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CHÍNH PHỦ 
  

 
Số: 58/2015/NĐ-CP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2015 
 

NGHỊ ĐỊNH 
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 192/2013/NĐ-CP  

ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định việc xử phạt vi phạm 
hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; thực hành  

tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước 

 
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 
Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012; 
Căn cứ Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ngày 26 tháng 11 năm 2013; 
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002; 
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính, 
Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

số 192/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 quy định việc xử phạt vi phạm 
hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; thực hành tiết 
kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước (sau đây gọi là Nghị 
định số 192/2013/NĐ-CP). 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 192/2013/NĐ-CP  
1. Sửa đổi, bổ sung Điều 25 như sau: 
“Điều 25. Hành vi vi phạm quy định của pháp luật về thực hành tiết kiệm, 

chống lãng phí trong sử dụng phương tiện thông tin liên lạc, sử dụng điện, 
nước, xăng, dầu, sách báo, văn phòng phẩm, tổ chức hội nghị, hội thảo, chi 
phí tiếp khách, đi công tác trong và ngoài nước bằng kinh phí ngân sách nhà 
nước; mua sắm trang thiết bị phục vụ hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa 
bệnh do ngân sách nhà nước cấp 

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với 
hành vi sử dụng phương tiện thông tin liên lạc, điện, nước, xăng, dầu, sách báo, 
văn phòng phẩm, tổ chức hội nghị, hội thảo, chi phí tiếp khách, đi công tác trong 
và ngoài nước bằng kinh phí ngân sách nhà nước vượt tiêu chuẩn, định mức do cơ 
quan có thẩm quyền ban hành. 

2. Phạt tiền đối với tổ chức có hành vi mua sắm trang thiết bị phục vụ hoạt 
động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do ngân sách nhà nước cấp không đúng 
danh mục được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo các mức phạt sau: 
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a) Từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng trong trường hợp mua sắm trang 
thiết bị có tổng giá trị trang thiết bị không đúng danh mục trong một lần mua dưới 
50.000.000 đồng; 

b) Từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng trong trường hợp mua sắm trang 
thiết bị có tổng giá trị trang thiết bị không đúng danh mục trong một lần mua từ 
50.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng; 

c) Từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng trong trường hợp mua sắm trang 
thiết bị có tổng giá trị trang thiết bị không đúng danh mục trong một lần mua từ 
100.000.000 đồng trở lên.  

3. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có hành vi mua sắm trang thiết bị phục vụ 
hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do ngân sách nhà nước cấp vượt tiêu 
chuẩn, định mức thì bị xử phạt theo quy định tại Khoản 3, Khoản 4 Điều 5 Nghị 
định số 192/2013/NĐ-CP.” 

2. Bổ sung Điều 25a như sau: 
“Điều 25a. Hành vi vi phạm quy định của pháp luật thực hành tiết kiệm, 

chống lãng phí trong quản lý, sử dụng quỹ có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước 
1. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với các hành vi sau: 
a) Hành vi sử dụng quỹ có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước sai mục đích, tôn 

chỉ của quỹ do cấp có thẩm quyền ban hành; 
b) Hành vi sử dụng quỹ có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước không đúng quy chế 

hoạt động, cơ chế tài chính của quỹ được cấp có thẩm quyền ban hành. 
2. Biện pháp khắc phục hậu quả: 
a) Thu hồi nộp về quỹ có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước kinh phí sử dụng 

sai mục đích; 
b) Buộc nộp lại quỹ có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước số lợi bất hợp pháp 

thu được từ hành vi vi phạm.” 
3. Bổ sung Khoản 5a Điều 26 như sau: 
“5a. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với hành vi gây 

lãng phí trong sử dụng vốn đầu tư không đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn, vượt định 
mức, đơn giá theo quy định của pháp luật.” 

4. Bổ sung Điều 26a như sau: 
“Điều 26a. Hành vi vi phạm quy định của pháp luật về thực hành tiết 

kiệm, chống lãng phí trong khai thác, sử dụng tài nguyên 
1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi cản trở trái 

phép việc thực hiện nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ, thực hiện các dự 
án sử dụng tài nguyên tái chế. 
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2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi khai thác, 
sử dụng tài nguyên không đúng quy hoạch, kế hoạch, quy trình đã được cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.” 

Điều 2. Điều khoản thi hành  
Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2015. 
Điều 3. Trách nhiệm thi hành 
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./. 

 
TM. CHÍNH PHỦ 

THỦ TƯỚNG 
 

Nguyễn Tấn Dũng 

 

 

 
 


