
 

UBND THÀNH PHỐ NHA TRANG 

PHÕNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 814 /VHTT-TTCS 

V/v hướng dẫn tuyên truyền Nghị định 

số 36/2020/NĐ-CP ngày 24/3/2020 của Chính phủ 

quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong 

lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản 

trên đài truyền thanh cơ sở 

Nha Trang, ngày 07 tháng 7 năm 2020 

 

Kính gửi: UBND các xã, phường. 

 

Thực hiện Công văn số 1538/STTTT-TTBCXB ngày 06/7/2020 của Sở 

Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa về việc tuyên truyền công tác quản 

lý tài nguyên khoáng sản, 

Phòng Văn hóa và Thông tin hướng dẫn công tác thông tin, tuyên truyền 

Nghị định số 36/2020/NĐ-CP ngày 24/3/2020 của Chính phủ quy định về xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản trên Đài 

Truyền thanh cơ sở như sau: 

1. Nội dung tuyên truyền: 

Thực hiện phát thanh tuyên truyền theo nội dung do Phòng Văn hóa và 

Thông tin biên soạn (kèm theo Công văn này). 

2. Thời gian tuyên truyền: 

Thực hiện tuyên truyền trên Đài Truyền thanh cơ sở bắt đầu từ ngày 10/7 

đến ngày 25/7/2020; giờ phát thanh theo Quy chế của địa phương đã ban hành. 

Yêu cầu cán bộ phụ trách Đài các xã, phường cập nhật đầy đủ vào sổ nhật 

ký phát thanh của Đài Truyền thanh cơ sở. 

Đề nghị UBND các xã, phường chỉ đạo thực hiện./. 

 
Nơi nhận:                                                                                      
- Như trên (VBĐT); 
- Trưởng phòng; 
- Lưu: VT, Trâm. 

TRƯỞNG PHÕNG 

 

 

 

 

 

Đinh Văn Cường 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

UBND THÀNH PHỐ NHA TRANG 

PHÕNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN 

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

BÀI TUYÊN TRUYỀN 

Về Nghị định số 36/2020/NĐ-CP ngày 24/3/2020 của Chính phủ quy định về 

xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản 
(kèm theo Công văn số 814 /VHTT-TTCS ngày 07/7/2020 

của Phòng Văn hóa và Thông tin) 

 

Kính thưa: Toàn thể nhân dân thành phố! 

 

Nhằm góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành quy định của 

pháp luật của Nhân dân trên địa bàn thành phố trong việc bảo vệ tài nguyên 

nước và khoáng sản, Phòng Văn hóa và Thông tin xin trích đọc một số điều, 

khoản trong Nghị định số 36/2020/NĐ-CP ngày 24/3/2020 của Chính phủ quy 

định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng 

sản, cụ thể như sau: 

Khoản 1 tại Điều 4 quy định hình thức xử phạt vi phạm hành chính 

Hình thức xử phạt chính: 

Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên 

nước và khoáng sản bị áp dụng một trong các hình thức xử phạt chính sau đây: 

a) Cảnh cáo; 

b) Phạt tiền. 

Mức phạt tiền tối đa đối với một hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực tài nguyên nước là 250.000.000 đồng đối với cá nhân và 500.000.000 đồng 

đối với tổ chức. Mức phạt tiền tối đa đối với một hành vi vi phạm hành chính 

trong lĩnh vực khoáng sản là 1.000.000.000 đồng đối với cá nhân và là 

2.000.000.000 đồng đối với tổ chức; 

c) Tước quyền sử dụng Giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên 

nước, xả nước thải vào nguồn nước; Giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất; 

Giấy phép thăm dò, khai thác khoáng sản từ 01 tháng đến 24 tháng. 

Điều 23. Vi phạm các quy định về phòng, chống ô nhiễm, suy thoái, 

cạn kiệt nguồn nước 

1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi không 

thực hiện biện pháp chống thấm, chống tràn ao, hồ, khu chứa nước thải trong 

trường hợp nước thải không chứa chất thải nguy hại. 

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi sử 

dụng thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y và các loại hoá chất khác trong trồng 



 

trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản không bảo đảm quy chuẩn kỹ thuật gây ô 

nhiễm nguồn nước. 

Điều 24. Vi phạm các quy định về ứng phó, khắc phục sự cố ô nhiễm 

nguồn nước 

1. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong 

các hành vi vi phạm sau: 

a) Không xây dựng phương án ứng phó, khắc phục sự cố ô nhiễm nguồn 

nước; 

b) Không trang bị đủ các phương tiện, thiết bị cần thiết để ứng phó, khắc 

phục sự cố ô nhiễm nguồn nước do hành vi vi phạm gây ra; 

c) Không thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi xảy ra sự cố 

gây ô nhiễm nguồn nước. 

2. Phạt tiền từ 120.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng đối với hành vi 

không thực hiện các biện pháp để kịp thời ứng phó, khắc phục sự cố ô nhiễm 

nguồn nước do hành vi vi phạm gây ra. 

3. Phạt tiền từ 220.000.000 đồng đến 250.000.000 đồng đối với hành vi 

không thực hiện các biện pháp để kịp thời ứng phó, khắc phục sự cố do hành vi 

vi phạm gây ô nhiễm nguồn nước nghiêm trọng. 

Điều 50. Vi phạm quy định đối với quyền lợi hợp pháp của địa 

phương và người dân nơi có khoáng sản được khai thác 

1. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi thực 

hiện không đầy đủ các hạng mục nâng cấp, duy tu, xây dựng đường giao thông 

phục vụ hoạt động khai thác khoáng sản đã xác định trong dự án đầu tư công 

trình khai thác khoáng sản, thiết kế mỏ đã duyệt. 

2. Phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi 

không thực hiện các hạng mục nâng cấp, duy tu, xây dựng đường giao thông 

phục vụ hoạt động khai thác khoáng sản đã được xác định trong dự án đầu tư 

công trình khai thác khoáng sản, thiết kế mỏ đã duyệt./.  

Phòng Văn hóa và Thông tin biên soạn 
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