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chính phủ 
_________ 

 cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số : 34/2005/NĐ-CP  _______________________________________________________________ TH.310b 

  Hà Nội, ngày 17  tháng 3 năm 2005 
 

 
 

Nghị định của Chính phủ 
Quy định về xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực tài nguyên nước 
— 

 
Chính phủ 

 
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;  
 
Căn cứ Luật Tài nguyên nước ngày 20 tháng 5 năm 1998; 
 
Căn cứ Nghị quyết số 02/2002/QH11 ngày 05 tháng 8 năm 2002 của Quốc 

hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ nhất quy 
định danh sách các Bộ và cơ quan ngang Bộ của Chính phủ; 

 
Căn cứ Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002; 
 
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, 

 
 

Nghị định : 
 
 

Chương I 
Những quy định chung      

                                   
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
 
1. Nghị định này quy định các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực  

tài nguyên nước; hình thức xử phạt, mức phạt, thẩm quyền xử phạt, thủ tục  
xử phạt và các biện pháp khắc phục hậu quả.   

 
2. Vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước là những hành vi  

vi phạm các quy định quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên nước do  
cá nhân, tổ chức thực hiện một cách cố ý hoặc vô ý mà không phải là tội phạm 
và theo quy định của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính và Nghị định này phải 
bị xử phạt vi phạm hành chính.  
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3. Vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước quy định tại  
Nghị định này bao gồm: 

 
a) Vi phạm các quy định về bảo vệ tài nguyên nước; 
 
b) Vi phạm các quy định về thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước,  

xả nước thải vào nguồn nước;  
 
c) Vi phạm các quy định về thu thập, quản lý, khai thác, sử dụng  

dữ liệu, thông tin về tài nguyên nước và các vi phạm khác trong lĩnh vực  
tài nguyên nước. 

 
4. Những hành vi vi phạm hành chính liên quan đến lĩnh vực tài nguyên 

nước được quy định tại các nghị định khác của Chính phủ thì áp dụng theo  
quy định tại các Nghị định đó để xử phạt. 

 
Điều 2. Đối tượng bị xử phạt 
 
1. Cá nhân, tổ chức trong nước và cá nhân, tổ chức nước ngoài (sau đây gọi 

chung là cá nhân, tổ chức) có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực  
tài nguyên nước trên lãnh thổ Việt Nam đều bị xử phạt theo các quy định  
của Nghị định này và các nghị định khác có liên quan.  

 
Trường hợp Điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam  

ký kết hoặc gia nhập có quy định khác với quy định của Nghị định này  
thì thực hiện theo quy định của Điều ước quốc tế đó. 

 
2. Người chưa thành niên có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực  

tài nguyên nước thì bị xử phạt theo quy định tại Điều 7 của Pháp lệnh Xử lý  
vi phạm hành chính. 

 
3. Cán bộ, công chức khi thực hiện công vụ có liên quan đến quản lý  

tài nguyên nước mà có hành vi vi phạm pháp luật về tài nguyên nước thì không 
xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của Nghị định này mà xử lý theo quy 
định tại khoản 2 Điều 7 Pháp lệnh Cán bộ, công chức.  

 
Điều 3. Nguyên tắc xử phạt 
 
1. Mọi vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước phải được  

phát hiện, đình chỉ, xử lý kịp thời. Việc xử phạt vi phạm hành chính phải được 
tiến hành nhanh chóng, công minh, triệt để; mọi hậu quả do vi phạm hành chính 
gây ra phải được khắc phục theo quy định của Nghị định này và quy định của 
pháp luật có liên quan. 
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2. Cá nhân, tổ chức bị xử phạt hành chính khi có vi phạm hành chính  
quy định trong Nghị định này. 

 
3. Việc xử phạt vi phạm hành chính phải do người có thẩm quyền quy định 

tại các Điều 17, 18, 19 và 20 của Nghị định này thực hiện. 
 
4. Một hành vi vi phạm hành chính chỉ bị xử phạt hành chính một lần. 
 
Nhiều người cùng thực hiện một hành vi vi phạm hành chính thì từng người 

vi phạm đều bị xử phạt. 
 
Một người thực hiện nhiều hành vi vi phạm hành chính thì bị xử phạt  

về từng hành vi vi phạm. 
 
5. Không xử lý vi phạm hành chính trong các trường hợp thuộc tình thế cấp 

thiết, phòng vệ chính đáng, sự kiện bất ngờ hoặc vi phạm hành chính  
trong khi đang mắc bệnh tâm thần hoặc các bệnh khác làm mất khả năng  
nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình. 

 
6. Hình thức xử phạt chính được áp dụng độc lập; hình thức xử phạt  

bổ sung, biện pháp khắc phục hậu quả chỉ được áp dụng kèm theo hình thức  
xử phạt chính đối với những hành vi vi phạm hành chính có quy định hình thức 
xử phạt bổ sung, biện pháp khắc phục hậu quả được quy định trong Nghị định 
này, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 5 của Nghị định này.  

 
7. Hình thức, mức độ xử phạt được xác định căn cứ vào tính chất, mức độ 

vi phạm, hậu quả của hành vi vi phạm hành chính, nhân thân của người có  
hành vi vi phạm hành chính, tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng. 

 
Điều 4. Các tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng 
 
Các tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng áp dụng khi xử phạt  

vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước được thực hiện theo  
quy định tại Điều 8, Điều 9 của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính và         
Điều 6 của Nghị định số 134/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2003 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm 
hành chính (sau đây gọi tắt là Nghị định số 134/2003/NĐ-CP). 

 
Điều 5. Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính  
 
1. Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước  

là (1) một năm, kể từ ngày hành vi vi phạm hành chính được thực hiện. Quá thời 
hạn nói trên thì không xử phạt, nhưng vẫn bị áp dụng các biện pháp khắc phục 
hậu quả quy định tại khoản 3 Điều 7 của Nghị định này. 
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2. Đối với cá nhân đã bị khởi tố, truy tố hoặc đã có quyết định đưa ra xét xử 
theo thủ tục tố tụng hình sự nhưng sau đó có quyết định đình chỉ điều tra hoặc 
đình chỉ vụ án mà hành vi vi phạm có dấu hiệu vi phạm hành chính  
thì bị xử phạt vi phạm hành chính; trong trường hợp này thời hiệu xử phạt  
vi phạm hành chính là ba tháng kể từ ngày người có thẩm quyền xử phạt  
vi phạm hành chính nhận được quyết định đình chỉ và hồ sơ vụ vi phạm  
của cơ quan tiến hành tố tụng.  

3. Trong thời hạn quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này mà cá nhân,  
tổ chức lại thực hiện hành vi vi phạm hành chính mới trong lĩnh vực tài nguyên 
nước hoặc cố tình trốn tránh, cản trở việc xử phạt thì không áp dụng thời hiệu 
quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này; thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính 
được tính lại kể từ thời điểm thực hiện hành vi vi phạm hành chính mới hoặc 
thời điểm chấm dứt hành vi cố tình trốn tránh, cản trở việc xử phạt. 

 
Điều 6. Thời hạn được coi là chưa bị xử phạt 

Thời hạn được coi là chưa bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài 
nguyên nước thực hiện theo khoản 1 Điều 11 Pháp lệnh Xử lý vi phạm  
hành chính và Điều 7 Nghị định số 134/2003/NĐ-CP. 

Điều 7. Các hình thức xử phạt vi phạm hành chính và biện pháp  
khắc phục hậu quả 

1. Đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước, 
cá nhân, tổ chức vi phạm phải chịu một trong các hình thức xử phạt chính sau 
đây: 

a) Cảnh cáo; 

b) Phạt tiền. 

Mức phạt tiền tối đa đối với một hành vi vi phạm hành chính trong  
lĩnh vực tài nguyên nước là 100.000.000 đồng. 

Mức phạt cụ thể đối với một hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài 
nguyên nước là mức trung bình của khung phạt tiền được quy định đối với hành 
vi đó; mức trung bình của khung phạt tiền thực hiện theo quy định tại khoản 2 
Điều 57 Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính và Điều 24 Nghị định  
số 134/2003/NĐ-CP. 

Nếu vi phạm có tình tiết giảm nhẹ thì mức phạt tiền có thể giảm xuống 
nhưng không được giảm quá mức tối thiểu của khung phạt tiền đối với hành vi 
vi phạm đó. 

 
Nếu vi phạm có tình tiết tăng nặng thì mức phạt tiền có thể tăng lên  

nhưng không được vượt quá mức tối đa của khung phạt tiền đối với hành vi  
vi phạm đó. 



 5 

2. Căn cứ vào tính chất, mức độ vi phạm, cá nhân, tổ chức vi phạm  
hành chính còn có thể bị áp dụng một hoặc hai hình thức xử phạt bổ sung  
sau đây: 

a) Tước quyền sử dụng giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng  
tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước; giấy phép hành nghề khoan  
nước dưới đất; 

b) Tịch thu tang vật, phương tiện sử dụng để vi phạm hành chính. 

3. Ngoài hình thức xử phạt được quy định tại khoản 1 và khoản 2  
Điều này, cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính còn có thể bị áp dụng  
một hoặc nhiều biện pháp khắc phục hậu quả sau đây: 

a) Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đã bị thay đổi do vi phạm  
hành chính gây ra hoặc tháo dỡ công trình xây dựng trái phép, dỡ bỏ, di dời  
các vật gây cản trở dòng chảy; 

b) Buộc thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm, suy giảm 
chất lượng và số lượng của nguồn nước do vi phạm hành chính gây ra; 

c) Buộc thực hiện đúng quy định trong giấy phép; 

d) Buộc cung cấp đầy đủ và trung thực các dữ liệu, thông tin về  
tài nguyên nước tại khu vực thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước,  
xả nước thải vào nguồn nước khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu. 

4. Cá nhân, tổ chức vi phạm nếu không tự nguyện thực hiện các hình thức 
xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Điều này thì bị áp dụng các 
biện pháp cưỡng chế và phải chịu mọi chi phí cho việc áp dụng  
các biện pháp cưỡng chế đó. Việc cưỡng chế thi hành được thực hiện  
theo quy định tại Điều 66 Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính. 

 
Chương II 

hành vi vi  phạm  hành chính  trong lĩnh vực tài nguyên nước, 
 hình thức xử phạt và mức phạt 

 
Điều 8. Vi phạm trong việc thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên 

nước, xả nước thải vào nguồn nước không có giấy phép theo quy định của 
pháp luật  

1. Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng đối với một trong các hành 
vi thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước không có giấy phép  
sau đây: 

 
a) Khoan thăm dò nước dưới đất với công trình gồm 1 giếng khoan,  

chiều sâu dưới 50 mét; 
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b) Khai thác, sử dụng nước mặt để phát điện với công suất lắp máy dưới  
50 kW; 

 
c) Khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp với lưu lượng 

dưới 0,2 m3/giây; 
 
d) Khai thác, sử dụng nước mặt cho các mục đích khác với lưu lượng dưới 

3.000 m3/ngày đêm;  
 
đ) Khai thác, sử dụng nước dưới đất với lưu lượng dưới 200 m3/ngày đêm.  
 
2. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với một trong các 

hành vi thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước không có giấy phép  
sau đây: 

 
a) Khoan thăm dò nước dưới đất với công trình gồm 1 giếng khoan,  

chiều sâu từ 50 mét trở lên; 
 
b) Khai thác, sử dụng nước mặt để phát điện với công suất lắp máy từ  

50 kW đến dưới 300 kW; 
 
c) Khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp với lưu lượng  

từ 0,2 m3/giây đến dưới 0,5 m3/giây; 
 
d) Khai thác, sử dụng nước mặt cho các mục đích khác với lưu lượng  

từ 3.000 m3/ngày đêm đến dưới 20.000 m3/ngày đêm; 
 
đ) Khai thác, sử dụng nước dưới đất với lưu lượng từ 200 m3/ngày đêm đến 

dưới 400 m3/ngày đêm. 
 
3. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với một trong các 

hành vi thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước không có giấy phép  
sau đây: 

 
a) Khoan thăm dò nước dưới đất với công trình gồm 2 giếng khoan, tổng 

chiều sâu dưới 80 mét; 
 
b) Khai thác, sử dụng nước mặt để phát điện với công suất lắp máy  

từ 300 kW đến dưới 700 kW; 
 
c) Khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp với lưu lượng  

từ 0,5 m3/giây đến dưới 1 m3/giây; 
 
d) Khai thác, sử dụng nước mặt cho các mục đích khác với lưu lượng  

từ 20.000 m3/ngày đêm đến dưới 50.000 m3/ngày đêm; 
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đ) Khai thác, sử dụng nước dưới đất với lưu lượng từ 400 m3/ngày đêm đến 

dưới 800 m3/ngày đêm. 
 
4. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các 

hành vi thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước không có giấy phép  
sau đây: 

 
a) Khoan thăm dò nước dưới đất với công trình gồm 2 giếng khoan, tổng 

chiều sâu từ 80 mét trở lên; 
 
b) Khai thác, sử dụng nước mặt để phát điện với công suất lắp máy  

từ 700 kW đến dưới 1.800 kW; 
 
c) Khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp với lưu lượng  

từ 1 m3/giây đến dưới 2 m3/giây; 
 
d) Khai thác, sử dụng nước mặt cho các mục đích khác với lưu lượng từ 

50.000 m3/ngày đêm đến dưới 100.000 m3/ngày đêm; 
 
đ) Khai thác, sử dụng nước dưới đất với lưu lượng từ 800 m3/ngày đêm đến 

dưới 1.500 m3/ngày đêm. 
 
5. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các 

hành vi thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước không có giấy phép  
sau đây: 

 
a) Khoan thăm dò nước dưới đất với công trình gồm 3 giếng khoan, tổng 

chiều sâu dưới 100 mét; 
 
b) Khai thác, sử dụng nước mặt để phát điện với công suất lắp máy  

từ 1.800 kW đến dưới 3.500 kW; 
 
c) Khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp với lưu lượng  

từ 2 m3/giây trở lên; 
 
d) Khai thác, sử dụng nước mặt cho các mục đích khác với lưu lượng  

từ 100.000 m3/ngày đêm đến dưới 200.000 m3/ngày đêm; 
 
đ) Khai thác, sử dụng nước dưới đất với lưu lượng từ 1.500 m3/ngày đêm 

đến dưới 3.000 m3/ngày đêm. 
 
6. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong các 

hành vi thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước không có giấy phép  
sau đây: 
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a) Khoan thăm dò nước dưới đất với công trình gồm 3 giếng khoan, tổng 

chiều sâu từ 100 mét trở lên; 
 
b) Khai thác, sử dụng nước mặt để phát điện với công suất lắp máy  

từ 3.500 kW đến dưới 5.000 kW; 
 
c) Khai thác, sử dụng nước mặt cho các mục đích khác với lưu lượng  

từ 200.000 m3/ngày đêm đến dưới 300.000 m3/ngày đêm; 
 
d) Khai thác, sử dụng nước dưới đất với lưu lượng từ 3.000 m3/ngày đêm 

đến dưới 4.000 m3/ngày đêm.  
 
7. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các 

hành vi thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước không có giấy phép sau 
đây: 

 
a) Khoan thăm dò nước dưới đất với công trình gồm từ 4 giếng khoan trở 

lên; 
 
b) Khai thác, sử dụng nước mặt để phát điện với công suất lắp máy  

từ 5.000 kW trở lên; 
 
c) Khai thác, sử dụng nước mặt cho các mục đích khác với lưu lượng  

từ 300.000 m3/ngày đêm trở lên; 
 
d) Khai thác, sử dụng nước dưới đất với lưu lượng từ 4.000 m3/ngày đêm 

trở lên. 
 
8. Hành vi xả nước thải vào nguồn nước không có giấy phép theo  

quy định của pháp luật: 
 
a) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng đối với hành vi  

xả vào nguồn nước lượng nước thải từ 10 m3/ngày đêm đến dưới 50 m3/ngày 
đêm; 

 
b) Phạt tiền từ 12.000.000 đồng đến 14.000.000 đồng đối với hành vi  

xả vào nguồn nước lượng nước thải từ 50 m3/ngày đêm đến dưới 100 m3/ngày 
đêm; 

 
c) Phạt tiền từ 14.000.000 đồng đến 16.000.000 đồng đối với hành vi 

xả vào nguồn nước lượng nước thải từ 100 m3/ngày đêm đến dưới 500 m3/ngày 
đêm; 
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d) Phạt tiền từ 16.000.000 đồng đến 18.000.000 đồng đối với hành vi 
xả vào nguồn nước lượng nước thải từ 500 m3/ngày đêm đến dưới 1.000 
m3/ngày đêm; 

 
đ) Phạt tiền từ 18.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi 

xả vào nguồn nước lượng nước thải từ 1.000 m3/ngày đêm đến dưới 2.000 
m3/ngày đêm; 

 
e) Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với hành vi 

xả vào nguồn nước lượng nước thải từ 2.000 m3/ngày đêm đến dưới 5.000 
m3/ngày đêm; 

 
g) Phạt tiền từ 25.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi 

xả vào nguồn nước lượng nước thải từ 5.000 m3/ngày đêm trở lên. 
 
9. Hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả đối với  

các hành vi vi phạm quy định tại Điều này: 
 
a) Tịch thu tang vật, phương tiện sử dụng để vi phạm hành chính; 
 
b) Buộc thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm, suy giảm 

chất lượng và số lượng nguồn nước trong trường hợp hành vi vi phạm gây ô 
nhiễm, suy giảm chất lượng và số lượng nguồn nước. 

 
Điều 9. Vi phạm quy định của giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng 

tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước 
 
1. Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 500.000 đồng đối với một trong các hành 

vi vi phạm sau đây: 
 
a) Không báo cáo kết quả thăm dò theo quy định; 
 
b) Cản trở quyền thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước hợp pháp của 

tổ chức, cá nhân khác; 
 
c) Không cung cấp đầy đủ và trung thực các dữ liệu, thông tin về  

tài nguyên nước tại khu vực thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước,  
xả nước thải vào nguồn nước khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu; 

 
d) Không thực hiện chế độ báo cáo về kết quả khai thác, sử dụng  

tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước cho cơ quan nhà nước có  
thẩm quyền theo quy định của pháp luật. 
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2. Đối với hành vi khai thác, sử dụng tài nguyên nước vượt quá quy định 
trong giấy phép thì phần lưu lượng vượt quy định áp dụng xử phạt theo quy định 
trong trường hợp không có giấy phép (Điều 8) trong Nghị định này.     

3. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với một trong các 
hành vi vi phạm sau đây: 

a) Khai thác nước dưới đất không đúng tầng chứa nước;  

b) Khai thác nước dưới đất không theo chế độ đã quy định trong  
giấy phép; 

c) Khai thác nước dưới đất không đúng vị trí quy định trong giấy phép. 

4. Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với một trong các 
hành vi vi phạm sau đây: 

a) Thăm dò nước dưới đất không đúng theo nội dung giấy phép; 

b) Không giám sát quá trình thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, 
xả nước thải vào nguồn nước theo hướng dẫn của cơ quan quản lý nhà nước có 
thẩm quyền; 

c) Không thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn, phòng ngừa,  
khắc phục sự cố trong quá trình thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước,  
xả nước thải vào nguồn nước;  

d) Chủ giấy phép xả nước thải vào nguồn nước không đúng vị trí quy định 
trong giấy phép. 

5. Hành vi xả nước thải vào nguồn nước với lưu lượng xả vượt quá quy 
định trong giấy phép: 

a) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng đối với hành vi  
xả vào nguồn nước lượng nước thải vượt quá quy định trong giấy phép từ 10 
m3/ngày đêm đến dưới 50 m3/ngày đêm; 

b) Phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 9.000.000 đồng đối với hành vi  
xả vào nguồn nước lượng nước thải vượt quá quy định trong giấy phép từ 50 
m3/ngày đêm đến dưới 100 m3/ngày đêm; 

c) Phạt tiền từ 9.000.000 đồng đến 11.000.000 đồng đối với hành vi  
xả vào nguồn nước lượng nước thải vượt quá quy định trong giấy phép từ 100 
m3/ngày đêm đến dưới 500 m3/ngày đêm; 

d) Phạt tiền từ 11.000.000 đồng đến 13.000.000 đồng đối với hành vi  
xả vào nguồn nước lượng nước thải vượt quá quy định trong giấy phép từ 500 
m3/ngày đêm đến dưới 1.000 m3/ngày đêm; 
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đ) Phạt tiền từ 13.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi  
xả vào nguồn nước lượng nước thải vượt quá quy định trong giấy phép từ 1.000 
m3/ngày đêm đến dưới 2.000 m3/ngày đêm; 

e) Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi  
xả vào nguồn nước lượng nước thải vượt quá quy định trong giấy phép từ 2.000 
m3/ngày đêm đến dưới 5.000 m3/ngày đêm; 

g) Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với hành vi  
xả vào nguồn nước lượng nước thải vượt quá quy định trong giấy phép từ 5.000 
m3/ngày đêm trở lên. 

6. Các biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm tại Điều này: 

a) Buộc thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm, suy giảm 
chất lượng và số lượng nguồn nước trong trường hợp hành vi vi phạm gây  
ô nhiễm, suy giảm chất lượng và số lượng nguồn nước; 

b) Buộc thực hiện đúng quy định trong giấy phép.    
 
Điều 10. Hình thức xử phạt và mức phạt đối với hành vi cho mượn, cho 

thuê, chuyển nhượng, sửa chữa nội dung giấy phép thăm dò, khai thác, sử 
dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước. 

 
1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng đối với các hành vi  

cho mượn, cho thuê, chuyển nhượng giấy phép. 
 
2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi  

sửa chữa nội dung giấy phép. 

3. Hình thức xử phạt bổ sung đối với vi phạm tại Điều này:  
 
a) Tước quyền sử dụng giấy phép trong thời hạn từ chín mươi (90) ngày 

đến một trăm tám mươi (180) ngày đối với trường hợp cho mượn, cho thuê  
giấy phép; 

 
b) Tước quyền sử dụng giấy phép đối với trường hợp chuyển nhượng  

giấy phép và sửa chữa nội dung giấy phép. 
 
Điều 11. Sử dụng giấy phép đã quá hạn 
 
1. Phạt cảnh cáo đối với hành vi thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên 

nước, xả nước thải vào nguồn nước khi giấy phép đã quá hạn dưới ba mươi (30) 
ngày, trừ trường hợp đã nộp hồ sơ xin gia hạn theo quy định. 

 
2. Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 400.000 đồng đối với một trong các hành 

vi tiếp tục thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước khi giấy phép đã quá hạn 
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từ ba mươi (30) ngày đến dưới sáu mươi (60) ngày, trừ trường hợp đã nộp hồ sơ 
xin gia hạn theo quy định: 

a) Khoan thăm dò nước dưới đất với công trình gồm 1 giếng khoan,  
chiều sâu dưới 50 mét; 

b) Khai thác, sử dụng nước mặt để phát điện với công suất lắp máy dưới  
50 kW; 

c) Khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp với lưu lượng 
dưới 0,2 m3/giây; 

d) Khai thác, sử dụng nước mặt cho các mục đích khác với lưu lượng dưới 
3.000 m3/ngày đêm;  

đ) Khai thác, sử dụng nước dưới đất với lưu lượng dưới 200 m3/ngày đêm. 
 
3. Phạt tiền từ 400.000 đồng đến 800.000 đồng đối với một trong các hành 

vi tiếp tục thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước khi giấy phép đã quá hạn 
từ ba mươi (30) ngày đến dưới sáu mươi (60) ngày, trừ trường hợp đã nộp hồ sơ 
xin gia hạn theo quy định: 

a) Khoan thăm dò nước dưới đất với công trình gồm 1 giếng khoan,  
chiều sâu từ 50 mét trở lên; 

b) Khai thác, sử dụng nước mặt để phát điện với công suất lắp máy từ  
50 kW đến dưới 300 kW; 

c) Khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp với lưu lượng  
từ 0,2 m3/giây đến dưới 0,5 m3/giây; 

d) Khai thác, sử dụng nước mặt cho các mục đích khác với lưu lượng  
từ 3.000 m3/ngày đêm đến dưới 20.000 m3/ngày đêm; 

đ) Khai thác, sử dụng nước dưới đất với lưu lượng từ 200 m3/ngày đêm đến 
dưới 400 m3/ngày đêm. 

 
4. Phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.500.000 đồng đối với một trong các 

hành vi tiếp tục thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước khi giấy phép đã 
quá hạn từ ba mươi (30) ngày đến dưới sáu mươi (60) ngày, trừ trường hợp đã 
nộp hồ sơ xin gia hạn theo quy định: 

 
a) Khoan thăm dò nước dưới đất với công trình gồm 2 giếng khoan, tổng 

chiều sâu dưới 80 mét; 
 
b) Khai thác, sử dụng nước mặt để phát điện với công suất lắp máy  

từ 300 kW đến dưới 700 kW; 
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c) Khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp với lưu lượng  
từ 0,5 m3/giây đến dưới 1 m3/giây; 

 
d) Khai thác, sử dụng nước mặt cho các mục đích khác với lưu lượng  

từ 20.000 m3/ngày đêm đến dưới 50.000 m3/ngày đêm; 
 
đ) Khai thác, sử dụng nước dưới đất với lưu lượng từ 400 m3/ngày đêm đến 

dưới 800 m3/ngày đêm. 
 
5. Phạt tiền từ 1.500.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với một trong các 

hành vi tiếp tục thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước khi giấy phép đã 
quá hạn từ ba mươi (30) ngày đến dưới sáu mươi (60) ngày, trừ trường hợp đã 
nộp hồ sơ xin gia hạn theo quy định: 

 
a) Khoan thăm dò nước dưới đất với công trình gồm 2 giếng khoan, tổng 

chiều sâu từ 80 mét trở lên; 
 
b) Khai thác, sử dụng nước mặt để phát điện với công suất lắp máy  

từ 700 kW đến dưới 1.800 kW; 

c) Khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp với lưu lượng  
từ 1 m3/giây đến dưới 2 m3/giây; 

d) Khai thác, sử dụng nước mặt cho các mục đích khác với lưu lượng từ 
50.000 m3/ngày đêm đến dưới 100.000 m3/ngày đêm; 

đ) Khai thác, sử dụng nước dưới đất với lưu lượng từ 800 m3/ngày đêm đến 
dưới 1.500 m3/ngày đêm. 

6. Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với một trong các 
hành vi tiếp tục thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước khi giấy phép đã 
quá hạn từ ba mươi (30) ngày đến dưới sáu mươi (60) ngày, trừ trường hợp đã 
nộp hồ sơ xin gia hạn theo quy định: 

a) Khoan thăm dò nước dưới đất với công trình gồm 3 giếng khoan, tổng 
chiều sâu dưới 100 mét; 

b) Khai thác, sử dụng nước mặt để phát điện với công suất lắp máy  
từ 1.800 kW đến dưới 3.500 kW; 

c) Khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp với lưu lượng  
từ 2 m3/giây trở lên; 

 
d) Khai thác, sử dụng nước mặt cho các mục đích khác với lưu lượng  

từ 100.000 m3/ngày đêm đến dưới 200.000 m3/ngày đêm; 
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đ) Khai thác, sử dụng nước dưới đất với lưu lượng từ 1.500 m3/ngày đêm 
đến dưới 3.000 m3/ngày đêm. 

7. Phạt tiền từ 8.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng đối với một trong các 
hành vi thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước khi giấy phép đã quá hạn từ 
ba mươi (30) ngày đến dưới sáu mươi (60) ngày, trừ trường hợp đã nộp hồ sơ 
xin gia hạn theo quy định: 

a) Khoan thăm dò nước dưới đất với công trình gồm 3 giếng khoan, tổng 
chiều sâu từ 100 mét trở lên; 

b) Khai thác, sử dụng nước mặt để phát điện với công suất lắp máy  
từ 3.500 kW đến dưới 5.000 kW; 

c) Khai thác, sử dụng nước mặt cho các mục đích khác với lưu lượng  
từ 200.000 m3/ngày đêm đến dưới 300.000 m3/ngày đêm; 

d) Khai thác, sử dụng nước dưới đất với lưu lượng từ 3.000 m3/ngày đêm 
đến dưới 4.000 m3/ngày đêm.  

8. Phạt tiền từ 12.000.000 đồng đến 16.000.000 đồng đối với một trong các 
hành vi thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước khi giấy phép đã quá hạn từ 
ba mươi (30) ngày đến dưới sáu mươi (60) ngày, trừ trường hợp đã nộp hồ sơ 
xin gia hạn theo quy định: 

a) Khoan thăm dò nước dưới đất với công trình gồm từ 4 giếng khoan trở lên; 

b) Khai thác, sử dụng nước mặt để phát điện với công suất lắp máy  
từ 5.000 kW trở lên; 

c) Khai thác, sử dụng nước mặt cho các mục đích khác với lưu lượng  
từ 300.000 m3/ngày đêm trở lên; 

d) Khai thác, sử dụng nước dưới đất với lưu lượng từ 4.000 m3/ngày đêm trở lên. 

9. Hành vi tiếp tục xả nước thải vào nguồn nước khi giấy phép xả nước thải 
đã quá hạn từ ba mươi (30) ngày đến dưới sáu mươi (60) ngày, trừ trường hợp 
đã nộp hồ sơ xin gia hạn theo quy định:  

a) Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng đối với hành vi tiếp tục xả vào 
nguồn nước lượng nước thải từ 10 m3/ngày đêm đến dưới 50 m3/ngày đêm;  

b) Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi  
tiếp tục xả vào nguồn nước lượng nước thải từ 50 m3/ngày đêm đến dưới             
100 m3/ngày đêm; 

c) Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi  
tiếp tục xả vào nguồn nước lượng nước thải từ 100 m3/ngày đêm đến dưới 500 
m3/ngày đêm; 
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d) Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với hành vi  
tiếp tục xả vào nguồn nước lượng nước thải từ 500 m3/ngày đêm đến dưới 1.000 
m3/ngày đêm; 

đ) Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với hành vi  
tiếp tục xả vào nguồn nước lượng nước thải từ 1.000 m3/ngày đêm đến dưới 
2.000 m3/ngày đêm; 

e) Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với hành vi  
tiếp tục xả vào nguồn nước lượng nước thải từ 2.000 m3/ngày đêm đến dưới 
5.000 m3/ngày đêm; 

g) Phạt tiền từ 8.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi  
tiếp tục xả vào nguồn nước lượng nước thải từ 5.000 m3/ngày đêm trở lên. 

10. Đối với trường hợp giấy phép quá hạn từ 60 ngày trở lên, áp dụng  hình 
thức xử phạt như trường hợp thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả 
nước thải vào nguồn nước không có giấy phép (Điều 8) trong Nghị định này. 

11. Hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành 
vi vi phạm tại Điều này: 

a) Tịch thu tang vật, phương tiện sử dụng để vi phạm hành chính; 

b) Tước quyền sử dụng giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên 
nước, xả nước thải vào nguồn nước; 

c) Buộc thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm, suy giảm 
chất lượng và số lượng nguồn nước trong trường hợp hành vi vi phạm gây ô 
nhiễm, suy giảm chất lượng và số lượng nguồn nước. 
 

Điều 12. Vi phạm quy định về hành nghề khoan nước dưới đất  

1. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi không 
thực hiện báo cáo định kỳ hàng năm về khoan thăm dò, khoan khai thác theo 
quy định. 

 
2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với một trong các 

hành vi vi phạm sau đây: 
 
a) Tiếp tục hành nghề khoan nước dưới đất khi giấy phép đã hết hạn; 
 
b) Thi công các giếng khoan không theo đúng quy trình, thiết kế kỹ thuật đã 

được phê duyệt gõy ảnh hưởng tới số lượng và chất lượng nước dưới đất; 
 
c) Không lấp lỗ khoan theo quy định; 
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d) Thi công thăm dò, khoan khai thác nước dưới đất cho tổ chức, cá nhân 
không có giấy phép. 

 
3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 14.000.000 đồng đối với một trong các 

hành vi vi phạm sau đây: 
 
a) Hành nghề khoan nước dưới đất ở ngoài khu vực quy định của  

giấy phép; 
 
b) Sử dụng giấy phép hành nghề của cá nhân, tổ chức khác để hành nghề  

khoan nước dưới đất; 
 
c) Hành nghề khoan nước dưới đất mà không có giấy phép hành nghề  

theo quy định của pháp luật. 
 
4. Hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả đối với  

hành vi vi phạm quy định tại Điều này: 
 
a) Tịch thu tang vật, phương tiện đối với hành vi vi phạm tại điểm a khoản 

2; điểm a khoản 3; 
 
b) Tước quyền sử dụng giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất đối với 

hành vi vi phạm tại điểm a, điểm b khoản 3; 
 
c) Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đã bị thay đổi do vi phạm  

hành chính gây ra; buộc khắc phục tình trạng ô nhiễm, suy giảm chất lượng  
và số lượng của nguồn nước đối với hành vi vi phạm tại điểm b khoản 2. 

 
Điều 13. Gây hư hại các phương tiện, công trình, thiết bị trong  

hệ thống lưới trạm điều tra cơ bản tài nguyên nước  
 
1. Phạt tiền từ 50.000 đồng đến 200.000 đồng đối với hành vi chăn thả súc 

vật trong phạm vi bảo vệ tại các đài, trạm, vườn quan trắc, đo đạc, thu thập các 
dữ liệu, thông tin về tài nguyên nước. 

 
2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với hành vi  

xâm phạm hành lang an toàn kỹ thuật trên không, mặt nước, dưới nước  
và dưới đất gây cản trở, sai lệch các kết quả đo đạc, quan trắc, thu thập  
dữ liệu, thông tin về tài nguyên nước. 

 
3. Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với hành vi gây  

hư hại các phương tiện, công trình, thiết bị đo đạc, quan trắc, thu thập  
dữ liệu, thông tin về tài nguyên nước. 

 
4. Biện pháp khắc phục hậu quả đối với các hành vi vi phạm tại Điều này: 
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Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đã bị thay đổi do vi phạm  

hành chính gây ra. 
 
Điều 14. Vi phạm các quy định về thu thập, quản lý, khai thác, sử dụng 

dữ liệu, thông tin về tài nguyên nước 
 
1. Phạt tiền từ 50.000 đồng đến 100.000 đồng đối với hành vi gây cản trở 

việc quan trắc, thu thập, trao đổi, khai thác, sử dụng dữ liệu, thông tin về tài 
nguyên nước đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

 
2. Phạt tiền từ 50.000 đồng đến 200.000 đồng đối với một trong các  

hành vi vi phạm sau đây: 
 
a) Không tuân thủ các quy định về xử lý dữ liệu, thông tin về tài nguyên 

nước; 
 
b) Cung cấp dữ liệu, thông tin về tài nguyên nước không đúng chức năng, 

không đúng thẩm quyền. 
 
3. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi  

xâm nhập trái phép vào hệ thống lưu trữ dữ liệu, thông tin về tài nguyên nước.  
 
4. Phạt tiền từ  1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi nộp 

không đầy đủ các số liệu điều tra, khảo sát, quan trắc và các tài liệu liên quan 
khác cho cơ quan lưu trữ dữ liệu, thông tin về tài nguyên nước theo quy định của 
cấp có thẩm quyền. 

 
5. Phạt tiền từ 2.000.000 đến 4.000.000 đồng đối với hành vi làm sai lệch, 

tẩy xoá dữ liệu, thông tin về tài nguyên nước. 
 
6. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi  

cung cấp các số liệu tính toán; các kết luận điều tra, khảo sát không trung thực 
cho cơ quan lưu trữ dữ liệu, thông tin về tài nguyên nước.  

 
Điều 15. Cản trở hoạt động quản lý nhà nước về tài nguyên nước   
 
1. Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 500.000 đồng đối với hành vi cản trở hoạt 

động nghiên cứu khoa học, điều tra, đánh giá nguồn nước được cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền cho phép tiến hành tại khu vực đã được cấp phép. 

 
2. Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với hành vi cản trở 

công tác kiểm tra, thanh tra về tài nguyên nước do cơ quan nhà nước có  
thẩm quyền tiến hành. 
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Điều 16. Các vi phạm khác trong lĩnh vực tài nguyên nước 
 
1. Phạt tiền từ 50.000 đồng đến 100.000 đồng đối với hành vi khai thác 

nước dưới đất quy mô nhỏ trong phạm vi gia đình thuộc diện phải đăng ký 
nhưng không làm các thủ tục đăng ký. 

 
2. Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng đối với một trong các  

hành vi vi phạm sau đây: 
 
a) Ngâm tre, nứa, lá, gỗ, đay, tràm; cắm đăng, đáy hoặc các vật khác gây 

cản trở dòng chảy sông, ngòi và gây ảnh hưởng xấu đến việc khai thác, sử dụng 
tài nguyên nước của cá nhân, tổ chức khác; 

 
b) Đổ vào sông, ngòi, ao, hồ, đầm công cộng các chất phế thải, đất, đá với 

khối lượng dưới 2 m3; 
 
c) Khai thác cát, sỏi, vật liệu xây dựng; đào, đãi khoáng sản bằng  

phương tiện thô sơ trờn sụng, ngũi gây ô nhiễm nguồn nước. 
 
3. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi đổ vào 

sông, ngòi, ao, hồ, đầm công cộng các chất phế thải, đất, đá với khối lượng  
từ  2 m3 đến dưới 10 m3.  

 
4. Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng đối với hành vi đổ vào 

sông, ngòi, ao, hồ, đầm công cộng các chất phế thải, đất, đá với khối lượng  
từ 10 m3 trở lên hoặc san lấp, lấn chiếm mặt nước với diện tích từ 10 m2 trở lên. 

 
5. Phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các  

hành vi vi phạm sau đây: 
 
a) Khai thác cát, sỏi, vật liệu xây dựng; đào, đãi khoáng sản bằng phương 

tiện cơ giới gây ô nhiễm nguồn nước; gây xói, lở lòng, bờ sông, hồ; 
 
b) Thi công xây dựng các công trình ngầm, các công trình trên mặt đất, xử 

lý nền móng công trình không tuân theo các quy trình, quy phạm về an toàn kỹ 
thuật, về bảo vệ các tầng chứa nước và môi trường liên quan. 

 
6. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi gây ô 

nhiễm vùng bảo hộ vệ sinh của khu vực lấy nước sinh hoạt do cơ quan nhà nước 
có thẩm quyền quy định. 

 
7. Phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với một trong 

các  hành vi vi phạm sau đây:  
 
a) Xả nước thải trái phép vào tầng chứa nước; 
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b) Khai thác nước dưới đất trong vùng cấm khai thác. 
 
8. Hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả đối với  

các hành vi vi phạm tại Điều này: 
 
a) Buộc dỡ bỏ, di dời các vật gây cản trở dòng chảy đối với các hành vi  

vi phạm tại điểm a khoản 2; 
 
b) Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đã bị thay đổi do hành vi  

vi phạm tại điểm b khoản 2; khoản 3; khoản 4; điểm a khoản 5; 
 
c) Buộc thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm do hành vi vi 

phạm gây ra. 
 

Chương III 
Thẩm quyền, thủ tục xử phạt vi  phạm hành chính 

trong lĩnh vực tài nguyên nước 
 

Điều 17. Thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch ủy ban nhân dân  cấp xã 
 
1. Phạt cảnh cáo. 
 
2. Phạt tiền đến 500.000 đồng. 
 
3. Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính  

có giá trị đến 500.000 đồng. 
 
4. áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 3 Điều 7 

của Nghị định này. 
 
Điều 18. Thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch ủy ban nhân dân   

cấp huyện  
 
1. Phạt cảnh cáo. 
 
2. Phạt tiền đến 20.000.000 đồng. 
 
3. Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính. 
 
4. Tước quyền sử dụng giấy phép hành nghề khoan, giấy phép thăm dò, 

khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước. 
 
5. áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 3 Điều 7 

của Nghị định này. 
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Điều 19. Thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh 
 
1. Phạt cảnh cáo. 
 
2. Phạt tiền đến 100.000.000 đồng. 
 
3. Tước quyền sử dụng giấy phép hành nghề khoan, giấy phép thăm dò, 

khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước. 
 
4. Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính.  
 
5. áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 3 Điều 7 

của Nghị định này. 
 
Điều 20. Thẩm quyền xử phạt của Thanh tra chuyên ngành  

tài nguyên và môi trường  
 
1. Thanh tra viên chuyên ngành tài nguyên và môi trường của Sở  

Tài nguyên và Môi trường và của Bộ Tài nguyên và Môi trường có quyền xử 
phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước: 

 
a) Phạt cảnh cáo;  
 
b) Phạt tiền đến 200.000 đồng; 
 
c) Tịch thu tang vật, phương tiện sử dụng để vi phạm hành chính có giá trị 

đến 2.000.000 đồng; 
 
d) áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 3           

Điều 7 của Nghị định này. 
 
2. Chánh Thanh tra chuyên ngành tài nguyên và môi trường của Sở  

Tài nguyên và Môi trường có quyền: 
 
a) Phạt cảnh cáo; 
 
b) Phạt tiền đến 20.000.000 đồng; 
 
c) Tước quyền sử dụng giấy phép hành nghề khoan, giấy phép thăm dò, 

khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước; 
 
d) Tịch thu tang vật, phương tiện sử dụng để vi phạm hành chính; 
 
đ) áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 3          

Điều 7 của Nghị định này. 
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3. Chánh Thanh tra chuyên ngành tài nguyên và môi trường của Bộ  

Tài nguyên và Môi trường có quyền: 
 
a) Phạt cảnh cáo; 
 
b) Phạt tiền đến 100.000.000 đồng; 
 
c) Tước quyền sử dụng giấy phép hành nghề khoan, giấy phép thăm dò, 

khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước; 
 
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 quy định tại khoản 3           

Điều 7 của Nghị định này. 
 
Điều 21. Thủ tục xử phạt vi phạm hành chính 
 
1. Khi phát hiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước, người 

có thẩm quyền xử phạt phải ra lệnh đình chỉ ngay hành vi vi phạm,  
đồng thời lập biên bản về hành vi vi phạm; biên bản lập theo đúng mẫu quy định 
của pháp luật và tiến hành xử phạt theo thẩm quyền; trường hợp hành vi vi phạm 
không thuộc thẩm quyền xử phạt của người lập biên bản thì biên bản phải được 
gửi đến người có thẩm quyền xử phạt.  

 
2. Trình tự, thủ tục xử phạt được thực hiện như sau: 
 
a) Đối với vi phạm hành chính mà hình thức xử phạt là cảnh cáo hoặc phạt 

tiền đến 100.000 đồng thì người có thẩm quyền xử phạt ra quyết định  
xử phạt tại chỗ; 

 
Quyết định xử phạt phải ghi rõ ngày, tháng, năm ra quyết định; họ, tên, 

nghề nghiệp, địa chỉ của cá nhân, tổ chức vi phạm; hành vi vi phạm; địa điểm 
xảy ra vi phạm; họ, tên, chức vụ của người ra quyết định; điều, khoản của  
văn bản pháp luật được áp dụng. Quyết định này được giao cho cá nhân,  
tổ chức bị xử phạt một bản; 

 
Trường hợp phạt tiền thì trong quyết định phải ghi rõ mức tiền phạt;  

cá nhân, đại diện tổ chức vi phạm có thể nộp tiền phạt tại chỗ cho người có  
thẩm quyền xử phạt và được nhận biên lai thu tiền phạt theo quy định; 
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b) Khi phạt tiền trên 100.000 đồng thì người có thẩm quyền xử phạt phải 
lập biên bản về hành vi vi phạm hành chính. Biên bản phải được lập ít nhất hai 
bản, đồng thời trong biên bản ghi rõ ngày, tháng, năm, địa điểm lập biên bản; 
họ, tên, chức vụ người lập biên bản; họ, tên, địa chỉ, nghề nghiệp cá nhân, đại 
diện tổ chức vi phạm; ngày, tháng, năm, địa điểm xảy ra vi phạm; hành vi  
vi phạm, các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm việc xử phạt; tình trạng, chủng 
loại tang vật, phương tiện bị tạm giữ (nếu có); ký xác nhận của người vi  phạm 
hoặc đại diện tổ chức vi phạm; ký xác nhận của người chứng kiến, người bị thiệt 
hại hoặc đại diện tổ chức bị thiệt hại phải ghi rõ họ, tên, nghề nghiệp, địa chỉ. 

 
3. Tổ chức, cá nhân bị phạt tiền phải nộp tiền tại Kho bạc Nhà nước  

được ghi trong quyết định xử phạt và được nhận biên lai ghi tiền phạt. 
 
Trong trường hợp việc xử phạt vi phạm hành chính xảy ra tại những vùng 

xa xôi, hẻo lánh, trên sông, trên biển, những vùng mà việc đi lại gặp khó khăn 
thì cá nhân, tổ chức bị xử phạt có thể nộp tiền phạt cho người có thẩm quyền  
xử phạt. Người có thẩm quyền xử phạt có trách nhiệm thu tiền phạt tại chỗ  
và nộp vào Kho bạc Nhà nước theo quy định tại khoản 3 Điều 58 của Pháp lệnh 
Xử lý vi phạm hành chính; cá nhân, tổ chức bị xử phạt có quyền không nộp tiền 
phạt nếu không có biên lai thu tiền phạt. 

 
4. Trường hợp tịch thu hàng hoá, vật phẩm gây ô nhiễm tài nguyên nước, 

người có thẩm quyền xử phạt phải lập biên bản ghi rõ tên, chủng loại, số lượng, 
tình trạng hàng hoá, vật phẩm bị tịch thu và phải có chữ ký của người tiến hành 
tịch thu, người bị xử phạt hoặc đại diện tổ chức bị xử phạt và người chứng kiến. 
Trường hợp cần niêm phong hàng hoá, vật phẩm gây ô nhiễm tài nguyên nước 
thì phải tiến hành có mặt người bị xử phạt hoặc đại diện tổ chức bị xử phạt và 
người chứng kiến. 

 
5. Cá nhân, tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính phải chấp hành  

quyết định xử phạt trong thời hạn mười ngày kể từ ngày được giao quyết định 
xử phạt. Nếu quá thời hạn trên mà cá nhân, tổ chức bị xử phạt không tự nguyện 
chấp hành quyết định xử phạt thì bị cưỡng chế thi hành theo quy định tại Điều 
66 của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính. 

 
6. Cá nhân bị phạt tiền từ 500.000 đồng trở lên có thể được hoãn  

chấp hành quyết định xử phạt trong trường hợp đang gặp khó khăn đặc biệt  
về tài chính. Thủ tục và thời hạn hoãn chấp hành quyết định phạt tiền  
theo quy định tại Điều 65 của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính. 

 
Điều 22. Thủ tục tước quyền sử dụng giấy phép 
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1. Khi áp dụng hình phạt tước quyền sử dụng giấy phép hành nghề khoan, 

giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn 
nước, người có thẩm quyền xử phạt phải ghi trong quyết định xử phạt và thông 
báo ngay cho cơ quan đã cấp giấy phép đó biết. 

 
Quyết định xử phạt phải ghi rõ tên, loại, số giấy phép, ngày cấp giấy phép; 

thời hạn tước quyền sử dụng. 
 
Trường hợp tước quyền sử dụng giấp phép có thời hạn thì khi hết thời hạn 

ghi trong quyết định xử phạt, người có thẩm quyền xử phạt phải trả lại  
giấy phép đó cho cá nhân, tổ chức sử dụng. 

 
2. Khi phát hiện giấy phép được cấp không đúng thẩm quyền hoặc có  

nội dung trái pháp luật thì người có thẩm quyền xử phạt phải tiến hành lập biên 
bản và thu hồi ngay, đồng thời báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền biết. 

 
Điều 23. Thủ tục tịch thu tang vật, phương tiện và xử lý tang vật, 

phương tiện 
 
Khi áp dụng các hình thức tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm  

hành chính, người có thẩm quyền xử phạt phải thực hiện đúng các thủ tục  
quy định tại Điều 60 của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính. Việc xử lý  
tang vật, phương tiện vi phạm hành chính áp dụng theo Điều 61 của Pháp lệnh 
Xử lý vi phạm hành chính và Điều 32 của Nghị định số 134/2003/NĐ-CP. 

 
 

Chương IV 
Khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm 

 
 
Điều 24. Khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo 
 
1. Cá nhân, tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực  

tài nguyên nước hoặc người đại diện hợp pháp của họ có quyền khiếu nại, tố cáo 
đối với quyết định xử phạt của người có thẩm quyền.  

 
2. Mọi công dân có quyền tố cáo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

những tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm hành chính quy định trong  
Nghị định này và tố cáo người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính  
lạm dụng quyền hạn, làm trái các quy định của Nghị định này.  
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3. Thẩm quyền, thủ tục, thời hạn giải quyết khiếu nại, tố cáo được  
thực hiện theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo. 

 
4. Việc khởi kiện đối với quyết định xử phạt vi phạm hành chính,  

quyết định áp dụng các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm việc xử phạt vi phạm 
hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước được thực hiện theo quy định  
của pháp luật về thủ tục giải quyết các vụ án hành chính. 

 
Điều 25. Xử lý vi phạm đối với người có thẩm quyền xử phạt vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước  
 
Người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực  

tài nguyên nước lạm dụng quyền hạn để sách nhiễu, dung túng, bao che, không 
xử phạt, xử phạt không kịp thời, xử phạt không đúng mức hoặc xử phạt vượt 
thẩm quyền thì căn cứ tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy 
cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại cho Nhà nước, tổ chức, cá nhân thì 
phải bồi thường theo quy định của pháp luật. 

 
Điều 26. Xử lý vi phạm đối với người bị xử phạt vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực tài nguyên nước  
 
Người bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước nếu có 

hành vi chống người thi hành công vụ, trì hoãn, trốn tránh việc chấp hành hoặc 
có những hành vi vi phạm khác thì căn cứ tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý 
vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì 
phải bồi thường theo quy định của pháp luật. 

 
 

Chương V 
Điều khoản thi hành 

 
 

Điều 27. Hiệu lực thi hành 
 
Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng  

Công báo. 
 
Điều 28. Trách nhiệm hướng dẫn và thi hành 
 
Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức thực hiện 

Nghị định này. 
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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 

  Phan Văn Khải - Đã ký 
Nơi nhận: 
- Ban Bí thư Trung ương Đảng, 
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ,  
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, 
  cơ quan thuộc Chính phủ, 
- Hội đồng Dân tộc và các ủy  ban của Quốc hội, 
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố 
  trực thuộc Trung ương, 
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng, 
- Văn phòng Quốc hội,  
- Văn phòng Chủ tịch nước,  
- Toà án nhân dân tối cao, 
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao,                                                   
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể, 
- Học viện Hành chính quốc gia,                                                   
- Công báo, 
- VPCP: BTCN, TBNC, các PCN, BNC, 
  Ban Điều hành 112, 
  Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ, 
  các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, 
- Lưu:  NN (5b), V 
 


