp quy định tại 

khoản 1, khoản 2, khoản 3 và khoản 4 

Điều này thì thời hiệu được tính từ ngày 

người có thẩm quyền thi hành công vụ 

phát hiện hành vi vi phạm. 

6. Trong thời hạn được quy định tại 

khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4 và 

khoản 5 Điều này mà cá nhân, tổ chức cố 

tình trốn tránh, cản trở việc xử phạt thì 

thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính 

được tính lại kể từ thời điểm chấm dứt 

hành vi trốn tránh, cản trở việc xử phạt. 

4. Hỏi: Hình thức xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực quốc 

phòng, cơ yếu. (Điều 2a) 

Đáp:  

1. Đối với mỗi hành vi vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, 

cơ yếu, tổ chức, cá nhân phải chịu hình 

thức xử phạt chính là cảnh cáo hoặc phạt 

tiền. 

2. Căn cứ tính chất, mức độ vi 

phạm, tổ chức, cá nhân có hành vi vi 



phạm còn có thể bị áp dụng hình thức xử 

phạt bổ sung sau đây: 

a) Tước quyền sử dụng giấy phép, 

chứng chỉ hành nghề có thời hạn; 

b) Tịch thu tang vật vi phạm hành 

chính, phương tiện được sử dụng để vi 

phạm hành chính (sau đây gọi chung là 

tang vật, phương tiện vi phạm hành 

chính); 

c) Trục xuất đối với người nước 

ngoài. 

3. Trường hợp cá nhân, tổ chức vi 

phạm hành chính nhiều lần đối với các 

hành vi vi phạm quy định tại Chương II, 

Chương III Nghị định này thì được coi là 

tình tiết tăng nặng. 

5. Hỏi: Biện pháp khắc phục hậu 

quả trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu 

gồm những biện pháp nào? (Điều 2b) 

Đáp:  

1. Biện pháp khắc phục hậu quả 

trong lĩnh vực quốc phòng gồm: 

a) Buộc khôi phục lại tình trạng ban 

đầu; 

b) Buộc phá dỡ công trình, phần 

công trình xây dựng không có giấy phép 

hoặc xây dựng không đúng giấy phép; 

c) Buộc khắc phục tình trạng ô 

nhiễm môi trường, lây lan dịch bệnh; 

d) Buộc thực hiện thủ tục đăng ký 

nghĩa vụ quân sự lần đầu, đăng ký nghĩa 

vụ quân sự trong ngạch dự bị, đăng ký 

nghĩa vụ quân sự bổ sung, đăng ký khi 

thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, 

học tập, đăng ký tạm vắng; 

đ) Buộc thực hiện nghĩa vụ quân 

sự; 

e) Buộc thực hiện việc báo cáo theo 

quy định; 

g) Buộc tiếp nhận trở lại trường 

học; tiếp nhận và bố trí việc làm cho hạ 

sĩ quan, binh sĩ đã hoàn thành nghĩa vụ 

quân sự trở về cơ quan, tổ chức cũ làm 

việc; 

h) Buộc tiếp nhận, bố trí lại công 

việc cho quân nhân dự bị khi kết thúc 

huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng 

động viên, sẵn sàng chiến đấu và thực 

hiện xong nhiệm vụ trở lại cơ quan, tổ 

chức cũ làm việc; 

i) Buộc thực hiện quyết định hoặc 

lệnh huy động phương tiện kỹ thuật dự 

bị; 

k) Buộc thu hồi sản phẩm không 

bảo đảm chất lượng; 

l) Buộc giải tán lực lượng dân quân 

tự vệ thành lập, tổ chức không đúng pháp 

luật; 

m) Buộc tham gia huấn luyện dân 

quân tự vệ; 

n) Buộc chấp hành quyết định điều 

động dân quân tự vệ làm nhiệm vụ; 

o) Buộc di dời ra khỏi khu vực cấm, 

khu vực bảo vệ, vành đai an toàn của 

công trình quốc phòng và khu quân sự; 

p) Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp 

có được do thực hiện hành vi vi phạm 

hành chính. 

2. Biện pháp khắc phục hậu quả 

trong lĩnh vực cơ yếu gồm: 

a) Buộc giao sản phẩm mật mã cho 

người đủ điều kiện theo quy định của 

pháp luật để quản lý; 

b) Buộc bố trí sản phẩm mật mã 

theo quy định của cơ quan có thẩm 

quyền; 

c) Buộc áp dụng các biện pháp kỹ 

thuật, nghiệp vụ của ngành Cơ yếu để 

bảo đảm an toàn, bí mật các thông tin bí 

mật nhà nước truyền đưa bằng các 

phương tiện thông tin, viễn thông hoặc 

lưu giữ trong các thiết bị điện tử, tin học 

và trên mạng viễn thông. 

6. Hỏi: Mức tiền phạt đối với 

hành vi vi phạm trong lĩnh vực quốc 

phòng, cơ yếu. (Điều 3) 

Đáp: 

1. Mức phạt tiền tối đa đối với cá 

nhân trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu 

là 75.000.000 đồng và đối với tổ chức là 

150.000.000 đồng. 

2. Mức phạt tiền đối với các hành vi 

vi phạm hành chính quy định tại các Mục 

1, Mục 2, Mục 3, Mục 5, Mục 6, Mục 7 



và Mục 8 Chương II; Mục 1 Chương III 

Nghị định này được áp dụng đối với 

hành vi vi phạm hành chính của cá nhân; 

trừ hành vi vi phạm quy định tại Điều 9; 

khoản 3 Điều 11; khoản 2, khoản 3 Điều 

12; khoản 1, khoản 2 Điều 15; Điều 16; 

Điều 17 và Điều 21 là mức phạt tiền áp 

dụng đối với tổ chức. Trường hợp tổ 

chức có hành vi vi phạm như cá nhân thì 

mức phạt tiền bằng hai lần mức phạt tiền 

đối với cá nhân. 

7. Hỏi:  Vi phạm các quy định về 

đăng ký nghĩa vụ quân sự thì bị xử 

phạt như thế nào? (Điều 4) 

Đáp:  

1. Phạt cảnh cáo đối với hành vi 

không đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu 

đối với công dân nam đủ 17 tuổi trong 

năm thuộc diện phải đăng ký nghĩa vụ 

quân sự. 

2. Phạt tiền từ 8.000.000 đồng đến 

10.000.000 đồng đối với một trong các 

hành vi sau: 

a) Không đăng ký nghĩa vụ quân sự 

lần đầu, trừ trường hợp quy định tại 

khoản 1 Điều này; 

b) Không thực hiện đăng ký phục 

vụ trong ngạch dự bị theo quy định; 

c) Không đăng ký nghĩa vụ quân sự 

bổ sung khi có sự thay đổi về chức vụ 

công tác, trình độ học vấn, trình độ 

chuyên môn, tình trạng sức khỏe và 

thông tin khác có liên quan đến nghĩa vụ 

quân sự theo quy định; 

d) Không thực hiện đăng ký nghĩa 

vụ quân sự khi thay đổi nơi cư trú hoặc 

nơi làm việc, học tập theo quy định; 

đ) Không thực hiện đăng ký nghĩa 

vụ quân sự tạm vắng theo quy định. 

3. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

buộc thực hiện thủ tục đăng ký nghĩa vụ 

quân sự lần đầu đối với hành vi vi phạm 

quy định tại điểm a khoản 2 Điều này; 

đăng ký nghĩa vụ quân sự trong ngạch dự 

bị đối với hành vi vi phạm quy định tại 

điểm b khoản 2 Điều này; đăng ký nghĩa 

vụ quân sự bổ sung, đăng ký khi thay đổi 

nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập đối 

với hành vi vi phạm quy định tại điểm c, 

điểm d khoản 2 Điều này; đăng ký tạm 

vắng đối với hành vi vi phạm quy định 

tại điểm đ khoản 2 Điều này. 

8. Hỏi: Vi phạm quy định về kiểm 

tra, khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ 

quân sự thì bị xử phạt như thế nào? 

(Điều 6) 

Đáp: 

1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 

12.000.000 đồng đối với hành vi không 

có mặt đúng thời gian hoặc địa điểm 

kiểm tra, khám sức khỏe ghi trong lệnh 

gọi kiểm tra hoặc khám sức khỏe nghĩa 

vụ quân sự của Chỉ huy trưởng Ban Chỉ 

huy quân sự cấp huyện theo quy định của 

Luật Nghĩa vụ quân sự mà không có lý do 

chính đáng. 

2. Phạt tiền từ 12.000.000 đồng đến 

15.000.000 đồng đối với hành vi cố ý 

không nhận lệnh gọi kiểm tra, khám sức 

khỏe nghĩa vụ quân sự của Chỉ huy 

trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện 

theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự 

mà không có lý do chính đáng. 

3. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 

20.000.000 đồng đối với một trong các 

hành vi sau: 

a) Người được khám sức khỏe có 

hành vi gian dối làm sai lệch kết quả 

phân loại sức khỏe của mình nhằm trốn 

tránh nghĩa vụ quân sự; 

b) Đưa tiền, tài sản, hoặc lợi ích vật 

chất khác trị giá đến dưới 2.000.000 

đồng cho cán bộ, nhân viên y tế hoặc 

người khác để làm sai lệch kết quả phân 

loại sức khỏe của người được kiểm tra 

hoặc người được khám sức khỏe nghĩa 

vụ quân sự nhằm trốn tránh nghĩa vụ 

quân sự. 

4. Phạt tiền từ 25.000.000 đồng đến 

35.000.000 đồng đối với hành vi không 

chấp hành lệnh gọi kiểm tra, khám sức 

khỏe nghĩa vụ quân sự. 

5. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

a) Buộc thực hiện kiểm tra hoặc 

khám sức khỏe theo kế hoạch của Hội 

đồng nghĩa vụ quân sự đối với hành vi 

quy định tại Khoản 1 Điều này; 



b) Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp 

mà cán bộ, nhân viên y tế có được đối 

với hành vi quy định tại Điểm b Khoản 2 

Điều này; 

c) Buộc thực hiện lại việc khám sức 

khỏe đối với người được khám sức khỏe 

thực hiện nghĩa vụ quân sự quy định tại 

Điểm a, Điểm b, Điểm c Khoản 2 Điều 

này. 

9. Hỏi: Vi phạm quy định về nhập 

ngũ thì bị xử phạt như thế nào? (Điều 7) 

Đáp 

1. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 

40.000.000 đồng đối với hành vi không 

có mặt đúng thời gian hoặc địa điểm tập 

trung ghi trong lệnh gọi nhập ngũ mà 

không có lý do chính đáng. 

2. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 

50.000.000 đồng đối với hành vi gian dối 

nhằm trốn tránh thực hiện lệnh gọi nhập 

ngũ sau khi đã có kết quả khám tuyển 

sức khỏe nghĩa vụ quân sự đủ điều kiện 

nhập ngũ theo quy định. 

3. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 

75.000.000 đồng đối với hành vi không 

chấp hành lệnh gọi nhập ngũ, trừ 

trường hợp quy định tại khoản 1 và 

khoản 2 Điều này. 

4. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

buộc thực hiện nghĩa vụ quân sự đối với 

người có hành vi vi phạm quy định tại 

khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều này. 

10. Hỏi: Vi phạm các quy định về 

thực hiện nghĩa vụ quân sự thì bị xử 

phạt như thế nào? (Điều 9) 

Đáp: 

1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 

15.000.000 đồng đối với một trong các 

hành vi sau: 

a) Báo cáo không đầy đủ danh sách 

công dân nam đủ 17 tuổi trong năm, 

công dân nữ có ngành nghề chuyên môn 

phù hợp với yêu cầu của Quân đội nhân 

dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ 

quân sự từ đủ 18 tuổi đến hết 40 tuổi; 

báo cáo không đầy đủ số lượng quân 

nhân dự bị và người sẵn sàng nhập ngũ ở 

cơ quan, tổ chức mình theo quy định; 

b) Cố ý báo cáo không chính xác 

danh sách công dân nam đủ 17 tuổi trong 

năm, công dân nữ có ngành nghề chuyên 

môn phù hợp với yêu cầu của Quân đội 

nhân dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa 

vụ quân sự từ đủ 18 tuổi đến hết 40 tuổi; 

báo cáo không chính xác số lượng quân 

nhân dự bị và người sẵn sàng nhập ngũ ở 

cơ quan, tổ chức mình theo quy định. 

2. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 

20.000.000 đồng đối với một trong các 

hành vi sau: 

a) Không báo cáo danh sách công 

dân nam đủ 17 tuổi trong năm, công dân 

nữ có ngành nghề chuyên môn phù hợp 

với yêu cầu của Quân đội nhân dân từ đủ 

18 tuổi đến hết 40 tuổi; 

b) Không báo cáo số lượng quân 

nhân dự bị và người sẵn sàng nhập ngũ ở 

cơ quan, tổ chức mình theo quy định. 

3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 

30.000.000 đồng đối với hành vi không 

tiếp nhận trở lại trường học; không tiếp 

nhận và bố trí việc làm cho hạ sĩ quan, 

binh sĩ đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự 

trở về cơ quan, tổ chức cũ làm việc. 

4. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

a) Buộc thực hiện việc báo cáo theo 

quy định đối với hành vi vi phạm quy 

định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này; 

b) Buộc tiếp nhận trở lại trường 

học; tiếp nhận và bố trí việc làm cho hạ 

sĩ quan, binh sĩ đã hoàn thành nghĩa vụ 

quân sự trở về cơ quan, tổ chức cũ làm 

việc đối với hành vi vi phạm quy định tại 

khoản 3 Điều này. 

11. Hỏi: Vi phạm quy định về 

đăng ký sĩ quan dự bị thì bị xử phạt 

như thế nào? (Điều 10) 

Đáp: 

 1. Phạt tiền từ 8.000.000 đồng đến 

10.000.000 đồng đối với một trong các 

hành vi sau: 

a) Không đăng ký sĩ quan dự bị lần 

đầu; 

b) Không đăng ký bổ sung khi có 

sự thay đổi về bản thân và gia đình; 

c) Không thực hiện đăng ký khi 

thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, 

học tập theo quy định; 



d) Không đăng ký vắng mặt tại nơi 

cư trú hoặc nơi công tác.”. 

2. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

Buộc chấp hành việc đăng ký vào ngạch 

sĩ quan dự bị đối với hành vi quy định tại 

khoản 1 Điều này. 

12. Hỏi: Vi phạm quy định về đào 

tạo sĩ quan dự bị thì bị xử phạt như 

thế nào? (Điều 11) 

Đáp: 

 1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng 

đến 12.000.000 đồng đối với hành vi 

không có mặt đúng thời gian hoặc địa 

điểm ghi trong giấy triệu tập kiểm tra sức 

khỏe sĩ quan dự bị hoặc người được 

tuyển chọn đi đào tạo sĩ quan dự bị mà 

không có lý do chính đáng. 

2. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 

20.000.000 đồng đối với một trong các 

hành vi sau: 

a) Người được khám sức khỏe có 

hành vi gian dối làm sai lệch kết quả 

phân loại sức khỏe của mình nhằm trốn 

tránh thực hiện nghĩa vụ sĩ quan dự bị 

hoặc đi đào tạo sĩ quan dự bị; 

b) Đưa tiền, tài sản hoặc lợi ích vật 

chất khác trị giá đến dưới 2.000.000 

đồng cho cán bộ, nhân viên y tế hoặc 

người khác để làm sai lệch kết quả phân 

loại sức khỏe của người khám sức khỏe 

là sĩ quan dự bị hoặc người được tuyển 

chọn đi đào tạo sĩ quan dự bị. 

3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 

30.000.000 đồng đối với hành vi không 

tiếp nhận lại sĩ quan dự bị đi đào tạo trở 

về cơ quan, tổ chức cũ làm việc. 

4. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

buộc tiếp nhận lại sĩ quan dự bị đi đào 

tạo trở về cơ quan, tổ chức cũ làm việc 

đối với hành vi quy định tại khoản 3 

Điều này. 

13. Hỏi: Vi phạm quy định về tập 

trung huấn luyện, diễn tập, kiểm tra 

sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu 

thì bị xử phạt như thế nào? (Điều 12) 

Đáp:  

1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 

12.000.000 đồng đối với hành vi không 

có mặt đúng thời gian hoặc địa điểm ghi 

trong lệnh gọi tập trung huấn luyện, diễn 

tập, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn 

sàng chiến đấu mà không có lý do chính 

đáng. 

2. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 

20.000.000 đồng đối với hành vi không 

bố trí thời gian cho quân nhân dự bị tập 

trung huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn 

sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu. 

3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 

30.000.000 đồng đối với hành vi không 

tiếp nhận, bố trí lại công việc cho quân 

nhân dự bị khi kết thúc huấn luyện, diễn 

tập, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn 

sàng chiến đấu và thực hiện xong nhiệm 

vụ trở lại cơ quan, tổ chức cũ công tác. 

4. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

buộc tiếp nhận, bố trí lại công việc cho 

quân nhân dự bị khi kết thúc huấn luyện, 

diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên, 

sẵn sàng chiến đấu và thực hiện xong 

nhiệm vụ trở lại cơ quan, tổ chức cũ 

công tác đối với hành vi quy định tại 

khoản 3 Điều này. 

14. Hỏi: Vi phạm quy định về tổ 

chức dân quân tự vệ thì bị xử phạt 

như thế nào? (Điều 21) 

Đáp:  

 1. Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 

6.000.000 đồng đối với hành vi trốn 

tránh việc thực hiện quyết định của cơ 

quan có thẩm quyền về tổ chức xây dựng 

lực lượng dân quân tự vệ. 

2. Phạt tiền từ 8.000.000 đồng đến 

10.000.000 đồng đối với hành vi không 

thực hiện quyết định của cơ quan có 

thẩm quyền về tổ chức xây dựng lực 

lượng dân quân tự vệ. 

3. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 

20.000.000 đồng đối với hành vi cản trở 

việc tổ chức xây dựng lực lượng dân 

quân tự vệ. 

4. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 

30.000.000 đồng đối với một trong các 

hành vi sau: 

a) Chống đối việc thành lập, tổ 

chức xây dựng lực lượng dân quân tự vệ; 

b) Chống đối quyết định mở rộng lực 

lượng dân quân tự vệ của cấp có thẩm 

quyền. 



5. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 

75.000.000 đồng đối với hành vi thành 

lập, tổ chức lực lượng dân quân tự vệ 

không đúng quy định của pháp luật. 

6. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

buộc giải tán lực lượng dân quân tự vệ 

thành lập, tổ chức không đúng pháp luật 

đối với hành vi vi phạm quy định tại 

khoản 5 Điều này. 

15. Hỏi: Vi phạm quy định về thực 

hiện nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ 

thì bị xử phạt như thế nào? (Điều 21a) 

Đáp:  

 1. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 

3.000.000 đồng đối với hành vi trốn 

tránh thực hiện nghĩa vụ tham gia dân 

quân tự vệ. 

2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 

5.000.000 đồng đối với hành vi cản trở 

người thực hiện nghĩa vụ tham gia dân 

quân tự vệ. 

3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 

7.000.000 đồng đối với hành vi chống 

đối việc thực hiện nghĩa vụ tham gia dân 

quân tự vệ. 

4. Phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 

9.000.000 đồng đối với hành vi tự ý thôi 

thực hiện nghĩa vụ tham gia dân quân tự 

vệ khi chưa có quyết định của cấp có 

thẩm quyền cho thôi thực hiện nghĩa vụ 

tham gia dân quân tự vệ trước thời hạn 

hoặc đưa ra khỏi danh sách dân quân tự 

vệ. 

16. Hỏi: Vi phạm quy định về 

huấn luyện dân quân tự vệ thì bị xử 

phạt như thế nào? (Điều 22) 

Đáp:  

1. Phạt tiền từ 8.000.000 đồng đến 

10.000.000 đồng đối với hành vi trốn 

tránh huấn luyện dân quân tự vệ. 

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 

15.000.000 đồng đối với hành vi cản trở 

việc huấn luyện dân quân tự vệ. 

3. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 

20.000.000 đồng đối với hành vi chống 

đối việc huấn luyện dân quân tự vệ. 

4. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

buộc tham gia huấn luyện dân quân tự vệ 

đối với hành vi vi phạm quy định tại 

khoản 1 và khoản 3 Điều này. 

17. Hỏi: Vi phạm quy định về 

thực hiện nhiệm vụ của dân quân tự 

vệ thì bị xử phạt như thế nào? (Điều 

23) 

Đáp:  

1. Phạt tiền từ 8.000.000 đồng đến 

10.000.000 đồng đối với hành vi trốn 

tránh quyết định điều động dân quân tự 

vệ làm nhiệm vụ theo quy định của pháp 

luật. 

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 

15.000.000 đồng đối với một trong các 

hành vi sau: 

a) Cản trở thực hiện quyết định của 

cơ quan nhà nước có thẩm quyền điều 

động dân quân tự vệ làm nhiệm vụ theo 

quy định của pháp luật; 

b) Cản trở dân quân tự vệ làm 

nhiệm vụ theo quy định của pháp luật. 

3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 

40.000.000 đồng đối với hành vi chống 

đối thực hiện quyết định điều động dân 

quân tự vệ làm nhiệm vụ theo quy định 

của pháp luật. 

4. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 

75.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng 

dân quân tự vệ trái pháp luật. 

5. Biện pháp khắc phục hậu quả: 

buộc chấp hành quyết định điều động 

dân quân tự vệ làm nhiệm vụ đối với 

hành vi vi phạm quy định tại khoản 1, 

khoản 3 Điều này. 

18. Hỏi: Thẩm quyền xử phạt của 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp 

(Điều 37) 

Đáp:  

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 10.000.000 đồng; 

d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu 

quả quy định tại điểm a, điểm b và điểm c 

khoản 1 Điều 2b Nghị định này. 



2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp 

huyện có quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 37.500.000 đồng; 

c) Tước quyền sử dụng giấy phép, 

chứng chỉ hành nghề có thời hạn; 

d) Tịch thu tang vật, phương tiện vi 

phạm hành chính; 

đ) Áp dụng biện pháp khắc phục 

hậu quả quy định tại khoản 1 Điều 2b 

Nghị định này. 

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh có quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 75.000.000 đồng; 

c) Tước quyền sử dụng giấy phép; 

chứng chỉ hành nghề có thời hạn; 

d) Tịch thu tang vật, phương tiện vi 

phạm hành chính; 

đ) Áp dụng biện pháp khắc phục 

hậu quả quy định tại khoản 1 Điều 2b 

Nghị định này. 

19. Hỏi: Thẩm quyền xử phạt của 

Thanh tra quốc phòng (Điều 38).  

Đáp:  

1. Thanh tra viên quốc phòng 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 vi 

phạm hành chính có giá trị không vượt 

quá 1.000.000 đồng; 

d) Áp dụng biện pháp khắc phục 

hậu quả quy định tại điểm a, điểm c 

khoản 1 Điều 2b Nghị định này. 

2. Chánh Thanh tra quốc phòng 

quân khu có quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 37.500.000 đồng; 

c) Tước quyền sử dụng giấy phép, 

chứng chỉ hành nghề có thời hạn; 

d) Tịch thu tang vật, phương tiện vi 

phạm hành chính có giá trị không vượt 

quá 75.000.000 đồng; 

đ) Áp dụng biện pháp khắc phục 

hậu quả quy định tại khoản 1 Điều 2b 

Nghị định này. 

3. Chánh thanh tra Bộ Quốc phòng 

có quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 75.000.000 đồng; 

c) Tước quyền sử dụng giấy phép, 

chứng chỉ hành nghề có thời hạn; 

d) Tịch thu tang vật, phương tiện vi 

phạm hành chính; 

đ) Áp dụng biện pháp khắc phục 

hậu quả quy định tại khoản 1 Điều 2b 

Nghị định này. 

4. Trưởng đoàn Thanh tra chuyên 

ngành quân khu có thẩm quyền xử phạt 

theo quy định tại khoản 2 Điều này. 

5. Trưởng đoàn Thanh tra chuyên 

ngành Bộ Quốc phòng có quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 52.500.000 đồng; 

c) Tước quyền sử dụng giấy phép, 

chứng chỉ hành nghề có thời hạn; 

d) Tịch thu tang vật, phương tiện vi 

phạm hành chính có giá trị không vượt 

quá 105.000.000 đồng. 

20. Hỏi: Thẩm quyền xử phạt của 

Công an nhân dân (Điều 39): 

Đáp:  

1. Chiến sĩ Công an nhân dân đang 

thi hành công vụ có quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 500.000 đồng. 

2. Thủ trưởng đơn vị cảnh sát cơ 

động cấp đại đội, Trưởng trạm, Đội 

trưởng của người được quy định tại 

khoản 1 Điều này có quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 1.500.000 đồng. 

3. Trưởng Công an cấp xã, Trưởng 

đồn Công an, Trưởng trạm Công an cửa 

khẩu, khu chế xuất, Trưởng Công an cửa 

khẩu Cảng hàng không quốc tế, Tiểu 

đoàn trưởng Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động, 

Thủy đội trưởng có quyền: 



a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 2.500.000 đồng; 

c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi 

phạm hành chính có giá trị không vượt 

quá 5.000.000 đồng. 

4. Trưởng Công an cấp huyện; 

Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục 

Cảnh sát giao thông; Trưởng phòng 

nghiệp vụ thuộc Cục Cảnh sát quản lý 

hành chính về trật tự xã hội; Trưởng 

phòng nghiệp vụ thuộc Cục An ninh 

mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng 

công nghệ cao; Trưởng phòng Công an 

cấp tỉnh gồm: Trưởng phòng Cảnh sát 

quản lý hành chính về trật tự xã hội, 

Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội 

phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, 

Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội 

phạm về trật tự xã hội, Trưởng phòng 

Cảnh sát giao thông, Trưởng phòng 

Cảnh sát giao thông đường bộ - đường 

sắt, Trưởng phòng cảnh sát giao thông 

đường bộ, Trưởng phòng Cảnh sát 

đường thủy, Trưởng phòng Cảnh sát cơ 

động, Trưởng phòng Cảnh sát bảo vệ, 

Trưởng phòng Cảnh sát phòng, chống 

tội phạm về môi trường, Trưởng phòng 

An ninh mạng và phòng, chống tội 

phạm sử dụng công nghệ cao, Trung 

đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát cơ 

động, Thủy đoàn trưởng có quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 15.000.000 đồng; 

c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi 

phạm hành chính có giá trị không vượt 

quá 30.000.000 đồng; 

d) Áp dụng biện pháp khắc phục 

hậu quả quy định tại điểm a, điểm c 

khoản 1 Điều 2b Nghị định này. 

5. Giám đốc Công an cấp tỉnh có 

quyền: 

a) Phạt tiền đến 37.500.000 đồng; 

b) Tịch thu tang vật, phương tiện vi 

phạm hành chính; 

c) Áp dụng biện pháp khắc phục 

hậu quả quy định tại điểm a, điểm c và 

điểm p khoản 1 Điều 2b Nghị định này. 

6. Cục trưởng Cục An ninh kinh tế; 

Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành 

chính về trật tự xã hội; Cục trưởng Cục 

Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã 

hội; Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra về 

tham nhũng, kinh tế, buôn lậu; Cục 

trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về 

ma túy; Cục trưởng Cục Cảnh sát điều 

tra tội phạm về môi trường; Cục trưởng 

Cục An ninh mạng và phòng, chống tội 

phạm sử dụng công nghệ cao; Cục 

trưởng Cục Cảnh sát giao thông, Tư lệnh 

Cảnh sát cơ động có quyền: 

a) Phạt tiền đến 75.000.000 đồng; 

b) Tịch thu tang vật, phương tiện vi 

phạm hành chính; 

c) Áp dụng biện pháp khắc phục 

hậu quả quy định tại điểm a, điểm c và 

điểm p khoản 1 Điều 2b Nghị định này. 

21. Hỏi: Thẩm quyền xử phạt của 

Quản lý thị trường (Điều 40): 

Đáp:  

1. Kiểm soát viên thị trường đang 

thi hành công vụ có quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 500.000 đồng. 

2. Đội trưởng Đội Quản lý thị 

trường, Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc 

Cục nghiệp vụ quản lý thị trường có 

quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 25.000.000 đồng;  

c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi 

phạm hành chính có giá trị không vượt 

quá 50.000.000 đồng; 

d) Áp dụng biện pháp khắc phục 

hậu quả quy định tại điểm p khoản 1 

Điều 2b Nghị định này. 

3. Cục trưởng Cục Quản lý thị 

trường cấp tỉnh, Cục trưởng Cục nghiệp 

vụ quản lý thị trường thuộc Tổng cục 

Quản lý thị trường có quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 50.000.000 đồng; 

c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi 

phạm hành chính; 

d) Áp dụng biện pháp khắc phục 

hậu quả quy định tại điểm p khoản 1 



Điều 2b Nghị định này. 

4. Tổng cục trưởng Tổng cục Quản 

lý thị trường có quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 75.000.000 đồng; 

c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi 

phạm hành chính; 

d) Áp dụng biện pháp khắc phục 

hậu quả quy định tại điểm p khoản 1 

Điều 2b Nghị định này. 

22. Hỏi: Thẩm quyền xử phạt của 

Bộ đội Biên phòng (Điều 41): 

Đáp:  

1. Chiến sĩ Bộ đội Biên phòng đang 

thi hành công vụ có quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 500.000 đồng. 

2. Trạm trưởng, Đội trưởng của 

người được quy định tại khoản 1 Điều 

này có quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 2.500.000 đồng. 

3. Đội trưởng Đội đặc nhiệm phòng 

chống ma túy và tội phạm thuộc Đoàn 

đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội 

phạm có quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 7.500.000 đồng; 

c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi 

phạm hành chính có giá trị không vượt 

quá 15.000.000 đồng; 

d) Áp dụng biện pháp khắc phục 

hậu quả quy định tại điểm a, điểm c 

khoản 1 Điều 2b Nghị định này. 

4. Đồn trưởng Đồn biên phòng, Hải 

đội trưởng Hải đội biên phòng, Chỉ huy 

trưởng Ban chỉ huy biên phòng Cửa khẩu 

cảng có quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 15.000.000 đồng; 

c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi 

phạm hành chính có giá trị không vượt 

quá 30.000.000 đồng; 

d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu 

quả quy định tại điểm a, điểm c và điểm o 

khoản 1 Điều 2b Nghị định này. 

5. Đoàn trưởng Đoàn đặc nhiệm 

phòng chống ma túy và tội phạm thuộc 

Cục phòng chống ma túy và tội phạm trực 

thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng có 

quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 37.500.000 đồng; 

c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi 

phạm hành chính có giá trị không vượt 

quá 75.000.000 đồng; 

d) Áp dụng biện pháp khắc phục 

hậu quả quy định tại điểm a, điểm c, 

điểm o và điểm p khoản 1 Điều 2b Nghị 

định này. 

6. Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên 

phòng cấp tỉnh, Hải đoàn trưởng Hải 

đoàn Biên phòng, Cục trưởng Cục phòng 

chống ma túy và tội phạm thuộc Bộ Tư 

lệnh Bộ đội Biên phòng có quyền: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 75.000.000 đồng; 

c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi 

phạm hành chính; 

d) Áp dụng biện pháp khắc phục 

hậu quả quy định tại điểm a, điểm c, 

điểm o và điểm p khoản 1 Điều 2b Nghị 

định này; 

đ) Tước quyền sử dụng giấy phép, 

chứng chỉ hành nghề có thời hạn. 
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