
BQ TAI CHiNH CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
Dc 1p - Tir do - Hnh phüc 

S: 29/2020/TT-BTC Ha Ni, ngày 17 tháng 4 nàm 2020 

THÔNG TTf 
Hucrng dn thçc hin vic xw phit vi phm h1hT1iihThP;:. 

trong flnh viyc quân I, sü diing tài sãn côI1'U 

: 2 24- 22 

Can ciLuâtXi l vipham hành chInh ngày 20 thán6n 2012,  

Can ciLuçt Quán lj, th dyng tài san cong ngày 21 tháng 6 nám 2017; 
Can ct Nghj dfnh so 81/2013/ND-CF ngày 19 tháng 7 nám 2013 cia 

7 . .1 a A . 7 r 

Chinh phu quy dznh chi tiet mQt so dieu va biçn phap thi hanh Lugt xu' ly vi 

phgm hành chInh, 
Can ci' Nghj dlnh  so 97/2017/ND-CF ngày 18 tháng 8 nám 2017 cia 

ChInh phi tha di, b sung m5t so' diêu cüa Nghj d'jnh sO' 81/2013/ND-CF ngày 
19 tháng 7 nám 2013 cia ChInh phü quy djnh chi tiê't mç5t so' diu và bin pháp 

thi hành LutXic l viphm hành chInh, 
Can cii' Nghj djnh sO' 63/2019/ND-CF ngày 11 tháng 7 nám 2019 cia 

ChInhphi quy djnh xüphgt viphgm hành chInh trong linh vy'c quán lj, s dyng 
tài san cóng, thy'c hành tiêt kim chong lang phI, dy trü quOc gia, kho bac nhà 
nu'ó'c; 

Can th Nghj djnh so' 87/2017/ND-CP ngày 26 tháng 7 nám 2017 cia 
C'hinh phu quy dznh chwc nang, nhiçm vy, quyen hn va cc cau to chu'c cua 
Bó Tài chInh, 

7 7 9 f A 9 

Theo de ngh cua Cyc truvng Cyc Quan ly cong san, 
Bô trtthng Bô Tài chlnh ban hành Thông tu hwóng dan thrc hin vic xi' 

phqt viphgm hành chInh trong linh virc quán l, sil dyng tài san cong. 

Chtrong I 
QUY B!NH CHUNG 

• •? •' 
Dieu 1. Phm vi theu chinh 
Thông ti.r nay hiróng dn thrc hin vic xr pht vi pham hành chInh trong 

linh vrc quãn 1, sCr diing tài san cong theo quy djnh ti Nghj dsjnh so 
63/20191ND-CP ngày 11 tháng 7 nàm 2019 cUa ChInh phñ quy djnh xir pht vi 
pham hành chInh trong lTnh virc quàn l2, sü dirng tài san công; thc hành tit 
kim chng lang phi; dr trü quôc gia; kho bac  nhà nuâc (sau day gi t.t là Nghj 

djnh sO 63/2019/ND-CP). 

.A A. Dieu 2. Doi ttrçrng ap thing 
1. TO chüc, cá nhan có hành vi vi pham hành chInh trong lTnh vrc quãn l)', 

sir diing tal san cong, bao gom: 
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a) Co quan nhà ni.róc; 
b) Don vj lirc hrçing vu trang nhân dan; 
c) Don vj sr nghip cong lip; 
d) Co quan Dâng Cong san Vit Nam; 

A P F A A p • ,. . . di) To chuc chinh trl - xa h9i, to chuc chinh trl xa hçi - nghe nghiep, to 
chirc xã hi, t chüc xa hi - ngh nghip, t chüc khac duqc thành 1p theo quy 
djnh cüa pháp 1uit ye hi; 

e) Doanh nghip, to chirc khac có lien quan den quàn 1, sir di1ng tâi san 
công; 

g)Cánhan. 

2. Nguôi có thâm quyên xü pht và to chirc, cá nhân có lien quan den vic 
xi'r pht vi phm hành chInh trong linh vrc quán 1, sr diing tài san cOng theo 
quy djnh tai  Nghj djnh sO 63/2019/ND-CP. 

• .A Dieu 3. Nguyen tac xac anh mirc pht tien 
Nguyen the xác djnh müc pht tiên c1 the dôi v6i cac hành vi vi pham 

hành chInh trong linh virc quàn I, sü ding tài san cOng quy dijnh tai Mic 1, 
Miic 2, Mic 3, M%lc 4 Chixong II Nghj djnh so 63/2019/ND-Cp nhu sau: 

1. Mire pht tin C11 the dOi vói mt hành vi vi pham hành chInh khOng 
co 

tinh tiêt tang nng hoc giàm nbc là mire trung bInh cüa mire tôi cia và mire tôi 
thiu cüa khung tin pht duxc quy dinh dlôi vâi hành vi do. Nu có tlnh tiêt 
giâm nhe thI mire pht tiên có the giàm xuOng nhixng khOng dirge giám qua mire 
t& thiu cira khung tin ph.t; nêu có tInh tiêt tang nng thI mirc phat tiên có the 
tAng len nhi.rng không dirge vi.rçYt qua mire tiên pht tôi cia cira khung tiên pht. 

2. TInh tiét tAng nng, tInh tiêt giàm nhç diuçc thirc hin theo quy djnh tai 
Diu 9, Diu 10 Lust Xir 1 vi phm hành chInh ngày 20 tháng 6 nAm 2012. 

Chtwng II 
HIfNG DAN QUY DNH YE XI PHiT VI PHAM HANH CHfNH 

TRONG LINH VC QUAN L, SI D1JNG TAT SAN CONG 

Diu 4. Vi phni quy djnh vdu tu', mua sm tài san cong ti co 
quan, to chirc, don v quy dnh ti Dieu 6 Ngh dnh so 63/2019/ND-CP 

1. Hanh vi thirc hién mua sm tài san khi khOng Co quyêt djnh cira 
quan, ngir&i có thâm quyên quy dlnh tai khoàn 1 Diêu 6 Nghj ctjnh 

so 

63/2019/ND-CP là hanh vi tai th?yi diem k Hçp dàng mua sAm (&i vó'i tru&ng 
hgp phài k Hqp dông theo quy djnh cira pháp luLt) hoc tai  thii diem ghi trén 
Hóa don ban hang (di vii truing hçip khOng phâi k Hcip  dng theo quy djnh 
cua phap lut) khong co Quyet dnh ye mua sam tai san cong cua cap co tham 
quyên. Thârn quyên quyet djnh mua sAm tài san cong thc hin theo quy djnh 
cua Luat Quan ly, sir d%ing tai san cong so 15/2017/QH14 ngay 21 thang 6 nam 
2017 (sau day gçi làLu.t Quán l, sir dung tài san cOng) và các vAn bàn quy 
dinh chi tiêt, hiring dan thi hành. 

2. Hành vi khong thirc hin mua sAm tp trung dOi vii eác loai tài san 
thuc danh miic mua sAm tp trung quy djnh tai khoàn 2 Diu 6 Nghj dnh sO 
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63/20191ND-CP duçic xác djnh theo tirng 1.n mua sam. 
3. Hành vi dâu tu, mua sm tài san vuqt tiêu chuân, dljnh müc do co quan 

nhà nuôc có thrn quyên quy djnh ti khoàn 3 Diêu 6 Nghj djnli s 63/2019/ND-
CP là hành vi diâu tu xây drng, mua sam tài san vuqt ye din tIch (di vi tri sà 
lam vic, co sâ hot dng si nghip), vuqt ye so luqng, vuçYt v mirc giá (di 
vOi pht.rang tin di lai,  may moe, thiét bj, tài san khác) so vi tiêu chuân, djnh 
müc theo quy djnh 

Diu 5. Vi phm quy d1nh v di thuê tài san t3i co' quan, t1 chfrc, don 

vj quy d1nh ti Diu 7 Nghj djnh s 63/20191ND-CP 
1. Hành vi thrc hin di thuê tài san khi không co quyêt djnh v thuê tài 

san cüa co quan, ngui cO thrn quyên quy dlnh. tai diem a khoàn 1 Diu 7 Nghj, 
djnh so 63/2019/ND-CP là hành vi k' két hçp dông thuê tài san ho.c thirc té 
thuê tài san ma không có Quyt dnh v thuê tài san cüa c.p có thrn quyn. 

Thâm quyên quyêt djnh thuê tài san thçrc hin theo quy djnh cüa Lu.t 
Quàn l, sir dtng tài san cong và các van bàn quy djnh chi tiêt, huóiig d.n thi 
hành. 

2. Hành vi di thuê tài san vuçit tiêu chuân, djnh mirc quy djnh tai  diem b 

khoàn 1 Diu 7 Nghj djnh so 63/2019/ND-CP là hành vi thuê tài san d phiic vi 
hoat dng vuqt ye din tIch (dôi vi trii sO lam vic, co sO hoat dng sir nghip), 
vuot ye so h.rcyng, vuçlt ye müc giá (dOi vOi phuong tin di 1i, may mOe, thiêt bj, 
tài san khac) so vOi tiêu chuân, djnh mi.'rc theo quy djnh. 

.A • . A . .. * 
Dieu 6. Vi phm quy dnh ye su diing tai san cong ti don vl sç 

nghip cong lip, ti chtrc chInh trj - xã hi, t chfrc chInh trj xä hi - ngh 
nghip, ti chfrc xã hi, t chfrc xà hi - ngh nghip, t chfrc khác thrqc 
thành 1p theo quy djnh cüa pháp 1ut v hi vào mic dIch kinh doanh, cho 
thuê, lien doanh, lien kt quy dlnh ti Diu 13 Ngh djnh s 63/2019/ND-C P 

1. Vic xü pht hành vi vi pham quy djnh ye sir ding tài san cong tai  don 

vi sir nghip cong lop, t chüc chInh trj - xã hi, to ch'(rc chInh trj xã hi - nghê 
nghip, to chüc xâ hi, to chüc xã hi - nghê nghip, to chüc khác duqc thành 
1p theo quy djnh cüa pháp lu.tvê hi vào mvc  dIch kinhdoanh, chothuê, lien 
doanh, lien ket duqe thrc hiçn theo quy dnh tal  Dieu 13 Ngh dnh so 
63/2019/ND-CP. Riêng di vOi co quan nhà nuOc, don vj lc luçing vu trang 
nhân dan, co quan Dàng Cong san Vit Nam, co quan cüa tO chInh trj - xã hi sü 
dung tài san cOng vào mitc dIch san xuât, kinh doanh djch vi, cho thuê, lien 

doanh, lien kt thI vic xr pht thrc hin theo quy djnh tai  khoãn 2 Diêu 8 Nghj 

djnh sé 63/2019/ND-CP. 
2. Hành vi sü dimg tài san cong vào miic dIch kinh doanh, cho thuê, lien 

doanh, lien kt khi khOng Co quyêt djnh cüa co quan, ngithi có thâm quyên theo 
quy djnh cüa pháp lust ye quân l, sü diing tài san cOng quy djnh tai khoàn 1 
Diu 13 Ngh djnh sO 63/2019/ND-CP là hànhvi sO dng tài san cOng vào miic 
dich kinh doanh, cho thuê, lien doanh, lien kêt ma tai thOi diem k' Hqp dOng 
kinh doanh, cho thuê, lien doanh, lien k& ho.c thc tê sO dng tài san cong vào 
mvc dIch kinh doanh, cho thuê, lien doanh, lien ket ma không cO Quyet djnh phe 
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duyt D an sr dung tài san cong vào mic dich kinh doanh, cho thué, lien 
A A doanh, lien ket cua cap co tham quyen. 

Diu 7. Vi phm quy dlnh  v däng nhp và sü ding s lieu v tài san 
cong quy tljnh ti Diu 17 Nghj djnh s 63/20191ND-CP 

Sir diving so lieu ye tài san cong trong Co sO' d lieu quôc gia ye tài san 
cong vào miic dIch cá nhân ma không duç'c co quan có thâm quyên quán l co 
sO' d lieu do cho phép quy djnh ti dim d khoân 2 Diu 17 Nghi djnli s 
63/20191ND-CP là hành vi sü' dçing thông tin luu gi trong Co sO' di 

lieu quôc A . A r '. , F gia ye tai san cong vao cac miic dich khac ngoai cac miic dich &xqc quy dnh ti 
Thông tu sO 67/2018/TT-BTC ngày 6/8/20 18 cüa BO Tài chInh huóng dan vic 
quàn 1, 4n hânh, trao dôi và khai thác thông tin trong Co sO' dü 

lieu quc gia 
ye tai san cong ma khong dixçc co quan Co tham quyen quan ly co' so du hçu do 
cho phép. 

Diu 8. Vi ph3m quy djnh v trang cp tài san cüa cac dii' an 
sfr ditng 

vn nhà nuO'c quy djnh ti Diu 18 Nghj dlnh s 63/20191ND-CP 
1. Hành vi thrc hin mua sam tài san khi chua có quyêt djnh cüa 

cap có 
thm quyn quy djnh tai  khoàn 1 Diu 18 Nghi djnh s 63/201 9fN-CP là hành 
vi mua sam tài san ma tai  thi diem k Hop dông mua sam (dôi vo'i tnthng hop .. , A , n .. 'A n phai ky Hop dong theo quy dinh cua phap luat) hoac tai thai diem ghi tren Hoa 
don ban hang (ctôi vO'i tru&ng hop không phài k Hcip dông theo quy ctjnh cUa 
pháp Iut) không Co Quyet drjnh ye trang cap tài san cüa cap có thm quyên theo 
quy djnh cüa pháp 1ut ye quàn l, sr diing, xi:r 1 tài san cüa các dir an sr diing 
vônnhànuO'c. 

2. Hành vi không thçrc hin mua sam tp trung dôi vâi các lOai tài san 
thuçc danh m%ic mua sam tp trung quy dnh tal  khoan 2 Dieu 18 Ngh dnh so 
63/2019/ND-CP di.rçc xác djnh theo tirng lan muasäm. 

3. Hành vi mua srn tài san vi.rqt tiêu chuân, djnh müc do co quan nhà 
rnro'c Co tham quyen quy dnh tal  khoan 3 Dieu 18 Ngh dnh so 63/20191ND-CP 
dixçic xac djnh theo quy drjnh tai  khoãn 3 Diéu 4 Thông tu nay. 

4. Hành vi vi phrn quy djnh ye thuê tài san dê phic vi cong tác quan 1 
cüa cac du an sfr diing von nhà nuOc quy djnh tai khoãn 4 Diu 18 Nghj djnh 

so 

63/2019/ND-CP diuçic xác djnh theo quy djnh tai  Diu 5 Thông ti.r nay. Giá trj 
hop diOng thuê tài san dê lam can cir xfr phat duçic xac dijnh theo quy djnh tai 
khoán 4 Diu 7 Nghj dijnh sO 63/2019/ND-CP, 

A . . ., , , Then 9. Vi pham quy d1nh ye glao, sir dung tai san cua cac dir an sir A • , .A • A ding von nha nuc quy d1nh ti fheu 19 Ngh1 d!nh so 63/20191ND-CP 
1. Hành vi giao tài san cUa các dr an sir diing von nhà nu6c vucrt tieu 

chuân, djnh mirc quy djnh tai  khoân 1 Dieu 19 Nghj djnh so 63/2019/ND-CP là 
hành vi bô trI tài san dix an cho ngl.r&i sO' dvng,  b phân sO' dçing dung di tuçng 
nhi.rng vuçlt vO din tIch (dOi vói trii sO' lam V1C, co sO' hoat dng six nghip), 
vircit ye so hang hoàc mO'c giá (dOi vO'i phuo'ng tin di lai,  may moe, thiêt bj, tài 
san khác). 
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2. Hành vi trao di tài san cüa dr an sir ding vn nhà nuóc không dung 
quy djnh quy djnh tai khoàn 3 Diu 19 Nghj, djnh so 63/2019/ND-CP là hành vi 
dung tài san cong cüa t chirc dê dôi lay tài san cüa to chüc, cá nhân khác ma 
khong drc cap co tham quyen cho phep. 

3. Hành vi chiêm doat  tài san cüa dr an sü dung von nhà nuóc quy djnh 
tai khoân 5 Diêu 19 Nghj djnh so 63/2019/ND-CP bj xur phat vi pham hành 
chInh là vic nàm giü, sir dung tài san cong ma không dugc cci quan nhà nuc 
co tham quyen cho phep nhung chua den mire b truy ci.ru trach nhiçm hinh sir. 

4. Hành vi vi ph.m quy djnh v sCr ding san cüa dir an sir dy.ng vn 
nha nuoc vao mic dich krnh doanh, cho thue, lien doanh, lien ket quy dnh tal 
khoàn 6 Diêu 19 Nghj djnh so 63/2019/ND-CP dixçic xác dijnh theo quy dljnh tai 
khoàn 2 Diêu 6 Thông tix nay. 

Diu 10. Vi phm quy djnh v xtr I tài san cila các diy an sfr dung 

vn nhà niróc quy djnh ti Diu 20 Nghj dnh s 63120191N1J-CP 

1. Hành vi khOng báo cáo cci quan nhà nuóc có thâm quyên xác 1p  quyn 
sâ hftu toàn dan dOi vOi các tài san do chuyên gia cüa dir an, nhà thâu tu van 
giám sat chuyn giao cho ChInh phñ Vit Nam quy djnh tai  diem b khoàn 1 

Diêu 20 Nghj djnh so 63/2019/ND-CP là hành vi qua th?ii han  theo quy djnh tai 

Nghj djnh so 29/2018/ND-CP ngay 05 tháng 3 näm 2018 cüa ChInh phü quy 
djnhtrInh tir, thu tçlc xác 1p quyên sâ hthi toàn dan vêtài san và xir l dôi vâi 
tat san dirge xac 1p quyen sci hu'u toan dan ma khong bao cao cci quan nha nucic 
có thâm quyên dé lam thu tiic xác 1p  quyên sâ hüu toàn dan dôi vói tài san do. 

2. Hành vi ban, diêu ehuyên, thanh l, tiêu hüy tài san khi chua eó quyêt 
djnh ciXa cap Co thâm quyên quy djnh tai khoàn 3 Diu 20 Nghj djnh s 
63/2019/ND-CP là hành vi to chüc ban, diêu chuyên, thanh l, tiêu hüy tài san 

ma tai  thai dim thrc hin hành vi không có Quyt djnh cUa c.p CO th.m quyn 
theo quy djnh cüa pháp lust ye qun l, xir l tài san eUa các dr an sur diving vOn 

nhà nuâc. 

Chirong III 
TO CHUC THIIC HIN 

Diu 11. lieu lirc thi hành 
1. Thông tu nay có hiu lc thi hành ké tir ngày 02 tháng 6 näm 2020. 
2. Thông tu nay thay the Thông tu so 07/2014/TT-BTC ngày 14 tháng 01 

nam 2014 cua BQ Tai chinh quy dnh chi tiet va huong dan thrc hin vice xu 
phat vi pham hành ehInh trong linh virc quàn I, si'r ding tài san nhà rnthe theo 
quy djnh tai Nghj dnh s 192/20131ND-CP ngày 21 tháng 11 näm 2013 cüa 
ChInh phü. 

3. Khi các van bàn dirge dan chiêu dê áp dicing tai  Thông tu nay dirge sua 
dôi, bô sung ho.c thay th bng van bàn mói thI áp diing theo cáe van bàn süa 
di, b sung hoc thay th. 
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4. Trong qua trInh thçrc hin nu phát sinh vuóng rnc, d nghj cac cor 
quan, tôchirc, don vj kjp thai phán ánh ye B Tài chInh dé xem xét, phôi hqp 
giài quyêti 

Noinhân:?- 
- Ban BI thu Trung u.rcYng Dáng; 
- Thu tu&ng, các Phó Thu tt.rthig ChInh phü; 
- Van phông Trung trong va the Ban cüa Dáng; 
- Van phàng Tong bI thux; Van phông Quc hi; 
- Van phóng Chu tjch nuàc; VAn phông ChInh phü; 
- Viên Kim sat Nhân dan tôi cao; 
- Tea an Nhân dan tôi cao; Kiêm toán Nhà nuàc; 
- Các B, eo' quan ngang B, ea quan thuOc ChInh phü; 
- C quan Trung trong cüa cac doãn the; 
- HDND, UBND tinh, thành phô trurc thuc Trung uong; 
- S Tài chinh, Kho bc nba nuot eác tinh, thành phô 
tr%rc thuOc Trung ucmg; 
- Cijc Kiêm tra vAn bAn (BO Tu pháp); 
- Cong bAo; 
- Cong TFDT: ChInh phü, Bô Tài chInh, Cu,ic QLCS; 
- Cáe don vj thuôc Bô Tài chInh; 
- Luu: VT, QLCS.(2) 
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