
Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong vi phạm sử dụng điện 

(Trích một số điều khoản trong Thực hiện Nghị định 134/2013/NĐ-CP, ngày 17/10/2013 
của Chính Phủ) 

Điều 2. Thời hiệu xử phạt 
Thời hiệu xử phạt vi phạm trơng lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng 

năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là 01 năm; đối với các hành vi vi phạm về sản xuất, 

nhập khẩu phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả thì thời hiệu xử 

phạt là 02 năm. 

Điều 3. Các hình thức xử phạt 

1. Hình thức xử phạt chính 

Đối với từng hành vi vi phạm, cá nhân, tổ chức hoặc Đơn vị điện lực có hành vi vi 

phạm phải chịu một trong các hình thức xử phạt chính sau đây:  

a) Cảnh cáo; 

b) Phạt tiền. 

- Mức phạt tiền đối với các hành vi vi phạm trong Nghị định này được áp dụng 

để xử phạt đối với cá nhân, trừ các trường hợp quy định đối tượng vi phạm là tổ 

chức hoặc Đơn vị điện lực. Khi xử phạt đối với tổ chức hoặc Đơn vị điện lực thì mức tiền 

phạt bằng 02 lần mức tiền phạt đối với cá nhân, cụ thể như sau: 

- Mức phạt tiền trong lĩnh vực điện lực tối đa là 50.000.000 đồng đối với cá nhân, 

100.000.000 đồng đối với tổ chức hoặc Đơn vị điện lực; 

- Mức phạt tiền trong lĩnh vực an toàn đập thủy điện tối đa là 100.000.000 đồng 

đối với cá nhân, 200.000.000 đồng đối với tổ chức; công trình đập thủy điện từ cấp II trở 

lên thì áp dụng 100%, từ cấp III trở xuống áp dụng 70% mức phạt tiền cụ thể đối với một 

hành vi vi phạm an toàn đập thủy điện quy định tại Nghị định này; 

- Mức phạt tiền trong lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tối đa là 

100.000.000 đồng đối với cá nhân, 200.000.000 đồng đối với tổ chức. 

2. Hình thức xử phạt bổ sung 

Ngoài các hình thức xử phạt chính, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, cá nhân, tổ 

chức hoặc Đơn vị điện lực có hành vi vi phạm còn có thể bị áp dụng một hoặc các hình 

thức xử phạt bổ sung sau đây: 

a) Trong lĩnh vực điện lực 

Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng làm phương tiện vi phạm.  

b) Trong lĩnh vực an toàn đập thủy điện 



- Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng làm phương tiện vi phạm;  

- Đình chỉ có thời hạn hoạt động tích nước hồ chứa thủy điện. 

c) Trong lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả 

- Tước quyền sử dụng giấy phép xây dựng, giấy chứng nhận hoặc chứng chỉ có 

thời hạn; 

- Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm. 

Điều 12. Vi phạm các quy định về sử dụng điện 

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi cản 
trở người có thẩm quyền kiểm tra việc sử dụng điện. 

2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:  

a) Vô ý gây sự cố hệ thống điện của bên bán điện; 

b) Tự ý cấp điện cho tổ chức, cá nhân bị ngừng cấp điện do vi phạm các quy định về sử 
dụng điện; vi phạm pháp luật về xây dựng, bảo vệ môi trường. 

3. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:  

a) Tự ý lắp đặt, đóng, cắt, sửa chữa, di chuyển, thay thế các thiết bị điện và công trình 

điện của bên bán điện; 

b) Không thông báo cho bên bán điện biết trước 15 ngày khi có nhu cầu chấm dứt hợp 

đồng mua bán điện đối với trường hợp mua điện để phục vụ các mục đích khác ngoài 
mục đích sinh hoạt. 

4. Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi tự ý đóng điện dùng 

khi công trình sử dụng điện của bên mua điện chưa nghiệm thu; khi đang trong thời gian 
bị ngừng cấp điện do vi phạm các quy định về sử dụng điện, vi phạm pháp luật về xây 

dựng, bảo vệ môi trường. 

5. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:  

a) Gây hư hại, tự ý di chuyển hệ thống đo đếm điện (kể cả tủ bảo vệ công tơ, các niêm 

phong và sơ đồ đấu dây); 

b) Sử dụng các thiết bị với mục đích gây nhiễu làm hư hại thiết bị truyền số liệu, đo 

lường, bảo vệ của hệ thống điện. 

6. Phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với người cho thuê nhà thu tiền 

điện của người thuê nhà cao hơn giá quy định trong trường hợp mua điện theo giá bán lẻ 
điện để phục vụ mục đích sinh hoạt. 

7. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với người cho thuê nhà thu tiền 

điện của người thuê nhà cao hơn giá quy định trong trường hợp mua điện theo giá bán  lẻ 
điện để phục vụ mục đích sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. 

8. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi của 
khách hàng sử dụng điện lớn sau đây: 



a) Không thực hiện chế độ sử dụng điện theo đúng mức yêu cầu của Đơn vị điều độ hệ 
thống điện quốc gia trong trường hợp hệ thống bị hạn chế công suất; không có biện pháp 

đảm bảo tiêu chuẩn điện áp đã được thỏa thuận trong hợp đồng mua bán điện; 

b) Sử dụng trang thiết bị sử dụng điện, trang thiết bị đấu nối không đáp ứng các tiêu 
chuẩn, (quy chuẩn kỹ thuật và tiêu chuẩn về an toàn điện để đấu nối vào lưới điện quốc 

gia; 

c) Không thực hiện các lệnh thao tác của Đơn vị điều độ hệ thống điện quốc gia; 

d) Không thực hiện cắt điện, giảm mức tiêu thụ điện khi có yêu cầu của bên bán điện do 
sự cố bất khả kháng. 

9. Phạt tiền đối với hành vi trộm cắp điện dưới mọi hình thức như sau: 

a) Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi trộm cắp điện với số 

lượng dưới 1.000kWh; 

b) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi trộm cắp điện với số 

lượng từ 1.000kWh đến dưới 2.000kWh; 

c) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi trộm cắp điện với 
số lượng từ 2.000kWh đến dưới 4.500kWh; 

d) Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi trộm cắp điện với 
số lượng từ 4.500kWh đến dưới 6.000kWh; 

đ) Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với hành vi trộm cắp điện với 
số lượng từ 6.000kWh đến dưới 8.500kWh; 

e) Phạt tiền từ 25.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi trộm cắp điện với 
số lượng từ 8.500kWh đến dưới 11.000kWh; 

g) Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 35.000.000 đồng đối với hành vi trộm cắp điện với 
số lượng từ 11.000kWh đến dưới 13.500kWh; 

h) Phạt tiền từ 35.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi trộm cắp điện với 
số lượng từ 13.500kWh đến dưới 16.000kWh; 

i) Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 45.000.000 đồng đối với hành vi trộm cắp điện với số 

lượng từ 16.000kWh đến dưới 18.000kWh; 

k) Phạt tiền từ 45.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi trộm cắp điện với 

số lượng từ 18.000kWh đến dưới 20.000kWh. 

10. Đối với trường hợp trộm cắp điện từ 20.000 kWh trở lên được chuyển hồ sơ để truy 

cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại Khoản 1 Điều 44 Nghị định này, nhưng sau đó 
có quyết định không khởi tố vụ án hình sự, quyết định hủy bỏ quyết định khởi tố vụ án 

hình sự, quyết định đình chỉ điều tra, đình chỉ vụ án của cơ quan có thẩm quyền hoặc trả 

lại hồ sơ thì áp dụng thời hạn xử phạt quy định tại Điều 63 Luật xử lý vi phạm hành 

chính, mức phạt tiền quy định tại Điểm k Khoản 9 Điều này và biện pháp khắc phục hậu 
quả quy định tại Điểm d Khoản 12 Điều này. 



11. Ngoài hình thức xử phạt chính, cá nhân, tổ chức vi phạm còn bị áp dụng hình thức xử 
phạt bổ sung tịch thu tang vật, phương tiện dùng để vi phạm đối với hành vi quy định tại 

Khoản 5 và Khoản 9 Điều này. 

12. Ngoài các hình thức xử phạt chính, cá nhân, tổ chức vi phạm còn bị áp dụng biện 
pháp khắc phục hậu quả sau đây: 

a) Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đối với hành vi quy định tại Điểm a Khoản 3 và 
Khoản 5 Điều này; 

b) Buộc nộp ngân sách nhà nước toàn bộ số tiền bất hợp pháp có được đối với hành vi 
quy định tại Khoản 6 và Khoản 7 Điều này; 

c) Buộc sử dụng các thiết bị đáp ứng đủ tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đối với hành vi 
quy định tại Điểm b Khoản 8 Điều này; 

d) Buộc bồi thường toàn bộ số tiền bị thiệt hại đối với hành vi quy định tại Điểm a Khoản 
5 và Khoản 9 Điều này. 

 

  



THẨM QUYỀN, THỦ TỤC XỬ PHẠT 

MỤC 1. THẨM QUYỀN XỬ PHẠT TRONG LĨNH VỰC ĐIỆN LỰC 

Điều 33. Thẩm quyền xử phạt 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 

trong lĩnh vực điện lực xảy ra tại địa phương thuộc phạm vi quản lý, cụ thể như sau: 

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có quyền xử phạt đối với các hành vi quy định 

tại Điều 12 và Khoản 1 Điều 15 Nghị định này: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 5.000.000 đồng đối với cá nhân, 10.000.000 đồng đối với tổ chức; 

c) Tịch thu tang vật, phương tiện dùng để vi phạm có giá trị không vượt quá mức 

phạt tiền quy định tại Điểm b Khoản này đối với những hành vi vi phạm thuộc thẩm 

quyền xử phạt theo quy định tại Điều 12 Nghị định này;  

d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả được quy định để áp dụng đối với những 

hành vi vi phạm thuộc thẩm quyền xử phạt theo quy định tại Điểm a Khoản 12 Điều 12 

và Điểm a Khoản 8 Điều 15 Nghị định này. 

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có quyền xử phạt đối với các hành vi quy 

định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 9; Điều 11; Điều 12; Khoản 1, Khoản 2 và Khoản 3 Điều 

15 Nghị định này: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 25.000.000 đồng đối với cá nhân, đến 50.000.000 đồng đối với tổ 

chức; 

c) Tịch thu tang vật, phương tiện dùng để vi phạm có giá trị không vượt quá mức 

tiền phạt quy định tại Điểm b Khoản này đối với những hành vi vi phạm thuộc thẩm 

quyền xử phạt theo quy định tại Điều 12 và Điều 15 Nghị định này; 

d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả được quy định để áp dụng đối với những 

hành vi vi phạm thuộc thẩm quyền xử phạt theo quy định tại Điều 9, Điều 11, Điều 12 và 

Điều 15 Nghị định này. 

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có quyền xử phạt đối với các hành vi quy 

định tại Điều 5; Điều 6; Khoản 2 và Khoản 3 Điều 9; Khoản 1 Điều 10; Điều 11; Điều 12 

và Điều 15 Nghị định này: 

a) Phạt cảnh cáo; 

b) Phạt tiền đến 50.000.000 đồng đối với cá nhân, đến 100.000.000 đồng đối với 

tổ chức; 



c) Áp dụng hình thức xử phạt bổ sung được quy định để áp dụng đối với những 

hành vi vi phạm thuộc thẩm quyền xử phạt theo quy định tại Điều 12 và Điều 15 Nghị 

định này; 

d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả được quy định để áp dụng đối với những 

hành vi vi phạm thuộc thẩm quyền xử phạt theo quy định tại Điều 5, Điều 6, Điều 9, Điều 

10, Điều 11, Điều 12 và Điều 15 Nghị định này. 


