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NGHỊ ĐỊNH 
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__________ 

  
CHÍNH PHỦ 
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 
Căn cứ Luật Di sản văn hoá ngày 29 tháng 6 năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Di sản văn hoá ngày 18 tháng 6 năm 2009; 
Căn cứ Luật Điện ảnh ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 
Điện ảnh ngày 18 tháng 6 năm 2009; 
Căn cứ Pháp lệnh Thư viện ngày 28 tháng 12 năm 2000; 
Căn cứ Pháp lệnh Quảng cáo ngày 16 tháng 11 năm 2001; 
Căn cứ Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002 và Pháp lệnh sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 4 năm 2008; 
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, 
  

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 hoạt động văn hoá; hình thức xử 
phạt, mức xử phạt; thẩm quyền xử phạt, thủ tục xử phạt và các biện pháp khắc phục hậu quả.  
2. Hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động văn hoá là những hành vi vi phạm các quy định 
của pháp luật về điện ảnh; các loại hình nghệ thuật biểu diễn; hoạt động văn hoá và kinh doanh 
dịch vụ văn hoá công cộng; mỹ thuật, triển lãm văn hoá, nghệ thuật, nhiếp ảnh; quảng cáo, viết, 
đặt biển hiệu; di sản văn hoá; thư viện; công trình văn hoá, nghệ thuật; xuất khẩu, nhập khẩu sản 
phẩm văn hoá; công bố, phổ biến tác phẩm ra nước ngoài do tổ chức, cá nhân thực hiện một 
cách cố ý hoặc vô ý mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự và theo quy định của pháp 
luật phải bị xử phạt hành chính. 
3. Các hành vi vi phạm hành chính khác trong hoạt động văn hoá không quy định tại Nghị định 
này thì áp dụng theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản 
lý nhà nước có liên quan. 
Điều 2. Đối tượng áp dụng 
1. Tổ chức, cá nhân Việt Nam có hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động văn hoá.  
2. Tổ chức, cá nhân nước ngoài có hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động văn hoá trên 
lãnh thổ Việt Nam, trừ trường hợp Điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là 
thành viên có quy định khác thì thực hiện theo Điều ước quốc tế đó. 
Điều 3. Nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trong xử 
phạt vi phạm hành chính 
1. Nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hoá được thực hiện theo quy 
định tại Điều 3 của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002 và Điều 3 Nghị định số 
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128/2008/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số 
điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2008. 
2. Tình tiết tăng nặng, tình tiết giảm nhẹ trong xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn 
hoá được thực hiện theo quy định tại các Điều 8 và 9 của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính 
năm 2002 và Điều 6 Nghị định số 128/2008/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2008. 
Điều 4. Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính 
1. Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hoá là một năm, riêng đối với vi 
phạm trong lĩnh vực xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm văn hóa thì thời hiệu là hai năm, kể từ ngày 
vi phạm hành chính được thực hiện. Nếu quá thời hiệu nói trên mà vi phạm hành chính mới bị 
phát hiện thì không tiến hành xử phạt nhưng vẫn áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy 
định tại Nghị định này. 
Người có thẩm quyền xử phạt nếu có lỗi trong việc để quá thời hiệu xử phạt thì bị xử lý theo quy 
định tại Điều 121 của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002. 
2. Đối với cá nhân đã bị khởi tố, truy tố hoặc có quyết định đưa vụ án 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 thì bị xử phạt vi 
phạm hành chính nếu hành vi của người đó có dấu hiệu vi phạm hành chính; trong thời hạn 03 
ngày, kể từ ngày ra quyết định đình chỉ điều tra, đình chỉ vụ án, người ra quyết định phải gửi 
quyết định cho người có thẩm quyền xử phạt; trong trường hợp này, thời hiệu xử phạt vi phạm 
hành chính là ba tháng, kể từ ngày người có thẩm quyền xử phạt nhận được quyết định đình chỉ 
và hồ sơ vụ vi phạm. 
3. Trong thời hạn được quy định tại các khoản 1 và 2 Điều này, nếu người vi phạm thực hiện vi 
phạm hành chính mới trong hoạt động văn hoá hoặc cố tình trốn tránh, cản trở việc xử phạt thì 
không áp dụng thời hiệu xử phạt quy định tại các khoản 1 và 2 Điều này; thời hiệu xử phạt được 
tính lại kể từ thời điểm thực hiện vi phạm hành chính mới hoặc thời điểm chấm dứt hành vi trốn 
tránh, cản trở việc xử phạt. 
Điều 5. Hình thức xử phạt vi phạm hành chính và biện pháp khắc phục hậu quả 
1. Hình thức xử phạt chính 
Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động văn hoá bị áp dụng một trong 
các hình thức xử phạt chính sau: 
a) Cảnh cáo; 
b) Phạt tiền. 
2. Hình thức xử phạt bổ sung 
Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, tổ chức, cá nhân vi phạm còn bị áp dụng một hoặc các hình 
thức xử phạt bổ sung sau: 
a) Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính; 
b) Tước quyền sử dụng giấy phép. 
3. Biện pháp khắc phục hậu quả 
Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, tổ chức, cá nhân vi phạm hành chính còn bị áp dụng một 
hoặc nhiều biện pháp khắc phục hậu quả quy định cụ thể tại các điều của Chương II Nghị định 
này.  
Trong trường hợp hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động văn hoá khi phát hiện đã quá thời 
hiệu xử phạt thì không xử phạt nhưng cơ quan, người có thẩm quyền có thể áp dụng một hoặc 
các biện pháp khắc phục hậu quả quy định cụ thể tại các điều của Chương II Nghị định này.  
Điều 6. Thời hạn được coi là chưa bị xử phạt vi phạm hành chính 
Tổ chức, cá nhân bị xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hoá, nếu quá một năm, kể 
từ ngày chấp hành xong quyết định xử phạt hoặc kể từ ngày hết thời hiệu thi hành quyết định xử 
phạt quy định tại Điều 69 của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002 mà không tái phạm 
thì được coi như chưa bị xử phạt vi phạm hành chính. 
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Chương II 

HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH 
TRONG HOẠT ĐỘNG VĂN HOÁ, HÌNH THỨC VÀ MỨC XỬ PHẠT 

Mục 1 
HÀNH VI VI PHẠM TRONG LĨNH VỰC ĐIỆN ẢNH,  

HÌNH THỨC VÀ MỨC PHẠT 
Điều 7. Vi phạm các quy định về quay phim, sản xuất phim  
1. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi quay phim ở những khu vực 
cấm quay phim. 
2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau: 
a) Sản xuất phim có nội dung tiết lộ bí mật đời tư của người khác mà không được người đó cho 
phép; 
b) Thực hiện không đúng nội dung ghi trong giấy phép sản xuất phim đối với tổ chức, cá nhân 
nước ngoài sản xuất phim tại Việt Nam; 
c) Sửa chữa, tẩy xoá, chuyển nhượng giấy phép sản xuất phim đối với tổ chức, cá nhân nước 
ngoài được cấp giấy phép sản xuất phim tại Việt Nam. 
3. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau: 
a) Cung cấp dịch vụ sản xuất phim cho tổ chức, cá nhân  nước ngoài hoặc hợp tác liên doanh 
sản xuất phim  với tổ chức, cá nhân  nước ngoài không đúng nội dung quy định trong giấy phép; 
b) Sản xuất phim có nội dung vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm 
của cá nhân. 
4. Phạt tiền từ 25.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:  
a) Sản xuất phim có nội dung khiêu dâm, kích động bạo lực, khuyến khích tệ nạn xã hội, hành vi 
tội ác, mê tín dị đoan, ảnh hưởng xấu đến thuần phong mỹ tục và môi trường sinh thái; 
b) Hợp tác, liên doanh sản xuất phim, cung cấp dịch vụ sản xuất phim cho tổ chức, cá nhân 
nước ngoài mà không có giấy phép; 
c) Không thành lập Hội đồng thẩm định kịch bản, Hội đồng lựa chọn dự án sản xuất phim, không 
tổ chức đấu thầu đối với sản xuất phim sử dụng ngân sách nhà nước theo quy định. 
5. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau: 
a) Sản xuất phim có nội dung chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; phá hoại 
khối đoàn kết toàn dân; 
b) Sản xuất phim có nội dung đồi trụy, tuyên truyền chiến tranh xâm lược, gây hận thù giữa các 
dân tộc và nhân dân các nước, thể hiện tư tưởng, văn hoá phản động, các hành vi tội ác; 
c) Sản xuất phim có nội dung xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, xúc phạm dân 
tộc, vĩ nhân, anh hùng dân tộc; 
d) Tổ chức, cá nhân nước ngoài sản xuất phim tại Việt Nam mà không có giấy phép. 
6. Hình thức xử phạt bổ sung: 
a) Tước quyền sử dụng giấy phép không thời hạn đối với hành vi quy định tại điểm c khoản 2, 
điểm a khoản 3 Điều này; 
b) Tịch thu tang vật vi phạm đối với hành vi quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều này; 
c) Tịch thu phương tiện vi phạm đối với hành vi quy định tại các điểm a và b khoản 4 và khoản 5 
Điều này. 
Điều 8. Vi phạm các quy định về in, nhân bản, tàng trữ phim  
1. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi tàng trữ trái phép phim thuộc 
loại in, nhân bản lậu với số lượng từ 10 bản đến dưới 50 bản.  
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2. Phạt tiền từ trên 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi tàng trữ trái phép phim 
thuộc loại in, nhân bản lậu với số lượng từ 50 bản đến dưới 100 bản. 
3. Phạt tiền từ trên 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau: 
a) Nhân bản phim chưa được phép phổ biến với số lượng dưới 20 bản; 
b) Tàng trữ trái phép phim thuộc loại in, nhân bản lậu với số lượng từ 100 bản đến dưới 500 bản; 
c) Tàng trữ nhằm lưu hành hình ảnh, phim có nội dung cấm phổ biến với số lượng dưới 10 phim. 
4. Phạt tiền từ trên 5.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau: 
a) Nhân bản phim chưa được phép phổ biến với số lượng từ 20 bản đến dưới 100 bản; 
b) Tàng trữ trái phép phim thuộc loại in, nhân bản lậu với số lượng từ 500 bản trở lên; 
c) Tàng trữ nhằm lưu hành phim có nội dung cấm phổ biến với số lượng từ 10 phim đến dưới 50 
phim. 
5. Phạt tiền từ trên 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau: 
a) Nhân bản phim chưa được phép phổ biến với số lượng từ 100 bản trở lên; 
b) Trích ghép, thêm âm thanh, hình ảnh quảng cáo những mặt hàng cấm quảng cáo vào phim để 
phổ biến; 
c) Trích ghép, thêm âm thanh, hình ảnh có tính chất đồi trụy, khiêu dâm, kích động bạo lực vào  
phim đã được phép phổ biến; 
d) Tàng trữ nhằm lưu hành phim có nội dung cấm phổ biến với số lượng từ 50 phim đến dưới 
100 phim. 
6. Phạt tiền từ trên 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau: 
a) Nhân bản phim đã có quyết định thu hồi, tịch thu, tiêu huỷ hoặc cấm phổ biến; 
b) Nhân bản phim có nội dung đồi trụy, khiêu dâm, kích động bạo lực; 
c) Tàng trữ nhằm lưu hành phim có nội dung cấm phổ biến với số lượng tử 100 phim trở lên. 
7. Hình thức xử phạt bổ sung: 
a) Tịch thu tang vật vi phạm đối với hành vi quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5 và 6 Điều này; 
b) Tịch thu phương tiện vi phạm đối với hành vi quy định tại điểm a khoản 4, các khoản 5 và 6, 
tái phạm hành vi quy định tại điểm a khoản 3 Điều này. 
Điều 9. Vi phạm các quy định về phát hành phim nhựa, băng đĩa phim 
1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với một trong các hành 
vi sau: 
a) Mua băng đĩa phim không dán nhãn với số lượng từ 10 bản đến dưới 20 bản; 
b) Bán hoặc cho thuê băng đĩa phim không d án nhãn hoặc dán nhãn giả với số lượng dưới 20 
bản; 
c) Mua, bán nhãn băng đĩa phim giả với số lượng từ 10 nhãn đến dưới  50 nhãn; 
d) Tẩy xoá, sửa đổi nhãn dán trên băng đĩa phim. 
2. Phạt tiền từ trên 1.000.000 đồng đến 2.500.000 đồng đối với một trong các hành vi sau: 
a) Bán, cho thuê hoặc lưu hành phim nhựa, băng đĩa phim chưa được phép phổ biến với số 
lượng dưới 20 bản; 
b) Mua, bán hoặc cho thuê băng đĩa phim không dán nhãn hoặc dán nhãn giả với số lượng từ 20 
bản đến dưới 100 bản; 
c) Đánh tráo nội dung băng đĩa phim đã được dán nhãn để kinh doanh; 
d) Mua, bán nhãn băng đĩa phim giả với số lượng từ 50 nhãn trở lên.  
3. Phạt tiền từ trên 2.500.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau: 
a) Mua băng đĩa phim không dán nhãn với số lượng từ 100 bản đến dưới 500 bản; 
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b) Bán, cho thuê băng đĩa phim không dán nhãn hoặc dán nhãn giả với số lượng từ 100 bản đến 
dưới 500 bản; 
c) Bán, cho thuê băng đĩa phim chưa được phép phổ biến với số lượng từ 20 bản đến dưới 100 
bản. 
4. Phạt tiền từ trên 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau: 
a) Phát hµnh phim nhựa, băng đĩa phim khi chưa có giấy phép phổ biến hoặc chưa có quyết định 
phát sóng của người đứng đầu đài truyền hình, đài phát thanh - truyền hình; 
b) Phát hành phim nhựa, băng đĩa phim quá phạm vi được phép phát hành ở trong nước; 
c) Mua, bán, cho thuê băng đĩa phim không dán nhãn hoặc dán nhãn giả với số lượng từ 500 
bản đến dưới 1.000 bản; 
d) Bán, cho thuê băng đĩa phim chưa được phép phổ biến với số lượng từ 100 bản trở lên; 
đ) Sản xuất nhãn băng đĩa phim giả để tiêu thụ; 
e) Bán, cho thuê hoặc lưu hành phim nhựa, băng đĩa phim có nội dung khiêu dâm, kích động bạo 
lực. 
5. Phạt tiền từ trên 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau: 
a) Thêm, bớt làm sai nội dung phim đã được phép phổ biến để bán, cho thuê; 
b) Mua, bán, cho thuê băng đĩa phim không dán nhãn hoặc dán nhãn giả từ 1.000 bản đến dưới 
5.000 bản. 
6. Phạt tiền từ trên 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau: 
a) Tàng trữ nhằm phổ biến phim thuộc loại cấm phổ biến hoặc đã có quyết định thu hồi, tịch thu, 
tiêu hủy; 
b) Bán, cho thuê hoặc phát hành phim nhựa, băng đĩa phim đã có quyết định thu hồi, tịch thu, 
cấm phổ biến hoặc tiêu hủy; 
c) Bán, cho thuê hoặc phát hành phim nhựa, băng đĩa phim có nội dung đồi trụy; 
d) Mua, bán, cho thuê băng đĩa phim không dán nhãn hoặc dán nhãn giả từ 5.000 bản trở lên;  
đ) Xuất khẩu phim thuộc loại phải có quyết định cho phép phổ biến mà chưa có quyết định hoặc 
chưa được phát sóng trên đài truyền hình Việt Nam. 
7. Hình thức xử phạt bổ sung: 
a) Tịch thu tang vật vi phạm đối với hành vi quy định tại các khoản 1, 2 và 3, các điểm a, c, d, đ 
và e khoản 4, khoản 5 và 6 Điều này; 
b) Tịch thu phương tiện vi phạm đối với hành vi quy định tại điểm đ khoản 4 Điều này. 
Điều 10. Vi phạm các quy định về chiếu phim  
1. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.500.000 đồng đối với một trong các hành vi sau: 
a) Chiếu phim tại nơi công cộng gây ồn quá mức quy định hoặc quá 12 giờ đêm; 
b) Cho trẻ em dưới 16 tuổi vào rạp chiếu phim để xem loại phim cấm trẻ em dưới 16 tuổi. 
2. Phạt tiền từ 1.500.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi chiếu băng đĩa phim không 
dán nhãn tại nơi công cộng. 
3. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi chiếu phim chưa được phép 
phổ biến tại nơi công cộng. 
4. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi chiếu phim có nội dung 
khiêu dâm, kích động bạo lực tại nơi công cộng.      
5. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau: 
a) Chiếu phim đã có quyết định thu hồi, tịch thu, cấm phổ biến hoặc tiêu hủy tại nơi công cộng; 
b) Chiếu phim có nội dung đồi trụy tại nơi công cộng. 
6. Hình thức xử phạt bổ sung: 
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a) Tịch thu tang vật vi phạm đối với hành vi quy định tại các khoản 2, 3, 4 và 5 Điều này; 
b) Tịch thu phương tiện vi phạm đối với hành vi quy định tại các khoản 4 và 5 Điều này.    
Điều 11. Vi phạm các quy định về lưu chiểu, lưu trữ tác phẩm điện ảnh 
1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi nộp lưu chiểu, lưu trữ tác 
phẩm điện ảnh không đủ số lượng, không đúng chủng loại theo quy định. 
2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi không nộp lưu chiểu, lưu trữ 
tác phẩm điện ảnh theo quy định. 
3. Biện pháp khắc phục hậu quả 
Buộc phải nộp lưu chiểu, lưu trữ tác phẩm điện ảnh theo đúng quy định của pháp luật đối với 
hành vi quy định tại các khoản 1 và 2 Điều này.  

Mục 2 
HÀNH VI VI PHẠM TRONG LĨNH VỰC  

NGHỆ THUẬT BIỂU DIỄN, HÌNH THỨC VÀ MỨC PHẠT 
Điều 12. Vi phạm các quy định về nhân bản băng, đĩa ca nhạc, sân khấu 
1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với  hành vi nhân bản băng, đĩa ca nhạc, 
sân khấu chưa được phép phát hành với số lượng từ 10 bản đến dưới 100 bản. 
2. Phạt tiền từ trên 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi nhân bản băng, đĩa ca 
nhạc, sân khấu chưa được phép phát hành với số lượng từ 100 bản đến dưới 300 bản. 
3. Phạt tiền từ trên 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với mét trong các hành vi sau: 
a) Nhân bản băng, đĩa ca nhạc, sân k hấu chưa được phép phát hành với số lượng từ 300 bản 
đến dưới 500 bản; 
b) Nhân bản băng, đĩa ca nhạc, sân khấu có nội dung khiêu dâm, kích động bạo lực. 
4. Phạt tiền từ trên 5.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi nhân bản băng, đĩa ca 
nhạc, sân khấu chưa được phép phát hành với số lượng từ 500 bản đến dưới 1.000 bản. 
5. Phạt tiền từ trên 15.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi  sau: 
a) Nhân bản băng, đĩa ca nhạc, sân khấu đã có quyết định cấm lưu hành hoặc quyết định th u 
hồi, tịch thu; 
b) Nhân bản băng, đĩa ca nhạc, sân khấu có nội dung đồi truỵ; 
c) Nhân bản băng, đĩa ca nhạc, sân khấu chưa được phép phát hành với  số lượng từ 1.000 bản 
đến dưới 5.000 bản. 
6. Phạt tiền từ trên 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi nhân bản băng, đĩa ca 
nhạc, sân khấu chưa được phép phát hành với số lượng từ 5.000 bản trở lên. 
7. Hình thức xử phạt bổ sung: 
a) Tịch thu tang vật vi phạm đối với hành vi quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5 và 6 Điều này; 
b) Tịch thu phương tiện vi phạm đối với hành vi quy định tại các khoản 2, 3, 4, 5 và 6 Điều này. 
Điều 13. Vi phạm các quy định về sản xuất, phát hành, dán nhãn kiểm soát băng, đĩa ca 
nhạc, sân khấu 
1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau: 
a) Sửa chữa giấy phép phát hành băng, đĩa ca nhạc, sân khấu;  
b) Dán nhãn kiểm soát không đúng chương trình đã được cấp giấy phép phát hành với số lượng 
từ 50 bản đến dưới 500 bản; 
c) Thay đổi nội dung băng, đĩa ca nhạc sân khấu sau khi đã được cấp giấy phép phát hành;  
d) Không nộp lưu chiểu băng, đĩa ca nhạc, sân khấu; 
đ) Phòng thu mà thu băng, đĩa có nội dung vi phạm quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều 
3 Quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng ban hành kèm theo Nghị 
định số103/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2009. 
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2. Phạt tiền từ trên 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau: 
a) Trích ghép, thêm âm thanh, hình ảnh có nội dung cấm vào băng, đĩa ca nhạc, sân khấu đã 
được phép phát hành; 
b) Dán nhãn kiểm soát không đúng chương trình đã được cấp giấy phép phát hành với số lượng 
từ 500 bản đến dưới 1000 bản; 
c) Phòng thu mà thu băng, đĩa có nội dung vi phạm quy định tại điểm a khoản 1 Điều 3 Quy chế 
hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng ban hành kèm theo Nghị định 
số103/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2009. 
3. Phạt tiền từ trên 15.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau: 
a) Phát hành băng, đĩa ca nhạc, sân khấu có nội dung cấm; 
b) Dán nhãn kiểm soát  không đúng chương trình đã được cấp giấy phép phát hành với số lượng 
từ 1000 bản trở lên; 
c) Sản xuất băng đĩa, ca nhạc, sân khấu có nội dung vi phạm quy định tại các điểm b, c và d 
khoản 1 Điều 3 Quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng ban hành 
kèm theo Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2009. 
4. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi sản xuất băng, đĩa ca nhạc, 
sân khấu có nội  
dung vi phạm quy định tại điểm a khoản 1 Điều 3 Quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch 
vụ văn hoá công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 
2009. 
5. Hình thức xử phạt bổ sung:  
a) Tước quyền sử dụng giấy phép phát hành đối với hành vi quy định tại các điểm a và c khoản 1 
Điều này; 
b) Tịch thu tang vật vi phạm đối với hành vi quy định tại các điểm b, c và đ khoản 1, khoản 2, 
khoản 3 và khoản 4 Điều này; 
c) Tịch thu phương tiện vi phạm đối với hành vi quy định tại điểm đ khoản 1, các điểm a và c 
khoản 2, điểm c khoản 3 và khoản 4 Điều này. 
6. Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả: 
Buộc nộp lưu chiểu băng, đĩa ca nhạc đối với hành vi quy định tại điểm d khoản 1 Điều này. 
Điều 14. Vi phạm các quy định về mua, bán, cho thuê băng, đĩa ca nhạc, sân khấu 
1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:  
a) Bán, cho thuê băng, đĩa ca nhạc, sân khấu thuộc loại chưa được phép phát hành với số lượng 
dưới 50 bản; 
b) Bán hoặc cho thuê băng, đĩa ca nhạc, sân khấu thuộc loại in, nhân bản lậu với số lượng dưới 
50 bản; 
c) Lưu hành băng, đĩa ca nhạc, sân khấu không nhằm mục đích kinh doanh thuộc loại chưa 
được phép phát hành với số lượng từ 50 bản trở lên. 
2. Phạt tiền từ trên 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau: 
a) Mua, bán, cho thuê băng, đĩa ca nhạc, sân khấu chưa được phép phát hành với số lượng từ 
50 bản đến dưới 100 bản; 
b) Mua, bán, cho thuê băng, đĩa ca nhạc, sân khấu thuộc loại in, nhân bản lậu từ 50 bản đến 
dưới 100 bản. 
3. Phạt tiền từ trên 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau: 
a) Bán, cho thuê băng, đĩa ca nhạc, sân khấu có nội dung cấm với số lượng dưới 20 bản; 
b) Mua, bán, cho thuê băng, đĩa ca nhạc, sân khấu chưa được phép phát hành với số lượng từ 
100 bản đến dưới 300 bản; 
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c) Mua, bán, cho thuê băng, đĩa ca nhạc, sân khấu thuộc loại in, nhân bản lậu với số lượng từ 
100 bản đến dưới 300 bản. 
4. Phạt tiền từ trên 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau: 
a) Mua, bán, cho thuê băng, đĩa ca nhạc, sân khấu có nội dun g cấm với số lượng từ 20 bản đến 
dưới 50 bản; 
b) Mua, bán, cho thuê băng, đĩa ca nhạc, sân khấu thuộc loại chưa được phép phát hành với số 
lượng từ 300 bản đến dưới 500 bản; 
c) Mua, bán, cho thuê băng, đĩa ca nhạc, sân khấu thuộc loại in, nhân bản lậu với số lượng từ 
300 bản đến dưới 500 bản. 
5. Phạt tiền từ trên 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau: 
a) Mua, bán, cho thuê băng, đĩa ca nhạc, sân khấu có nội dung cấm với số lượng từ 50 bản đến 
dưới 100 bản; 
b) Mua, bán, cho thuê băng, đĩa ca nhạc, sân khấu thuộc loại chưa được phép phát hành với số 
lượng từ 500 bản đến dưới 1.000 bản; 
c) Mua, bán, cho thuê băng, đĩa ca nhạc, sân khấu thuộc loại in, nhân bản lậu với số lượng từ 
500 bản đến dưới 1.000 bản. 
6. Phạt tiền từ trên 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:  
a) Mua, bán, cho thuê băng, đĩa ca nhạc, sân khấu có nội dung cấm với số lượng từ 100 bản trở 
lên; 
b) Mua, bán, cho thuê băng, đĩa ca nhạc, sân khấu thuộc loại chưa được phép phát hành v ới số 
lượng từ 1.000 bản trở lên; 
c) Mua, bán, cho thuê băng, đĩa ca nhạc, sân khấu thuộc loại in, nhân bản lậu với số lượng từ 
1.000 bản trở lên. 
7. Hình thức xử phạt bổ sung 
Tịch thu tang vật vi phạm đối với hành vi quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5 và 6 Điều này. 
Điều 15. Vi phạm các quy định về tàng trữ, phổ biến băng, đĩa ca nhạc, sân khấu 
1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi phổ biến băng, đĩa ca nhạc, 
sân khấu chưa được phép phổ biến tại nơi công cộng. 
2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau: 
a) Phổ biến băng, đĩa ca nhạc, sân khấu có nội dung mê tín dị đoan tại nơi công cộng; 
b) Tàng trữ, phổ biến băng, đĩa ca nhạc, sân khấu thuộc loại nhân bản lậu với số lượng dưới 50 
bản. 
3. Phạt tiền từ trên 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau: 
a) Tàng trữ, phổ biến băng, đĩa ca nhạc, sân khấu thuộc loại cấm phổ biến với số lượng dưới 20 
bản; 
b) Tàng trữ, phổ biến băng, đĩa ca nhạc, sân khấu thuộc loại nhân b ản lậu với số lượng từ 50 
bản đến dưới 100 bản; 
c) Phổ biến băng, đĩa ca nhạc, sân khấu có nội dung khiêu dâm, kích động bạo lực tại nơi công 
cộng; 
d) Phát hành băng, đĩa ca nhạc, sân khấu mà không dán nhãn kiểm soát hoặc dán nhãn không 
đúng nội dung băng, đĩa được phép phát hành với số lượng dưới 300 bản. 
4. Phạt tiền từ trên 5.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau: 
a) Tàng trữ băng, đĩa ca nhạc, sân khấu thuộc loại cấm phổ biến với số lượng từ 20 bản đến 
dưới 100 bản; 
b) Tàng trữ băng, đĩa ca nhạc, sân khấu thuộc loại nhân bản lậu với số lượng từ 100 bản đến 
dưới 300 bản; 
c) Tàng trữ, phổ biến băng, đĩa ca nhạc, sân khấu có nội dung phản động, đồi trụy; 
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d) Phát hành băng, đĩa ca nhạc sân khấu mà không dán nhãn kiểm soát hoặc dá n nhãn không 
đúng nội dung băng, đĩa được phép phát hành với số lượng từ 300 bản trở lên; 
đ) Tàng trữ băng, đĩa ca nhạc, sân khấu thuộc loại chưa được phép lưu hành với số lượng từ 50 
bản đến dưới 300 bản. 
5. Phạt tiền từ trên 15.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau: 
a) Tàng trữ băng, đĩa ca nhạc, sân khấu thuộc loại cấm phổ biến với số lượng từ 100 bản trở lên; 
b) Tàng trữ băng, đĩa ca nhạc, sân khấu thuộc loại nhân bản lậu với số lượng từ 300 bản trở lên; 
c) Tàng trữ băng, đĩ a ca nhạc, sân khấu thuộc loại chưa được phép lưu hành với số lượng từ 
300 bản trở lên. 
6. Hình thức xử phạt bổ sung 
Tịch thu tang vật vi phạm đối với hành vi quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều này. 
Điều 16. Vi phạm các quy định về biểu diễn nghệ thuật và trình diễn thời trang 
1. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau: 
a) Tự tiện thêm bớt lời ca, lời thoại hoặc thêm động tác diễn xuất khác với khi duyệt cho phép 
công diễn gây hậu quả xấu; 
b) Tự tiện thay đổi trang phục khác với trang phục đã được cơ quan có thẩm quyền duyệt và cho 
phép;  
c) Mặc trang phục, hoá trang gây phản cảm, không phù hợp với thuần phong, mỹ tục Việt Nam; 
d) Người biểu diễn lợi dụng giao lưu với khán giả để có những hành vi thiếu văn hoá hoặc phát 
ngôn thô tục, không đúng đắn. 
2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau: 
a) Nghệ sĩ là người Việt Nam ở nước ngoài hoặc là người nước ngoài vào biểu diễn tại Việt Nam 
mà không có giấy phép; 
b) Dùng băng, đĩa hoặc các phương tiện kỹ thuật âm thanh khác đã thu sẵn để thay cho giọng 
hát thật của người biểu diễn; 
c) Mua, bán, chuyển nhượng, sửa chữa, cho mượn, cho thuê giấy phép công diễn để tổ chức 
biểu diễn; 
d) Biểu diễn sau 12 giờ đêm mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép; 
đ) Tổ chức biểu diễn nhằm mục đích từ thiện nhưng không thực hiện đúng mục đích xin phép. 
3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau: 
a) Tự tiện thay thay đổi nội dung chương trình biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang sau khi 
đã được cấp giấy phép; 
b) Tổ chức biểu diễn tác phẩm thuộc loại chưa được phép phổ biến. 
4. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau: 
a) Tổ chức cho các đoàn nghệ thuật, nghệ sĩ nước ngoài biểu diễn tại nơi công cộng mà không 
có giấy phép công diễn hoặc không đúng nội dung ghi trong giấy phép; 
b) Tổ chức biểu diễn cho người đã bị cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấm biểu diễn; 
c) Tổ chức cho đoàn nghệ thuật , nghệ sĩ Việt Nam biểu diễn theo quy định phải có giấy phép 
công diễn mà không có giấy phép công diễn;  
d) Giả mạo giấy phép công diễn để tổ chức biểu diễn; 
đ) Nghệ si, diễn viên, người mẫu ra nước ngoài biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang mà 
không được cơ quan có thẩm quyền cho phép; 
e) Biểu diễn, tổ chức biểu diễn có nội dung truyền bá tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại 
thuần phong mỹ tục dân tộc; xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân; 
g) Tổ chức trình diễn thời trang mà không có giấy phép. 
5. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau: 
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a) Biểu diễn, tổ chức biểu diễn tác phẩm có nội dung khiêu dâm, kích động bạo lực; 
b) Đưa người mẫu ra nước ngoài dự thi hoặc trình diễn thời trang mà không có giấy phép. 
6. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau: 
a) Biểu diễn, tổ chức biểu diễn tác phẩm bị cấm biểu diễn; 
b) Biểu diễn, tổ chức biểu diễn tác phẩm nghệ thuật có nội dung kích động chiến tranh xâm lược, 
gây hận thù chia rẽ giữa các dân tộc và nhân dân các nước; 
c) Biểu diễn, tổ chức biểu diễn tác phẩm nghệ thuật có nội dung xuyên tạc lịch sử, phủ nhận 
thành tựu cách mạng, xúc phạm vĩ nhân, anh hùng dân tộc. 
7. Hình thức xử phạt bổ sung: 
a) Tước quyền sử dụng giấy phép công diễn đối với hành vi quy định tại điểm c khoản 2, điểm a 
khoản 3 Điều này; 
b) Tịch thu phương tiện vi phạm đối với hành vi quy định tại điểm b khoản 2, điểm e khoản 4, 
điểm a khoản 5 và khoản 6 Điều này; 
c) Tịch thu tang vật vi phạm đối với hành vi quy định tại điểm b khoản 2, điểm e khoản 4, điểm a 
khoản 5 Điều này. 
8. Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả: 
a) Cấm biểu diễn từ 06 tháng đến 02 năm đối với người biểu diễn vi phạm quy định tại điểm e 
khoản 4, điểm a khoản 5 và khoản 6 Điều này; 
b) Tịch thu số lợi thu bất chính đối với hành vi quy định tại điểm đ  khoản 2 Điều này. 
Điều 17. Vi phạm các quy định về tổ chức thi Hoa hậu, Hoa khôi, Người đẹp 
1. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với thí sinh dự thi Hoa hậu , Hoa khôi, 
Người đẹp có hành vi xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân. 
2. Phạt tiền đối với hành vi tổ chức thi mà không đúng nội dung đã được cấp phép như sau: 
a) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi tổ chức thi Người đẹp; 
b) Phạt tiền 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi tổ chức thi Hoa khôi; 
c) Phạt tiền 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi tổ chức thi Hoa hậu. 
3. Phạt tiền đối với hành vi tổ chức thi mà không có giấy phép như sau; 
a) Phạt tiền 20.000.000 đồng đối với hành vi tổ chức thi Người đẹp; 
b) Phạt tiền 30.000.000 đồng đối với hành vi tổ chức thi Hoa khôi; 
c) Phạt tiền 40.000.000 đồng đối với hành vi tổ chức thi Hoa hậu. 
4. Phạt tiền đối với hành vi ra nước ngoài thi Hoa hậu hoặc đưa thí sinh ra nước ngoài thi Hoa 
hậu mà không có giấy phép như sau: 
a) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với thí sinh ra nước ngoài dự thi Hoa 
hậu mà không có giấy phép; 
b) Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi đưa thí sinh ra nước ngoài 
dự thi Hoa hậu mà không có giấy phép. 
5. Phạt tiền đối với hành vi không trao giải thưởng và cấp giấy chứng nhận cho thí sinh đoạt giải 
ngay trong đêm chung kết như sau: 
 a) Phạt tiền 10.000.000 đồng đối với tổ chức thi Người đẹp; 
b) Phạt tiền 20.000.000 đồng đối với tổ chức thi Hoa khôi; 
c) Phạt tiền 30.000.000 đồng đối với tổ chức thi Hoa hậu. 
  

Mục 3 
HÀNH VI VI PHẠM TRONG HOẠT ĐỘNG VĂN HOÁ VÀ KINH DOANH  

DỊCH VỤ VĂN HOÁ CÔNG CỘNG, HÌNH THỨC VÀ MỨC PHẠT 
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Điều 18. Vi phạm các quy định về nếp sống văn hóa 
1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với một trong các hành 
vi sau:  
a) Cho người say rượu, bia vào vũ trường, nơi khiêu vũ công cộng, phòng karaoke;  
b) Say rượu, bia ở công sở, nơi làm việc, khách sạn, nhà hàng, quán ăn, vũ trường, nơi khiêu vũ 
công cộng, phòng karaoke, nơi hoạt động văn hoá, kinh doanh dịch vụ văn hoá, trên các phương 
tiện giao thông và những nơi công cộng khác; 
c) Đốt đồ mã tại nơi tổ chức lễ hội, di tích lịch sử - văn hoá, nơi công cộng khác. 
2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau: 
a) Tổ chức hoạt động lên đồng, xem bói, gọi hồn, xin xăm, xóc thẻ, yểm bùa, phù chú, truyền bá 
sấm trạng và các hình thức khác có tính chất mê tín dị đoan; 
b) Tuyên truyền mê tín dị đoan để tiêu thụ hàng mã; 
c) Treo cờ Tổ quốc ở khu vực lễ hội không cao hơn, không trang trọng hơn các cờ khác; 
d) Lợi dụng tín ngưỡng để quyên góp tiền của, vật chất khác. 
3. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi phục hồi hủ tục trái với thuần 
phong mỹ tục Việt Nam. 
4. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi lợi dụng lễ hội để tổ chức 
hoạt động gây mất trật tự, an ninh; tuyên truyền trái pháp luật; chia rẽ đoàn kết dân tộc. 
5. Hình thức xử phạt bổ sung: 
a) Tịch thu tang vật và phương tiện vi phạm đối với hành vi quy định tại các điểm a và b khoản 2, 
khoản 3 và khoản 4 Điều này; 
b) Tịch thu sung công quỹ số tiền thu bất chính đối với hành vi quy định tại các điểm a và d  
khoản 2 Điều này. 
6. Biện pháp khắc phục hậu quả: 
a) Buộc treo cờ Tổ quốc cao hơn, trang trọng hơn các cờ khác đối với hành vi quy định tại điểm c 
khoản 2 Điều này; 
b) Buộc khắc phục ô nhiễm môi trường, cảnh quan đối với hành vi quy định tại điểm c khoản 1 
Điều này. 
Điều 19. Vi phạm các quy định về điều kiện tổ chức hoạt động văn hoá, kinh doanh dịch vụ 
văn hoá công cộng 
1. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi cho người dưới 18 tuổi vào 
khiêu vũ tại nơi hoạt động kinh doanh vũ trường. 
2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau: 
a) Kinh doanh trò chơi điện tử ở địa điểm cách trường học dưới 200 m hoặc quá 22 giờ đêm đến 
8 giờ sáng; 
b) Không bảo đảm đủ ánh sáng theo quy định tại vũ trường, nơi k hiêu vũ công cộng, phòng hát 
karaoke; 
c) Sử dụng người lao động làm việc tại vũ trường, nhà hàng karaoke mà không có hợp đồng lao 
động theo quy định; 
d) Phát hành vé quá số ghế, quá sức chứa hoặc quá số lượng được cơ quan có thẩm quyền cho 
phép tại nơi tổ chức hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng. 
3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau: 
a) Không bảo đảm đủ diện tích theo quy định của vũ trường, nơi khiêu vũ công cộng, phòng 
karaoke sau khi đã được cấp giấy phép; 
b) Che kín cửa hoặc thực hiện bất kỳ hình thức nào làm cho bên ngoài không nhìn rõ toàn bộ 
phòng karaoke; 
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c) Tắt đèn tại vũ trường, nơi khiêu vũ công cộng, phòng karaoke khi đang hoạt động; khóa hoặc 
chốt cửa phòng karaoke khi đang hoạt động; 
d) Sử dụng người dưới 18 tuổi làm việc tại vũ trường, nhà hàng karaoke. 
4. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi đặt thiết bị báo động tại nhà 
hàng karaoke để đối phó với hoạt động kiểm tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 
5. Hình thức xử phạt bổ sung: 
a) Tước quyền sử dụng giấy phép từ 03 tháng đến 12 tháng đối với các hành vi quy định tại các 
điểm a và b khoản 3 Điều này;  
b) Tước quyền sử dụng giấy phép không thời hạn đối với hành vi quy định tại khoản 4 và tái 
phạm hành vi quy định tại điểm b khoản 2 Điều này;  
c) Tịch thu tang vật vi phạm đối với hành vi quy định tại khoản 4 Điều này. 
Điều 20. Vi phạm các quy định về giấy phép hoạt động 
1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau: 
a) Dùng loa phóng thanh hoặc các loại âm thanh khác để quảng cáo, cổ động tại nơi công cộng 
mà không có giấy phép hoặc không đúng nội dung ghi trong giấy phép; 
b) Tổ chức lễ hội theo quy định phải báo cáo bằng văn bản với cơ quan nhà nước có thẩm quyền 
mà không báo cáo hoặc có báo cáo nhưng không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền đồng 
ý mà vẫn tổ chức; 
c) Khách sạn, cơ sở lưu trú từ một sao trở lên kinh doanh karaoke mà không bảo đảm các điều 
kiện về cửa phòng, diện tích phòng theo quy định. 
2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau: 
a) Kinh doanh hoạt động vũ trường, karaoke không đúng nội dung, không đúng phạm vi quy định 
trong giấy phép, không đúng quy định của pháp luật; 
b) Chuyển nhượng giấy phép cho tổ chức, cá nhân khác hoặc sử dụng giấy phép của tổ chức, cá 
nhân khác để kinh doanh hoạt động vũ trường, karaoke, trình diễn thời trang. 
3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau: 
a) Kinh doanh karaoke không có giấy phép; 
b) Tổ chức lễ hội theo quy định phải có giấy phép mà không có giấy phép. 
4. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi kinh doanh hoạt động vũ 
trường không có giấy phép. 
5. Hình thức xử phạt bổ sung: 
a) Tước quyền sử dụng giấy phép đối với hành vi quy định tại điểm b khoản 2 Điều này; 
b) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm đối với hành vi quy định tại điểm a khoản 1, điểm a 
khoản 3 vµ khoản 4 Điều này. 
Điều 21. Vi phạm các quy định về sản xuất, lưu hành băng, đĩa trò chơi điện tử 
1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau: 
a) Tổ chức trò chơi điện tử có nội dung khiêu dâm, kích động bạo lực hoặc có nội dung độc hại 
khác; 
b) Bán, cho thuê băng, đĩa trò chơi điện tử có nội dung khiêu dâm, kích động bạo lực hoặc có nội 
dung độc hại khác; 
c) Nhập khẩu máy, băng, đĩa trò chơi điện tử có nội dung kích động bạo lực, phản động đồi trụy 
hoặc các nội dung độc hại khác. 
2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau: 
a) Tổ chức trò chơi điện tử có nội dung phản động, đồi trụy;  
b) Bán, cho thuê băng, đĩa trò chơi điện tử có nội dung phản động, đồi trụy;  
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c) Sản xuất máy, băng, đĩa trò chơi điện tử có nội dung  khiêu dâm, kích động bạo lực, phản 
động, đồi trụy  hoặc có nội dung độc hại khác. 
3. Hình thức xử phạt bổ sung: 
a) Tịch thu tang vật vi phạm đối với hành vi quy định tại các khoản 1 và 2 Điều này; 
b) Tịch thu phương tiện vi phạm đối với hành vi quy định tại điểm c khoản 2 Điều này. 
Điều 22. Vi phạm các quy định cấm đối với hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn 
hoá công cộng 
1. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.500.000 đồng đối với hành vi uống rượu tại phòng karaoke; 
2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau: 
a) Bán rượu tại phòng karaoke; 
b) Sử dụng từ  2 đến 3 nhân viên phục vụ trong một phòng karaoke; 
c) Bán tranh, ảnh có nội dung đồi trụy, khiêu dâm, kích động bạo lực. 
3. Phạt tiền từ trên 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau: 
a) Treo, trưng bày tranh, ảnh, lịch hay vật khác có nội dung đồi trụy, khiêu dâm, kích động bạo 
lực tại vũ trường, nơi khiêu vũ công cộng, nhà hàng karaoke hoặc tại nơi hoạt động văn hoá và 
kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng khác; 
b) Lưu hành tại vũ trường, nơi khiêu vũ công cộng, nhà hàng karaoke, phim, băng đĩa, vật liệu có 
nội dung ca nhạc, sân khấu hoặc biểu diễn tác phẩm sân khấu, âm nhạc, múa chưa được phép 
lưu hành; 
c) Sử dụng từ  4 đến 5 nhân viên phục vụ trong một phòng karaoke; 
d) Hoạt động karaoke, quầybar, chiếu phim, biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, vui chơi 
giải trí quá giờ được phép; 
đ) Sản xuất, nhập khẩu, buôn bán đồ chơi gây hại cho giáo dục nhân cách và sức khỏe trẻ em, 
khuyến khích bạo lực, kinh dị. 
4. Phạt tiền từ trên 5.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau: 
a) Dùng các phương thức phục vụ có tính chất khiêu dâm tại vũ trường, nơi khiêu vũ công cộng, 
nhà hàng karaoke, nơi hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng khác; 
b) Sử dụng từ 06 nhân viên phục vụ trở lên trong một phòng karaoke; 
c) Hoạt động vũ trường quá giờ được phép. 
5. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau: 
a) Dung túng, bao che cho các hoạt động có tính chất đồi trụy, khiêu d âm, kích động bạo lực, 
hoạt động mại dâm, sử dụng ma tuý, đánh bạc hoặc “cá độ” được thua bằng tiền hoặc hiện vật 
tại vũ trường, nơi khiêu vũ công cộng, nhà hàng karaoke và những nơi tổ chức hoạt động văn 
hoá, kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng khác; 
b) Lưu hành băng đĩa ca nhạc, sân khấu đã có quyết định cấm lưu hành, quyết định thu hồi, tịch 
thu hoặc có nội dung đồi trụy, khiêu dâm, kích động bạo lực tại vũ trường, nơi khiêu vũ công 
cộng, nhà hàng karaoke và những nơi tổ chức hoạt động văn hoá, kinh doanh dịch vụ văn hoá 
công cộng khác; 
c) Tổ chức kinh doanh khiêu vũ hoặc thiếu trách nhiệm để cho khách lợi dụng địa điểm kinh 
doanh để khiêu vũ ngoài những nơi được phép kinh doanh vũ trường theo quy định; 
d) Nhảy múa thoát y tại vũ trường, nhà hàng karaoke, nhà hàng ăn uống, nơi tổ chức hoạt động 
văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng khác. 
6. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi lưu hành phim đã có quyết 
định cấm lưu hành, quyết định thu hồi, tịch thu hoặc có nội dung đồi trụy, khiêu dâm, kích động 
bạo lực tại vũ trường, nơi khiêu vũ công cộng, nhà hàng karaoke và những nơi tổ chức hoạt 
động văn hoá, kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng khác. 
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7. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi tổ chức hoặc thiếu trách 
nhiệm để cho khách tự nhảy múa thoát y hoặc tổ chức hoạt động khác mang tính chất đồi trụy tại 
vũ trường, nơi hoạt động văn hoá công cộng, nhà hàng, nhà hàng ăn uống, giải khát, nhà hàng 
karaoke. 
8. Hình thức xử phạt bổ sung: 
a) Tước quyền sử dụng giấy phép không thời hạn đối với hành vi quy định tại các điểm a và b 
 khoản 4, khoản 5, khoản 6 và khoản 7, tái phạm hành vi quy định tại khoản 2, các điểm a, b, c 
và d khoản 3, điểm c khoản 4, các điểm c và d khoản 5 Điều này; 
b) Tịch thu tang vật vi phạm đối với hành vi quy định tại khoản 1, các điểm a và c khoản 2, các 
điểm a, b và đ khoản 3, điểm b khoản 5 và khoản 6 Điều này. 
Điều 23. Vi phạm các quy định cấm đối với hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn 
hóa tại cơ sở lưu trú, nhà hàng ăn uống, dịch vụ công cộng 
1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi treo, trưng bày tranh, ảnh có 
nội dung đồi trụy, khiêu dâm, kích động bạo lực tại cơ sở lưu trú, nhà hàng ăn uống, nơi công 
cộng khác. 
2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi dùng các phương thức phục 
vụ có tính chất khiêu dâm tại cơ sở lưu trú, nhà hàng ăn uống, giải khát, cơ sở kinh doanh dịch 
vụ khác. 
3. Hình thức xử phạt bổ sung 
Tịch thu tang vật vi phạm đối với hành vi quy định tại khoản 1 Điều này. 
Điều 24. Vi phạm các quy định về dạy âm nhạc, dạy khiêu vũ của cơ sở dạy âm nhạc, dạy 
khiêu vũ ngoài công lập 
1. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi dạy âm nhạc, dạy khiêu vũ 
theo quy định phải đăng ký với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch sở tại mà không đăng ký. 
2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với hành vi tổ chức dạy âm nhạc, dạy 
khiêu vũ hoặc sử dụng người dạy âm nhạc, dạy khiêu vũ không đủ điều kiện theo quy định. 
3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng 15.000.000 đồng đối với hành vi dạy âm nhạc, dạy khiêu vũ có nội 
dung cấm. 
  

Mục 4 
HÀNH VI VI PHẠM TRONG LĨNH VỰC MỸ THUẬT; TRIỂN LÃM  

VĂN HÓA, NGHỆ THUẬT; NHIẾP ẢNH, HÌNH THỨC VÀ MỨC PHẠT  
Điều 25. Vi phạm các quy định về giấy phép, đăng ký hoạt động 
1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi tổ chức triển lãm văn hoá, 
nghệ thuật; tổ chức thi hoặc liên hoan ảnh  không đúng với nội dung đăng ký. 
2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau: 
a) Tổ chức triển lãm văn hoá, nghệ thuật theo quy định phải đăng ký với cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền mà không đăng ký; 
b) Chủ địa điểm triển lãm cho thực hiện triển lãm văn hoá, nghệ thuật mà tổ chức, cá nhân triển 
lãm không có giấy đăng ký triển lãm hoặc giấ y phép triển lãm của cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền; 
c) Tổ chức triển lãm văn hoá, nghệ thuật;tổ chức thi hoặc liên hoan ảnh   không đúng nội dung 
giấy phép. 
3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi tổ chức triển lãm văn hoá, 
nghệ thuật; tổ chức thi hoặc liên hoan ảnh mà không có giấy phép. 
4. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi xây dựng tượng đài, tranh 
hoành tráng  không đúng nội dung giấy phép. 
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5. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi xây dựng tượng đài, tranh 
hoành tráng mà không có giấy phép. 
6. Hình thức xử phạt bổ sung 
Tịch thu tang vật vi phạm đối với hành vi quy định tại khoản 3 Điều này. 
7. Biện pháp khắc phục hậu quả:  
a) Buộc phải tháo dỡ triển lãm quy định tại khoản 1, các điểm a và c khoản 2, khoản 3  Điều này; 
b) Buộc phải tháo dỡ công trình xây dựng trái phép đối với hành vi quy định tại các khoản 4 và 5 
Điều này. 
Điều 26. Vi phạm các quy định cấm trong lĩnh vực mỹ thuật, triển lãm văn hoá, nghệ thuật, 
nhiếp ảnh 
1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi chụp ảnh ở khu vực có biển 
cấm. 
2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau: 
a) Lồng ghép ảnh gây hậu quả xấu cho quan hệ của người khác hoặc xúc phạm cá nhân, gia 
đình, cơ quan, tổ chức; 
b) Nhân bản tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh để kinh doanh mà mẫu tượng đó chưa được cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền duyệt và cho phép; 
c) Sản xuất, kinh doanh hoặc đặt tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh không bảo đảm sự trang trọng, tôn 
kính đối với lãnh tụ. 
3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi làm ra tác phẩm mỹ thuật, 
nhiếp ảnh có nội dung độc hại để phổ biến hoặc tàng trữ nhằm mục đích phổ biến. 
4. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đố i với hành vi triển lãm những ấn phẩm, 
tác phẩm mỹ thuật, nhiếp ảnh và những sản phẩm văn hoá, nghệ thuật khác thuộc loại cấm phổ 
biến. 
5. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau: 
a) Xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng có nội dung kích động bạo lực, chiến tranh xâm lược, 
gây hận thù giữa các dân tộc và nhân dân các nước, thể hiện tư tưởng, văn hoá phản động, lối 
sống dâm ô, đồi trụy, các hành vi tội ác; 
b)  Xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng có nội dung xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu 
cách mạng, xúc phạm vĩ nhân, anh hùng dân tộc; 
c) Xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng có nội dung độc hại nhưng không thuộc quy định tại 
các điểm a và b khoản này. 
6. Hình thức xử phạt bổ sung: 
a)  Tịch thu tang vật vi phạm đối với hành vi quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4  Điều này; 
b) Tịch thu phương tiện vi phạm đối với hành vi quy định tại khoản 1, các điểm a và b khoản 2, 
các khoản 3 và 4  Điều này. 
7. Biện pháp khắc phục hậu quả:  
a) Buộc phải bảo đảm sự trang trọng, tôn kính lãnh tụ đối với hành vi quy định tại điểm c khoản 2 
Điều này; 
b) Buộc phải tháo dỡ công trình đã xây dựng đối với hành vi quy định tại khoản 5 Điềunày.  

SECTION 5 
VIOLATION OF REGULATIONS ON ADVERTISING, WORDING,  

PLACING SIGNBOARDS, AND SANCTIONING FORMS AND LEVELS 
Article 27. Violation of Regulations on Advertising Permits 
1. Fine of 500,000 VND to 1,000,000 VND for each advertising banderole with no permit. 
2. Fine of 1,000,000 VND to 3,000,000 VND for one of the following acts: 
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a) Advertising on cargo box with surface area equal to or exceeding 0.5 m² (5.38 square feet) 
affixed to each motorcycle without permit; 
b) Advertising on banderole with expired date on permits but still left on display; 
c) Advertising on billboard without the publisher's name and/or the printing facility's name. 
3. Fine of 1,000,000 VND to 3,000,000 VND for each m2 (10.76 square feet) exceeding the 
surface area stipulated in the permit for advertising on signboards, billboards. 
4. Fine of 2,000,000 VND to 5,000,000 VND for one of the following acts: 
a) Failing to include the permit number, permit expiration date, name of entity requesting a permit 
for advertising on signboards, billboards. 
b) Advertising on signboards, billboards, light boxes with surface areas less than 40 m² (430.56 
square feet), on luminescent objects, areal objects, underwater objects without an advertising 
permit; 
c) Advertising on surface areas exceeding the permitted dimensions on means of transportation 
and other moving objects; 
d) Business enterprises involved in advertising services establishing branches or representative 
offices in other provinces, cities without notifying the Department of Culture, Sports and Tourism 
of the locations of the said branches or representative offices. 
5. Fine of 5,000,000 VND to 10,000,000 VND for one of the following acts: 
a) Advertising in medical sector contrary to stipulations set forth in Clause 4, Article 17 of 
Government Decree number 24/2003/NĐ-CP, dated March 13, 2003; 
a) Advertising in agricultural sector contrary to stipulations set forth in Clause 6, Article 17 of 
Government Decree number 24/2003/NĐ-CP, dated March 13, 2003; 
c) Advertising on signboards, billboards with expired dates on permits but still left on display; 
d)  Advertising on means of transportation and other similar moving objects without permits; 
dd) Advertising on movie films, DVD films, CD music, theaters, without yet being authorized by 
the relevant authorities to circulate such products [...unclear because of faulty grammar]; 
e) Assigning advertising permits to other entities or using other entities' permits for advertising; 
g) Bringing advertised products to electronic screens without submitting said products to the local 
Department of Culture, Sports and Tourism beforehand as required. 
6. Fine of 10,000,000 VND to 20,000,000 VND for one of the following acts: 
a) Hang, erect, put up, affix signboards, billboards with surface area equal to or exceeding 40 m² 
(430.55 square feet), or install advertising screens without an advertising permit; 
b) Representative offices of foreign entities doing business in advertising services changing 
names, nationalities, representatives' names, number of foreigners working at the representative 
offices, the nature of activities, headquarter locations of representative offices without notifying 
the relevant authorities; 
c) Advertising of activities that, as required by law, must have a permit to operate, yet have not 
been issued a permit but are already advertised. 
7. Fine of 10,000,000 VND to 30,000,000 VND for using any forms of icons, brand names for 
advertising  goods, services not permitted to advertise. 
8. Fine of 30,000,000 VND to 40,000,000 VND for one of the following acts: 
a) Foreign entities doing business in advertising services or advertising in Viet Nam without yet 
being permitted by the relevant State management authorities of Viet Nam. 
b) Representative offices of foreign entities doing business in advertising services with an expired 
date on the permit yet continue to operate as such. 
9. Forms of Supplemental Sanctions: 
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a) Seizing material evidence of the violation for acts stipulated in Clause 1, Point a of Clause 2, 
Point đ of Clause 5, Point a of Clause 6, Clause 7 of this Article; 
b) Permit revocation indefinitely for acts stipulated in Point e, Clause 5 of this Article. 
10. Remedial Measures:  
a) Forcible removal or erasure of the advertised product for acts stipulated in Points b and c of 
Clause 2, Point b of Clause 4, Points c and d of Clause 5, Point a of Clause 6, Clause 7 of this 
Article; 
b) Forcible writing of complete information on advertising signboards, billboards for acts stipulated 
in Point a, Clause 4 of this Article. 
Article 28. Violation of Regulations on Advertising Forms 
1. Warning or fine of 300,000 VND to 1,000,000 VND for using sounds to advertise for newspaper 
sales, or for street peddling and promotional sales, creating noises at public places. 
2. Fine of 500,000 VND to 1,500,000 VND for using mannequins or other similar forms to display 
anti-aesthetic advertisements of goods. 
3. Fine of 1,500,000 VND to 3,000,000 VND for coercion in advertising of any forms.  
4. Fine of 3,000,000 VND to 5,000,000 VND for one of the following acts: 
a) Advertising commodity products produced by foreign entities not operating in Viet Nam without 
signing an advertising agreement with Vietnamese advertising services entities; 
b) On an advertised product featuring all three Vietnamese language, a Vietnamese minority 
language and a foreign language with the foreign language written before the Vietnamese 
language and the Vietnamese minority language, or with the font sizes of the foreign language 
and the Vietnamese minority language bigger than the Vietnamese language; 
c) Advertising to libel, compare or to intentionally cause mix-up with other people's commodity 
businesses, services;  
d) Using the name, image of another entity for advertising without permission from said entity; 
dd) Advertising icons, brand names commonly for many types of goods, services among which 
are goods, services not permitted to advertise, without marking clearly which goods, services 
should be advertised that are not forbidden for advertising as stipulated by the law.  
5. Fine of 5,000,000 VND to 10,000,000 VND for one of the following acts: 
a) Advertising in the press without signs marking the difference from non-advertisement 
information; 
b) Using sounds to advertise on outdoor electronic screen; 
c) Hang, put up, and affix sponsor's advertised products during cultural events, sports activities, 
conferences, workshops, in excess of the quantity permitted by the law.   
6. Forms of Supplemental Sanctions: 
Seizing material evidence of the violation for acts stipulated in Clauses 1 and 2 of this Article. 
7. Remedial Measures 
Forcible removal of advertised products for acts stipulated in Point b of Clause 4, Points b and c 
of Clause 5 of this Article. 
Article 29. Violation of Regulations on Advertising Locations and Positions 
1. Warning or fine from 100,000 VND to 300,000 VND for each advertising billboard, flyer, and 
fold-out placed at non-prescribed locations, without marking the printing volume and place.   
2. Fine of 200,000 VND to 500,000 VND for each advertising banderole placed at locations not 
prescribed in permit. 
3. Fine of 2,000,000 VND to 5,000,000 VND for one of the following acts: 
a) Advertising that affect the solemnity at working places of governmental offices;  
b) Hang, erect, put up, affix signboards, billboards at locations, positions not prescribed in permit. 
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4. Fine of 3,000,000 VND to 10,000,000 VND for advertising at locations not permitted for 
advertising activities. 
5. Fine of 5,000,000 VND to 10,000,000 VND for one of the following acts: 
a) Hang, erect, put up, affix signboards, billboards in traffic safety corridors, traffic construction 
protection areas, power grids, telecommunication projects, dykes and dyke maintenance projects 
affecting traffic safety, power grid safety, safety of telecommunication projects, dykes and dyke 
maintenance projects; 
b) Advertising telephone numbers, addresses of service persons at non-prescribed locations; 
writing, drawing, affixing, advertising on walls, trees, electric poles and other objects that infringe 
upon the urban and environmental landscaping aesthetics. 
6. Fine from 10,000,000 VND to 20,000,000 VND for repeated violations as stipulated in Point b, 
Clause 5 of this Article. 
7. Forms of Supplemental Sanctions: 
Seizing material evidence of the violation for acts stipulated in Point a, Clause 5 of this Article. 
8. Remedial Measures:  
a) Forcible removal or erasure of the advertised products for acts stipulated in Clauses 1, 2, 3, 4, 
5 and 6 of this Article;  
b) Cut off telephonic communication for acts stipulated in Point b of Clause 5, Clause 6 of this 
Article; 
c) Forcible clearing of billboards, flyers, and fold-outs at non-prescribed locations for acts 
stipulated in Clause 1 of this Article; 
d) Forcible rehabilitation of aesthetics that has been defaced by the advertising for acts stipulated 
in Point b of Clause 5, Clause 6 of this Article. 
Article 30. Violation of Regulations on Advertising Content 
1. Fine from 500,000 VND to 1,500,000 VND for each painting, picture, billboard, flyer, fold-out, 
parasol, cart, flag streamer and other similar forms of advertising for goods and services not 
permitted to advertise.  
2. Fine of 1,000,000 VND to 3,000,000 VND for one of the following acts: 
a) Advertising for-profit commodity businesses, services using the National flag colors as 
background or for blocking traffic; 
b) Unclear, unclean advertising affecting aesthetics; 
c) Using unhealthy wordings in advertising. 
3. Fine of 3,000,000 VND to 5,000,000 VND for one of the following acts: 
a) Advertising using billboards, flyers, fold-outs and similar forms with contents not permitted to 
advertise; 
b) Operating business of the type of goods that advertise for goods, services not permitted to 
advertise. 
4. Fine of 5,000,000 VND to 10,000,000 VND for one of the following acts: 
a) Advertising on signboards, billboards that have outlines, colors, appearances similar to traffic 
signs, public signs; 
b) Using Vietnamese currency pictures for advertising; 
c) Advertising without using the Vietnamese language and/or writing, except for cases stipulated 
in Clause 1 of Article 8 of Ordinance on Advertising. 
5. Fine of 10,000,000 VND to 20,000,000 VND for one of the following acts: 
a) Amend to distort the advertising content that has been approved in the permit; 
b) Advertising of goods, services that have not yet been issued an operation permit at the time of 
advertising; 
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c) Advertising of goods, services not permitted to advertise on cargo boxes affixed to 
motorcycles, means of transportation, other moving objects, or kept stationary at public places; 
d) Using any forms of icons, brand names for advertising of goods, services not permitted to 
advertise; 
dd) Advertising of alcoholic beverages with alcohol content of 30 degree proof or higher; 
e) Advertising that promotes violence, horror. 
6. Fine of 20,000,000 VND to 30,000,000 VND for one of the following acts: 
a) Advertising the untruth, false qualities of registered goods;  
b) Taking advantage of advertising activities to defame or to violate the legal rights, benefits of 
entities; 
c) Advertising with a contrasting content aims at degrading the reputations, product qualities of 
other entities; 
b) Producing the type of goods that advertise for goods, services not permitted to advertise; 
dd) Advertising which, by nature, is racist, discriminating, infringing on the freedom of religion and 
faith; 
e) Advertising of goods, services not permitted to advertise except for cases stipulated in Clause 
1, Clause 3, and Point c of Clause 4 of this Article. 
7. Fine of 30,000,000 VND to 40,000,000 VND for one of the following acts: 
a) Advertising that reveals state secrets, is detrimental to national independence and sovereignty, 
to national defense, and to social security and safety.  
b) Utilizing the National Flag, National Anthem, National Emblem, pictures of leaders, Party Flag, 
International Anthem for advertising purposes. 
8. Forms of Supplemental Sanctions: 
Seizing material evidence of the violation for acts stipulated in Clause 1, Point a of Clause 2, 
Clause 3, Point a of Clause 4, Clause 5, Point d of Clause 6, and Clause 7 of this Article. 
9. Remedial Measures  
Forcible erasure or removal of the advertised product in violation for acts stipulated in Clauses 1, 
2, 3, 4, 5, 6 and 7 of this Article. 
Article 31. Violation of Regulations on Advertising of Products Not Yet Issued Permits to 
Publish, Circulate, Distribute 
Fine of 3,000,000 VND to 10,000,000 VND for advertising movie films, DVD films, CD music, 
stagecraft, and artistic work not yet issued permits to publish, circulate, distribute or perform. 
Article 32. Violation of Regulations on Advertising in Art, Fashion Performance, Cultural 
Activities, Sports and Gymnastics Competition 
1. Fine of 5,000,000 VND to 10,000,000 VND for one of the following acts: 
a) Advertising during celebration events, conferences, workshops, art and fashion performances, 
cultural exchanges, sports and gymnastics competitions, or television pastime and entertainment 
programs on which backgrounds the sponsors' products are hung, erected, put up, affixed but the 
name of said program is missing, or the name of said program is mentioned but the advertised 
product is hung, erected, put up, affixed to at the same level or higher than, and/or has fonts 
larger than the name of said program; 
b) Advertising through the performing arts, or inserted in the performing arts program with content 
not approved or not reviewed and permitted by the relevant state authorities; 
c) Advertising of a performance by forging the names of professional artists, art units; advertising 
to promote artists not true to their titles or artistic achievements as awarded by the State or 
relevant authorities. 
2. Fine of 10,000,000 VND to 15,000,000 VND for advertising business operation of goods, 
services not permitted to advertise during an art, fashion performance, pastime and entertainment 
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program, sports and gymnastics competition, except for cases stipulated in Clause 3 of this 
Article. 
3. Fine of 15,000,000 VND to 25,000,000 VND for advertising goods, services not permitted to 
advertise during celebration events, art and fashion performances, cultural exchanges, sports and 
gymnastics competition of a national scale. 
Article 33. Violation of Regulations on Wording, Placing Name Signboards 
1. Fine of 1,000,000 VND to 3,000,000 VND for one of the following acts: 
a) Hang, erect, put up, affix name signboards not close to the gates or the facade of office, 
organization headquarters, hotels, restaurants, shops, stores, or in excess of the number of name 
signboards permitted; 
b) Hang, erect, put up, affix name signboards that infringe upon urban aesthetics; 
c) Failing to write in Vietnamese the correct, full name on the name signboard. 
2. Fine of 3,000,000 VND to 5,000,000 VND for one of the following acts: 
a) On the office name signboard, the Vietnamese organization is not written in Vietnamese but 
only in a foreign language; 
b) Displaying on the name signboard the proper name, initials, international commercial name 
written in a foreign language above the corresponding Vietnamese name. 
b) Displaying on the name signboard the name, initials, international commercial name written in 
a foreign language with larger dimensions than the corresponding Vietnamese name. 
d) Name signboards containing advertising. 
3. Fine of 5,000,000 VND to 10,000,000 VND for entity having business registration but no name 
signboard. 
4. Remedial Measures:  
a) Forcible removal of name signboard for acts stipulated in Clauses 1 and 2 of this Article;  
b) Must have name signboards for acts stipulated in Clause 3 of this Article. 

 
 
  

Mục 6 
HÀNH VI VI PHẠM TRONG LĨNH VỰC DI SẢN VĂN HOÁ, THƯ VIỆN,  
CÔNG TRÌNH VĂN HOÁ, NGHỆ THUẬT, HÌNH THỨC VÀ MỨC PHẠT  

Điều 34. Vi phạm các quy định về bảo vệ công trình văn hoá, nghệ thuật, bảo vệ di sản văn 
hoá 
1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 300.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi làm hoen 
bẩn di tích lịch sử, văn hoá, danh lam thắng cảnh, công trình văn hóa, nghệ thuật. 
2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau: 
a) Tuyên truyền, phổ biến, trình diễn sai lệch nội dung và giá trị di sản văn hoá phi vật thể; 
b) Tuyên truyền, giới thiệu sai lệch nội dung, giá trị di tích lịch sử - văn hoá. 
3. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau: 
a) Làm hư hại hiện vật có giá trị dưới 50.000.000 đồng trong các bảo tàng, di tích lịch sử - văn 
hóa; 
b) Không đăng ký bảo vật quốc gia với cơ quan có thẩm quyền hoặc khi thay đổi chủ sở hữu bảo 
vật quốc gia mà không thông báo với cơ quan có thẩm quyền theo quy định; 
c) Sửa chữa, tẩy xóa bằng xếp hạng di tích lịch sử - văn hoá; 
d) Làm bản sao di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia mà không có giấy phép; 
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đ) Buôn bán trái phép di vật, cổ vật. 
4. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau: 
a) Làm hư hại nhưng chưa nghiêm trọng di tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh, công 
trình văn hóa, nghệ thuật; 
b) Làm thay đổi yếu tố gốc của di sản văn hoá. 
5. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau: 
a) Làm hư hại hiện vật có giá trị từ 50.000.000 đồng trở lên trong bảo tàng; làm hư hại nghiêm 
trọng di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, các công trình văn hoá, nghệ thuật;  
b) Lấn chiếm, sử dụng trái phép di tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh, công trình văn 
hoá, nghệ thuật vào bất cứ mục đích gì; 
c) Xây dựng trái phép trong các khu vực bảo vệ di tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh; 
d) Buôn bán trái phép bảo vật quốc gia. 
6. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi hủy hoại các di tích lịch sử 
- văn hoá, công trình văn hoá, nghệ thuật.  
7. Hình thức xử phạt bổ sung 
Tịch thu tang vật đối với hành vi quy định tại điểm đ khoản 3, điểm d khoản 5 Điều này. 
8. Biện pháp khắc phục hậu quả: 
a) Buộc khôi phục lại trạng thái ban đầu đối với hành vi quy định tại các khoản 1, 4 và 6 Điều 
này; 
b) Buộc tháo dỡ công trình xây dựng trái phép, thu hồi diện tích lấn chiếm đố i với hành vi quy 
định tại các điểm b và c khoản 5 Điều này. 
Điều 35. Vi phạm các quy định về khai quật khảo cổ, trùng tu, tôn tạo di tích lịch sử, văn 
hoá 
1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau: 
a) Thăm dò, khai quật khảo cổ học không đúng nội dung ghi trong giấy phép; 
b) Bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hoá không đúng nội dung và thiết kế kỹ thuật đã 
được duyệt. 
2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau: 
a) Thăm dò, khai quật khảo cổ học không có giấy phép; đào bới, trục vớt trái phép tại các địa 
điểm khảo cổ; 
b) Trùng tu, tôn tạo di tích lịch sử - văn hoá mà không có văn bản đồng ý của cơ quan nhà nước 
có thẩm quyền. 
3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến  30.000.000 đồng đối với người Việt Nam định cư ở nước 
ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài sưu tầm, nghiên cứu văn hoá phi vật thể ở Việt Nam mà 
không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam cho phép hoặc thực hiện không 
đúng nội dung được phép. 
4. Hình thức xử phạt bổ sung: 
a) Tước quyền sử dụng giấy phép không thời hạn đối với hành vi quy định tại điểm a khoản 1 và 
khoản3 Điều này; 
b) Tịch thu tang vật và phương tiện vi phạm đối với hành vi quy định tại điểma khoản 2 Điều này. 
Điều 36. Vi phạm các quy định về phát hiện, bảo vệ, khai báo và giao nộp di sản văn hóa 
(di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia) 
1. Phạt tiền đối với hành vi phát hiện được di sản văn hoá mà không tự giác khai báo, cố tình 
chiếm đoạt như sau: 
a) Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến5.000.000 đồng đối với di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia có giá 
trị dưới 10.000.000 đồng; 
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b) Phạt tiền từ trên 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia 
có giá trị từ 10.000.000 đồng đến dưới 20.000.000 đồng; 
c) Phạt tiền từ  trên 10.000.000 đồng đến20.000.000 đồng đối với di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia 
có giá trị từ 20.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng; 
d) Phạt tiền từ trên 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia 
có giá trị từ 50.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng; 
đ) Phạt tiền từ trên 30.000.000 đồng đến 35.000.000 đồng đối với di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia 
có giá trị từ 100.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng; 
e) Phạt tiền từ trên 35.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia 
có giá trị từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng. 
2. Phạt tiền 40.000.000 đồng đối với hành vi phát hiện được di sản văn hoá có giá trị từ 
500.000.000 đồng trở lên mà không tự giác khai báo, cố tình chiếm đoạt. 
3. Phạt tiền đối với hành vi gây hư hại di sản văn hoá do phát hiện được mà không tự giác giao 
nộp như sau: 
a) Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi làm hư hại di sản văn hoá có 
giá trị dưới 100.000.000 đồng; 
b) Phạt tiền từ trên 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi làm hư hại di sản văn 
hoá có giá trị từ 100.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng; 
c) Phạt tiền từ trên 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi làm hư hại di sản văn 
hoá có giá trị từ 300.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng; 
d) Phạt tiền từ trên 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi làm hư hại di sản văn 
hoá có giá trị từ 500.000.000 đồng trở lên. 
4. Hình thức xử phạt bổ sung: 
Tịch thu tang vật vi phạm đối với hành vi quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này. 
Điều 37. Vi phạm các quy định trong lĩnh vực thư viện 
1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với hành vi làm hư hại, 
chiếm dụng tài liệu thư viện có giá trị dưới 500.000 đồng. 
2. Phạt tiền từ trên 300.000 đồng đến 500.000 đồng đối với một trong các hành vi sau: 
a) Làm hư hại hoặc chiếm dụng tài liệu thư viện có giá trị từ 500.000 đồng đến dưới 1.000.000 
đồng; 
b) Sao chụp trái phép tài liệu thư viện; 
c) Sử dụng trái phép tài liệu thư viện có nội dung quy định tại Điều 5 của Pháp lệnh Thư viện và 
các tài liệu thuộc loại sử dụng hạn chế khác; 
d) Không thực hiện việc đăng ký hoạt động thư viện với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 
3. Phạt tiền từ trên 500.000 đồng đến 1.500.000 đồng đối với hành vi làm hư  hại hoặc chiếm 
dụng tài liệu thư viện có giá trị từ 1.000.000 đồng đến dưới 3.000.000 đồng. 
4. Phạt tiền từ trên 1.500.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi làm hư hại nặng, huỷ 
hoại tài liệu có giá trị từ 3.000.000 đồng đến dưới 7.000.000 đồng. 
5. Phạt tiền từ trên 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi làm hư hại nặng, huỷ 
hoại tài liệu có giá trị từ 7.000.000 đồng đến dưới 15.000.000 đồng. 
6. Phạt tiền từ trên 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi làm hư hại nặng, huỷ 
hoại tài liệu có giá trị từ 15.000.000 đồng đến dưới 30.000.000 đồng. 
7. Phạt tiền từ trên 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi làm hư hại nặng, huỷ 
hoại tài liệu có giá trị từ 30.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng. 
8. Phạt tiền 15.000.000 đồn g đối với hành vi làm hư hại nặng, huỷ hoại tài liệu có giá trị từ 
50.000.000 đồng trở lên. 
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9. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi tàng trữ trái phép tài liệu có 
nội dung quy định tại khoản 1 Điều 5 của Pháp lệnh Thư viện hoặc các xuất bản phẩm đã bị cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền thu hồi.   
10. Hình thức xử phạt bổ sung 
Tịch thu tang vật vi phạm đối với hành vi quy định tại khoản 9 Điều này. 
11. Biện pháp khắc phục hậu quả:  
a) Buộc phải trả chi phí cho việc phục hồi tài liệu đã bị hư hại đối với hành vi quy định tại khoản 
1, điểm a khoản 2, các khoản 3, 4, 5, 6, 7 và 8 Điều này; 
b) Buộc phải trả lại tài liệu thư viện đã chiếm dụng đối với hành vi quy định tại khoản 1, điểm a 
khoản 2 và khoản 3 Điều này. 
  

Mục 7 
HÀNH VI VI PHẠM TRONG LĨNH VỰC XUẤT KHẨU, 

NHẬP KHẨU VĂN HOÁ PHẨM; CÔNG BỐ, PHỔ BIẾN 
TÁC PHẨM RA NƯỚC NGOÀI, HÌNH THỨC VÀ MỨC PHẠT 

Điều 38. Vi phạm các quy định về thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu văn hoá phẩm  
1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi k hông khai báo, khai báo 
không chính xác văn hoá phẩm thuộc loại phải khai báo theo quy định với số lượng dưới 10 bản 
trong khi làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu. 
2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi  không khai báo, khai báo 
không chính xác phẩm thuộc loại phải khai báo  theo quy định với số lượng từ 10 đến 30 bản 
trong khi làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu. 
3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi không khai báo, khai báo 
không chính xác văn hóa phẩm thu ộc loại phải khai báo theo quy định với số lượng trên 30 bản 
trong khi làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu. 
4. Hình thức xử phạt bổ sung 
Tịch thu tang vật vi phạm đối với hành vi quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này. 
Điều 39. Vi phạm các quy định về giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm 
1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau: 
a) Nhập khẩu văn hoá phẩm vượt quá số lượng ghi trong giấy phép với số lượng từ 10 bản đến 
dưới 30 bản; 
b) Sửa chữa, tẩy xóa giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm văn hoá. 
2. Phạt tiền từ trên 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau: 
a) Nhập khẩu văn hoá phẩm không đúng danh mục ghi trong giấy phép với số lượng từ 10 bản 
đến dưới 30 bản; 
b) Nhập khẩu văn hoá phẩm vượt quá số lượng ghi trong giấy phép với số lượng từ 30 bản trở 
lên; 
c) Nhập khẩu văn hoá phẩm theo quy định phải có giấy phép mà không có giấy phép với số 
lượng dưới 30 bản. 
3. Phạt tiền từ trên 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau: 
a) Nhập khẩu văn hoá phẩm theo quy định phải có giấy phép mà không có giấy phép với số 
lượng từ 30 bản đến dưới 300 bản; 
b) Xuất khẩu di sản văn hoá theo quy định phải có giấy phép mà không có giấy phép. 
4. Phạt tiền từ trên 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi nhập khẩu văn hoá 
phẩm theo quy định phải có giấy phép mà không có giấy phép với số lượng từ 300 bản trở lên. 
5. Hình thức xử phạt bổ sung: 
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Tịch thu tang vật vi phạm đối với hành vi quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này. 
Điều 40. Vi phạm các quy định cấm xuất khẩu, nhập khẩu đối với văn hoá phẩm 
1. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi xuất khẩu, nhập khẩu văn hoá 
phẩm bao gồm cả bản thảo thuộc loại cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu với số lượng dưới 10 bản. 
2. Phạt tiền từ trên 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau: 
a) Xuất khẩu, nhập khẩu văn hoá phẩm bao gồm cả bản thảo thuộc loại cấm xuất khẩu, cấm 
nhập khẩu với số lượng từ 10 bản đến dưới 100 bản; 
b) Sử dụng văn hoá phẩm nhập khẩu không nhằm mục đích kinh doanh đểkinh doanh có giá trị 
từ 5.000.000 đồng đến dưới 20.000.000 đồng; 
c) Chuyển đổi mục đích sử dụng văn hoá phẩm nhập khẩu mà chưa được phép của cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền. 
3. Phạt tiền từ trên 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau: 
a) Xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm thuộc loại cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu với số lượng 
từ 100 bản trở lên; 
b) Sử dụng văn hóa phẩm nhập khẩu không nhằm mục đích kinh doanh để kinh doanh có giá trị 
từ 20.000.000 đồng trở lên. 
4. Phạt tiền đối với việc xuất khẩu di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia mà không được phép như sau: 
a) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với vi phạm mà tang vật có giá trị dưới 
10.000.000 đồng; 
b) Phạt tiền từ trên 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với vi phạm mà tang vật có giá trị 
từ 10.000.000 đồng đến dưới 20.000.000 đồng; 
c) Phạt tiền từ trên 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với vi phạm mà tang vật có giá trị 
từ 20.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng; 
d) Phạt tiền từ trên 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với vi phạm mà tang vật có giá trị 
từ 50.000.000 đồng trở lên. 
5. Hình thức xử phạt bổ sung 
Tịch thu tang vật vi phạm đối với hành vi quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này. 
6. Biện pháp khắc phục hậu quả 
Buộc phải tái xuất tang vật vi phạm trong trường hợp không tịch thu đối với hành vi quy định tại 
các khoản 1 và 2, điểm a khoản 3 Điều này. 
Điều 41. Vi phạm các quy định về công bố, phổ biến tác phẩm ra nước ngoài 
1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau: 
a) Công bố, phổ biến tác phẩm nhiếp ảnh mà không có giấy phép; 
b) Công bố, phổ biến tác phẩm mỹ thuật mà không có giấy phép. 
c) Công bố, phổ biến tác phẩm sân khấu mà không có giấy phép; 
d) Công bố, phổ biến tác phẩm âm nhạc mà không có giấy phép. 
2. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với hành vi công bố, phổ biến tác phẩm 
điện ảnh mà không có giấy phép. 
3. Phạt tiền từ 25.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau: 
a) Công bố, phổ biến tác phẩm nhiếp ảnh thuộc loại cấm công bố, phổ biến; 
b) Công bố, phổ biến tác phẩm mỹ thuật thuộc loại cấm công bố, phổ biến; 
c) Công bố, phổ biến tác phẩm sân khấu thuộc loại cấm công bố, phổ biến; 
d) Công bố, phổ biến tác phẩm âm nhạc thuộc loại cấm công bố, phổ biến. 
4. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi công bố, phổ biến tác phẩm 
điện ảnh thuộc loại cấm công bố, phổ biến. 

Unofficial Translation (Articles 27-33)



  
Chương III 

THẨM QUYỀN, THỦ TỤC XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH 
TRONG HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA 

Điều 42. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại 
các khoản 4 và 5 Điều 1 Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm 
hành chính năm 2008 và Điều 30 của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002 trong phạm 
vi địa phương mình quản lý đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hoá được 
quy định tại Nghị định này. 
Điều 43. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của cơ quan thanh tra chuyên ngành 
1. Thanh tra viên chuyên ngành văn hóa 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 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 Chương II Nghị định này, trừ biện 
pháp buộc tháo dỡ công trình xây dựng trái phép. 
2. Chánh Thanh tra Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch  có quyền: 
 a) Phạt cảnh cáo; 
b) Phạt tiền đến 30.000.000 đồng; 
c) Tịch thu tang vật, phương tiện sử dụng để vi phạm hành chính; 
d) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề theo thẩm quyền; 
đ) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Chương II Nghị định này.   
3. Chánh Thanh tra Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch có quyền: 
a) Phạt cảnh cáo; 
b) Phạt tiền đến 40.000.000 đồng; 
c) Tịch thu tang vật, phương tiện sử dụng để vi phạm hành chính; 
d) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề theo thẩm quyền; 
đ) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Chương II Nghị định này.   
Điều 44. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Công an nhân dân,  Bộ đội Biên 
phòng, Cảnh sát biển,  Hải quan, cơ quan Thuế, Quản lý thị trường và Thanh tra chuyên 
ngành khác 
Công an nhân dân, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển, Hải quan, cơ quan Thuế, Quản lý thị 
trường và Thanh tra chuyên ngành khác có thẩm quyền xử phạt đối với các hành vi vi phạm 
hành chính  được quy định tại Nghị định này thuộc lĩnh vực, ngành mình quản lý. 
Điều 45. Phân định thẩm quyền xử phạt hành vi vi phạm hành chính 
1. Trong trường hợp vi phạm hành chính quy định tại Nghị định này thuộc thẩm quyền xử phạt 
của nhiều người thì việc xử phạt do người thụ lý đầu tiên thực hiện. 
2. Thẩm quyền xử phạt của những người được quy định tại các Điều 42, 43 và 44 Nghị định này 
là thẩm quyền áp dụng đối với một số hành vi vi phạm hành chính. Trong trường hợp phạt tiền 
thì thẩm quyền xử phạt được xác định căn cứ vào mức tối đa của khung tiền phạt được quy định 
đối với từng hành vi vi phạm cụ thể. 
3. Trong trường hợp xử phạt một người thực hiện nhiều hành vi vi phạm hành chính thì thẩm 
quyền xử phạt được xác định theo nguyên tắc quy định tại điểm 3 khoản 17 Điều 1 Pháp lệnh 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2008. 
Điều 46. Thủ tục xử phạt 
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1. Khi phát hiện hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động văn hoá, người có thẩm quyền xử 
phạt phải ra lệnh đình chỉ ngay hành vi vi phạm hành chính. 
2. Trường hợp xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền đến 
200.000 đồng, người có thẩm quyền xử phạt phải ra quyết định xử phạt tại chỗ theo thủ tục xử 
phạt đơn giản quy định tại khoản 21 Điều 1 Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp 
lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2008 và tại Điều 21 Nghị định số 128/2008/NĐ -CP ngày 16 
tháng 12 năm 2008. 
3. Trường hợp xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền trên 200.000 đồng, người 
có thẩm quyền xử phạt phải kịp thời lập biên bản về hành vi vi phạm hành chính. Thủ tục lập biên 
bản, thời hạn ra quyết định xử phạt thực hiện theo quy định tại các Điều 22 và 23 Nghị định số 
128/2008/NĐ-CP tháng 16 tháng 12 năm 2008. 
4. Khi áp dụng hình thức phạt tiền, mức phạt tiền cụ thể đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính 
là mức trung bình  của khung tiền phạt đối với hành vi đó được quy định tại Nghị định này. 
Trường hợp vi phạm có tình tiết giảm nhẹ thì có thể phạt thấp hơn, nhưng không được dưới mức 
thấp nhất của khung tiền phạt đã được quy định. Trường hợp vi phạm có tình tiết tăng nặng thì 
có thể phạt cao hơn, nhưng không được vượt mức tối đa của khung tiền phạt đã được quy định. 
Khi phạt tiền, phải công bố cho người bị phạt biết khung tiền phạt và mức phạt cụ thể. 
5. Quyết định xử phạt có hiệu lực kể từ ngày ký, trừ trường hợp trong quyết định quy định ngày 
có hiệu lực khác. 
Quyết định xử phạt được gửi cho cá nhân, tổ chức bị xử phạt và cơ quan thu tiền phạt trong thời 
hạn 03 ngày, kể từ ngày ra quyết định xử phạt. 
Điều 47. Thu, nộp tiền phạt 
Tổ chức, cá nhân vi phạm hành chính trong hoạt động văn hoá mà bị phạt tiền thì phải nộp tiền 
tại địa điểm theo quy định tại Điều 58 của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002. 
Điều 48. Thủ tục tịch thu và xử lý tang vật, phương tiện vi phạm 
1. Khi áp dụng hình thức tịch thu tang vật, phương tiệ n vi phạm hành chính trong hoạt động văn 
hoá, người có thẩm quyền xử phạt phải thực hiện đúng thủ tục quy định tại Điều 60 của Pháp 
lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002.   
2. Người ra quyết định tịch thu có trách nhiệm tổ chức bảo quản tang vật, phương tiện bị tịch thu. 
Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm, người ra quyết định 
tịch thu phải chuyển giao quyết định xử phạt, biên bản tịch thu và toàn bộ tang vật, phương tiện 
bị tịch thu cho cơ quan có thẩm quyền để tổ chức bán đấu giá theo quy định tại Điều 61 của 
Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính n¨m 2002, trừ băng đĩa và các sản phẩm văn hoá đã có nội 
dung.  
3. Đối với tang vật là di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia, người ra quyết định phải báo cáo Bộ Văn 
hoá, Thể thao và Du lịch để Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch giao cho cơ quan thích 
hợp quản lý, sử dụng. 
4. Tiền thu được từ bán tang vật, phương tiện bị tịch thu, sau khi trừ các chi phí theo quy định 
của pháp luật, phải nộp vào ngân sách nhà nước. 
Điều 49. Thủ tục tước quyền sử dụng giấy phép 
Thủ tục tước quyền sử dụng các loại giấy phép trong hoạt động văn hóa thực hiện theo quy định 
tại Điều 59 của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002 và Điều 11 Nghị định số 
128/2008/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2008.        
Điều 50. Thủ tục tiêu huỷ văn hoá phẩm độc hại 
1. Đối với văn hoá phẩm bị tịch thu và cơ quan nhà nước có thẩm quyền về văn hoá quyết định 
tiêu hủy thì phải thành lập Hội đồng xử lý để tiêu hủy. Thành phần Hội đồng xử lý bao gồm đại 
diện cơ quan quản lý nhà nước về văn hoá, cơ quan công an, tài chính và các cơ quan liên quan 
cùng cấp.  
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2. Khi tiến hành tiêu huỷ văn hoá phẩm, cơ quan có trách nhiệm phải lập biên bản tiêu huỷ. Biên 
bản phải có chữ ký xác nhận của các thành viên Hội đồng xử lý. Trong trường hợp cần thiết có 
thể mời đại diện các cơ quan, tổ chức hữu quan chứng kiến việc tiêu hủy. 
3. Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch  hướng dẫn cụ thể thủ tục tiêu huỷ các loại văn 
hoá phẩm cần phải tiêu huỷ theo quy định tại Nghị định này. 

Chương IV 
ĐIỀU KHOẢN THI  HÀNH 

Điều 51. Hiệu lực của Nghị định 
1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2010. 
2. Các quy định về hành vi vi phạm, hình thức và mức phạt trong các lĩnh vực văn hóa tại các 
mục 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 và 10 Chương II Nghị định số 56/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2006 
của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hoá - thông tin hết hiệu lực 
kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực. 
Điều 52. Trách nhiệm thi hành Nghị định 
1. Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan hướng dẫn, tổ 
chức thực hiện Nghị định này. 
2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định 
này./. 
  
  
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 CP; 
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng; 
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW; 
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; 
- Văn phòng Chủ tịch nước; 
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; 
- Văn phòng Quốc hội; 
- Tòa án nhân dân tối cao; 
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 
- Kiểm toán Nhà nước; 
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia; 
- Ngân hàng Chính sách Xã hội; 
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam; 
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; 
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT,   
  các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo; 
- Lưu: Văn thư, KGVX (5b). XH 

TM. CHÍNH PHỦ 
THỦ TƯỚNG 
  
 (Đã ký) 
Nguyễn Tấn Dũng 
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