
 

Quy định mới về xử phạt vi phạm hành 
chính lĩnh vực đất đai 

 
Phạm Quốc Kiên 

Trợ lý pháp lý 

Ngày 19/11/2019, Chính Phủ đã ban hành Nghị Định 91/2019/NĐ-CP 
về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai (“Nghị Định 91”). 
Nghị định ngày sẽ có hiệu lực kể từ ngày 05/01/2020 và thay thế cho 
Nghị Định số 102/2014/NĐ-CP ngày 10 tháng 11 năm 2014 (“Nghị Định 
102”).  Ngoài việc hướng dẫn chi tiết hơn so với Nghị Định 102, Nghị 
Định 91 cũng đã bổ sung thêm một số nội dung đáng chú ý như sau: 

1. Bổ sung khái niệm và chế tài xử phạt đối với 
hành vi “hủy hoại đất”: 
Khái niệm “hủy hoại đất” đã được đề cập tới tại Luật đất đai 2013, tuy 
nhiên lại không hề được nhắc tới tại Nghị Định 102 và đã khiến cho 
công tác xử lý vi phạm đối với hành vi hủy hoại đất gặp nhiều khó 
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khăn. Nhận thấy được hạn chế này, Nghị Định 91 đã quy định rõ ràng 
khái niệm “hủy hoại đất” và các chế tài áp dụng đối với hành vi này.  

 

Cụ thể, Khoản 1 Điều 15 Nghị Định 91 quy định đối với hành vi làm 
biến dạng địa hình hoặc làm suy giảm chất lượng đất thì tùy theo diện 
tích đất bị hủy hoại, mức xử phạt sẽ dao động từ 2.000.000 đến 
150.000.000 đồng. Mức phạt tiền này được áp dụng cho cá nhân vi phạm 
và sẽ tăng lên gấp 02 (hai) lần trong trường hợp bên vi phạm là tổ chức. 
Ngoài ra, tổ chức/cá nhân vi phạm còn bị buộc khôi phục tình trạng ban 
đầu của đất trước khi vi phạm và sẽ bị Nhà nước thu hồi đất trong 
trường hợp người vi phạm không chấp hành. 

 

2. Bổ sung các biện pháp khắc phục hậu quả: 
Tại Nghị Định 102, các biện pháp khắc 
phục hậu quả được quy định rải rác tại 
các điều khoản và chủ yếu bao gồm 03 
(ba) biện pháp: buộc khôi phục lại tình 
trạng của đất trước khi vi phạm; buộc 
nộp lại số lợi bất hợp pháp có được; và 
buộc trả lại diện tích đất đã nhận. Tuy 
nhiên, tới Nghị Định 91, các biện pháp 
khắc phục hậu quả đã được bổ sung rất 
chi tiết, cụ thể là có 17 (mười bảy) biện 
pháp khắc phục hậu quả được quy định 
tại Khoản 3 Điều 5 Nghị định này (ví 
dụ: buộc thực hiện thủ tục hành chính 
về đất đai, buộc hoàn thành nghĩa vụ 
tài chính liên quan đến đất đai, buộc 

hoàn thành việc đầu tư xây dựng theo đúng quy định). Đáng chú ý, 
Điều 7 Nghị Định 91 cũng đã quy định cụ thể các phương pháp xác định 
số lợi bất hợp pháp đối với từng hành vi vi phạm. 

3. Bổ sung nội dung về thời hiệu xử phạt: 
Hiện nay, thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai 

được áp dụng theo các quy định tại 
Luật xử lý vi phạm hành chính 2012. 
Nghị Định 91 đã quy định cụ thể thời 
hiệu xử lý vi phạm hành chính trong 
lĩnh vực đất đai là 02 năm, đồng thời 
đưa ra cách xác định thời điểm kết 
thúc và thời điểm chấm dứt đối với 
từng hành vi riêng biệt. 

 

4. Bổ sung hành vi không thực hiện thủ tục cấp 
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở 
hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của tổ 
chức thực hiện dự án kinh doanh bất động sản 
(“Chủ Đầu Tư”) 

Trước đây, hành vi vi phạm này và chế tài được quy định tại Nghị Định 
139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 (“Nghị Định 139”). Quy định này 
tại đã bị thay thế bởi Điều 31 Nghị Định 91, theo đó tùy thuộc vào thời 
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gian vi phạm (từ 50 ngày đến trên 12 tháng) và mức độ vi phạm (từ dưới 
30 đến trên 100 căn hộ, công trình xây dựng, thửa đất), mức phạt tiền 
đối với Chủ Đầu Tư không nộp hồ sơ thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng 
nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền 
với đất cho người mua, thuê mua nhà, công trình xây dựng, người nhận 
chuyển quyền sử dụng đất hoặc không cung cấp, cung cấp không đầy 
đủ giấy tờ cho người mua, thuê mua nhà, công trình xây dựng, người 
nhận chuyển quyền sử dụng đất tự nộp hồ sơ có thể lên tới 1.000.000.000 
đồng/1 dự án. 
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Tuyên bố trách nhiệm  
Bản tin này cùng với các nội dung trong bản tin chỉ nhằm mục đi ́ch cung 
cấp thông tin chung. Chúng tôi không cam kê ́t hoặc bảo đảm vê ̀ tính chính 
xác, tính thời sự hoặc sư ̣ hoàn chỉnh của các thông tin được cung cấp trong 
bản tin này. Không có thông tin na ̀o trên bản tin này thể hiê ̣n quan điểm 
hay y ́ kiê ́n chính thức của chu ́ng tôi va ̀ không pha ̉i la ̀ tư vấn pháp luâ ̣t của 
chúng tôi. Ba ̣n không nên sử dụng như ̃ng ta ̀i liê ̣u đó để thay thế cho việc 
tham khảo y ́ kiê ́n tư vấn pháp luâ ̣t của chu ́ng tôi hoă ̣c của luật sư của ba ̣n. 
Việc bạn sử dụng ca ́c thông tin hay ta ̀i liê ̣u trong bản tin này không hi ̀nh 
tha ̀nh mối quan hệ “luật sư – khách hàng” giữa bạn và chu ́ng tôi trư ̀ khi va ̀ 
cho đến khi một thoả thuận được ky ́ giữa bạn và chúng tôi để tư vâ ́n một 
vâ ́n đê ̀ cụ thê ̉ cu ̉a ba ̣n. 

Tại bất kỳ thời điểm nào chu ́ng tôi giư ̃ quyền sửa đổi, tạm ngư ̀ng hoặc 
ngư ̀ng vĩnh viễn hoa ̣t động của bản tin này hoặc bất kỳ phần nào của bản 
tin mà không co ́ thông báo trươ ́c. Chúng tôi không chi ̣u bâ ́t kỳ tra ́ch nhiê ̣m 
nào đô ́i vơ ́i bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về các sửa đổi, ta ̣m ngư ̀ng hoă ̣c 
ngừng vĩnh viê ̃n hoạt động của bản tin này hoặc bất kỳ nội dung nào của 
bản tin này. 

Nếu ba ̣n có bâ ́t kỳ vâ ́n đê ̀ nào câ ̀n tư vâ ́n, bạn nên liên hê ̣ với chúng tôi 
hoă ̣c yêu câ ̀u luâ ̣t sư cu ̉a ba ̣n tư vâ ́n vê ̀ vâ ́n đê ̀ đó cho bạn. Người tiếp cận 
được bản tin này tư ̣ chi ̣u tra ́ch nhiê ̣m vê ̀ việc sử dụng thông tin, hiểu và 
đồng ý rằng chu ́ng tôi va ̀ bizconsult Law Firm không chịu bâ ́t kỳ trách 
nhiệm nào đô ́i vơ ́i các khiếu nại, tổn thất phát sinh từ việc sử dụng thông 
tin của bản tin na ̀y. 

Tất cả ca ́c quyê ̀n, bao gô ̀m nhưng không ha ̣n chê ́, quyê ̀n ta ́c gia ̉, quyê ̀n liên 
quan va ̀ quyê ̀n sở hư ̃u công nghiê ̣p đô ́i với các ta ̀i liê ̣u, thông tin va ̀ thiê ́t kê ́ 
của bản tin na ̀y cu ̃ng như thiê ́t kê ́ của ca ́c ta ̀i liê ̣u của bản tin na ̀y, thuộc 
chúng tôi va ̀ bizconsult Law Firm, được ba ̉o hộ theo Luâ ̣t Sở hữu Trí tuệ 
Việt nam và ca ́c hiê ̣p định, hiê ̣p ước quốc tê ́ liên quan ma ̀ Chi ́nh phu ̉ Viê ̣t 
nam đa ̃ ky ́ kê ́t. 
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