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VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 
 

CHÍNH PHỦ 
 
 

CHÍNH PHỦ 
 
 

Số: 120/2021/NĐ-CP 

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

 
Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2021 
 

NGHỊ ĐỊNH 
Quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính 

giáo dục tại xã, phường, thị trấn 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 
phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012; Luật sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 13 tháng 11 năm 2020; 

Căn cứ Luật Phòng, chống ma túy ngày 30 tháng 3 năm 2021; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp; 

Chính phủ ban hành Nghị định quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành 
chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn. 

 
Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 
 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Nghị định này quy định việc xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành 
chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là biện pháp giáo dục tại xã, 
phường, thị trấn) và việc xem xét, quyết định chuyển sang áp dụng biện pháp thay 
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thế xử lý vi phạm hành chính quản lý tại gia đình (sau đây gọi là biện pháp quản lý 
tại gia đình). 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Người bị đề nghị và bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn. 

2. Người được áp dụng biện pháp quản lý tại gia đình. 

3. Cơ quan, người có thẩm quyền lập hồ sơ đề nghị và quyết định áp dụng biện 
pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn và biện pháp quản lý tại gia đình. 

4. Cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia vào việc tổ chức thi hành quyết định áp 
dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn và biện pháp quản lý tại gia đình. 

5. Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan. 

Điều 3. Nguyên tắc áp dụng 

1. Kịp thời, công khai, khách quan, công bằng; đúng thẩm quyền, đối tượng, 
trình tự, thủ tục quy định tại Luật Xử lý vi phạm hành chính và Nghị định này. 

2. Không xâm phạm đến sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của người vi phạm. 

3. Tôn trọng và bảo vệ bí mật cá nhân của người vi phạm. 

4. Người có thẩm quyền áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn có 
trách nhiệm chứng minh vi phạm hành chính. Cá nhân bị xem xét áp dụng biện 
pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn có quyền tự mình hoặc thông qua người đại 
diện hợp pháp chứng minh mình không thuộc đối tượng bị áp dụng biện pháp giáo 
dục tại xã, phường, thị trấn. 

5. Bảo đảm sự tham gia của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong cộng đồng, nhà 
trường và gia đình trong việc giúp đỡ, giáo dục người bị áp dụng biện pháp giáo 
dục tại xã, phường, thị trấn. 

6. Việc quyết định thời hạn áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn 
phải căn cứ vào tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm, nhân thân người vi phạm, tình 
tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng. 

7. Chỉ áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người chưa 
thành niên trong trường hợp cần thiết nhằm giáo dục, giúp đỡ họ sửa chữa sai lầm, 
phát triển lành mạnh và trở thành công dân có ích cho xã hội. 
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Đối với người chưa thành niên thuộc đối tượng quy định tại các điểm c, d và đ 
khoản 2 Điều 5 Nghị định này, chỉ quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, 
phường, thị trấn khi không đủ điều kiện áp dụng biện pháp quản lý tại gia đình. 
Việc áp dụng biện pháp quản lý tại gia đình không được coi là đã bị xử lý vi phạm 
hành chính. 

8. Trong quá trình xem xét, quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, 
phường, thị trấn đối với người chưa thành niên, người có thẩm quyền xử lý vi 
phạm hành chính phải bảo đảm lợi ích tốt nhất cho họ. 

Điều 4. Các tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng 

1. Ngoài tình tiết giảm nhẹ quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7 Điều 9 
Luật Xử lý vi phạm hành chính, khi quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, 
phường, thị trấn, người có thẩm quyền có thể xem xét áp dụng tình tiết giảm nhẹ là 
người vi phạm đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi. 

2. Tình tiết tăng nặng được xem xét áp dụng khi quyết định áp dụng biện pháp 
giáo dục tại xã, phường, thị trấn là các điểm a, c, đ, e, g, k và m khoản 1 Điều 10 
Luật Xử lý vi phạm hành chính. 

Điều 5. Đối tượng, thời hiệu, thời hạn áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, 
phường, thị trấn 

1. Biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn được áp dụng đối với các đối 
tượng quy định tại Điều 90 Luật Xử lý vi phạm hành chính. 

Không áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người 
nước ngoài. 

2. Đối tượng và thời hiệu áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn: 

a)  Người từ đủ 12 tuổi đến dưới 14 tuổi thực hiện hành vi có dấu hiệu của một 
tội phạm rất nghiêm trọng do cố ý quy định tại Bộ luật Hình sự thì thời hiệu là 
01 năm, kể từ ngày thực hiện hành vi vi phạm; 

b)  Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi thực hiện hành vi có dấu hiệu của một 
tội phạm nghiêm trọng do cố ý quy định tại Bộ luật Hình sự thì thời hiệu là 06 
tháng, kể từ ngày thực hiện hành vi vi phạm; 
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c)  Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi đã 02 lần bị xử phạt vi phạm hành 
chính và bị lập biên bản vi phạm hành chính tại lần vi phạm thứ ba trong thời hạn 
06 tháng về một trong các hành vi gây rối trật tự công cộng, trộm cắp tài sản, đánh 
bạc, lừa đảo, đua xe trái phép thì thời hiệu là 06 tháng, kể từ ngày thực hiện lần 
cuối một trong các hành vi vi phạm này; 

d)  Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi đã 02 lần bị xử phạt vi phạm hành 
chính và bị lập biên bản vi phạm hành chính tại lần vi phạm thứ ba trong thời hạn 
06 tháng về một trong các hành vi xúc phạm nhân phẩm, danh dự của người khác, 
gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác, chiếm giữ trái phép 
tài sản, hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác, gây rối trật tự công 
cộng, trộm cắp tài sản, đánh bạc, lừa đảo, đua xe trái phép nhưng không phải là tội 
phạm thì thời hiệu là 06 tháng, kể từ ngày thực hiện lần cuối một trong các hành vi 
vi phạm này; 

đ) Người từ đủ 14 tuổi trở lên đã 02 lần bị xử phạt vi phạm hành chính và bị 
lập biên bản vi phạm hành chính tại lần vi phạm thứ ba trong thời hạn 06 tháng về 
hành vi sử dụng trái phép chất ma túy thì thời hiệu là 03 tháng, kể từ ngày thực 
hiện lần cuối hành vi vi phạm này; 

e)  Người từ đủ 18 tuổi trở lên đã 02 lần bị xử phạt vi phạm hành chính và bị 
lập biên bản vi phạm hành chính tại lần vi phạm thứ ba trong thời hạn 06 tháng về 
một trong các hành vi xúc phạm nhân phẩm, danh dự của người khác, gây thương 
tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác, chiếm giữ trái phép tài sản, hủy 
hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác, gây rối trật tự công cộng, trộm 
cắp tài sản, đánh bạc, lừa đảo, đua xe trái phép, ngược đãi hoặc hành hạ ông, bà, 
cha, mẹ, vợ, chồng, con, cháu hoặc người có công nuôi dưỡng mình nhưng không 
phải là tội phạm thì thời hiệu là 06 tháng, kể từ ngày thực hiện lần cuối một trong 
các hành vi vi phạm này. 

3. Thời hạn áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn từ 03 tháng đến 
06 tháng. 

Điều 6. Điều kiện chuyển sang áp dụng biện pháp quản lý tại gia đình 

1. Đối tượng quy định tại điểm c, điểm d khoản 2 Điều 5 và người từ đủ 14 tuổi 
đến dưới 18 tuổi sử dụng trái phép chất ma túy quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 5 
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Nghị định này được xem xét, quyết định áp dụng biện pháp quản lý tại gia đình 
nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau đây: 

a) Tự nguyện khai báo, thành thật hối lỗi về hành vi vi phạm của mình; 

b) Gia đình có nguồn thu nhập ổn định; có chỗ ở để người chưa thành niên 
sống cùng cha, mẹ hoặc người giám hộ; có điều kiện phối hợp với cá nhân, cơ 
quan, tổ chức hữu quan trong việc giáo dục, quản lý người chưa thành niên; 

c) Cha, mẹ hoặc người giám hộ có nhân thân tốt, tự nguyện nhận trách nhiệm 
quản lý người chưa thành niên tại gia đình; có thời gian để giáo dục, quản lý, động 
viên, khuyến khích, tạo điều kiện để người chưa thành niên tham gia các chương 
trình học tập hoặc dạy nghề; các chương trình tham vấn, phát triển kỹ năng sống 
phù hợp được tổ chức tại địa phương; 

d) Có bản cam kết của cha, mẹ hoặc người giám hộ. 

2. Thời hạn áp dụng biện pháp quản lý tại gia đình từ 03 tháng đến 06 tháng. 

Điều 7. Thẩm quyền quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, 
thị trấn và biện pháp quản lý tại gia đình 

1. Người có thẩm quyền quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, 
thị trấn quy định tại khoản 1 Điều 105 của Luật Xử lý vi phạm hành chính gồm: 

a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là Ủy ban nhân 
dân cấp xã) nơi người vi phạm cư trú; 

b) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cơ sở bảo trợ xã hội tiếp nhận người 
chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định đặt trụ sở; 

c) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nơi phát hiện người từ đủ 18 tuổi trở lên 
có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy lần cuối, không có nơi cư trú ổn định. 

2. Người có thẩm quyền quyết định áp dụng biện pháp quản lý tại gia đình quy 
định tại khoản 2 Điều 140 của Luật Xử lý vi phạm hành chính là Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân cấp xã nơi người chưa thành niên cư trú. 

3. Người được giao quyền đứng đầu hoặc phụ trách Ủy ban nhân dân cấp xã 
theo quy định tại Nghị định số 157/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 10 năm 2007 của 
Chính phủ quy định chế độ trách nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, 
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đơn vị của nhà nước trong thi hành nhiệm vụ, công vụ có thẩm quyền áp dụng biện 
pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn và biện pháp quản lý tại gia đình như 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã. 

Điều 8. Hủy bỏ, ban hành mới quyết định trong áp dụng biện pháp giáo 
dục tại xã, phường, thị trấn 

1. Người đã ban hành quyết định trong áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, 
phường, thị trấn tự mình hoặc theo yêu cầu của những người quy định tại khoản 3 
Điều 18 Luật Xử lý vi phạm hành chính phải ban hành quyết định hủy bỏ toàn bộ 
nội dung quyết định nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây: 

a) Không đúng đối tượng áp dụng; 

b) Vi phạm quy định về thẩm quyền ban hành quyết định; 

c) Vi phạm quy định về thủ tục ban hành quyết định; 

d) Trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 12 Luật Xử lý vi phạm hành chính; 

đ) Trường hợp xác định hành vi vi phạm không đúng quy định tại khoản 6 
Điều 12 Luật Xử lý vi phạm hành chính; 

e) Trường hợp quy định tại khoản 10 Điều 12 Luật Xử lý vi phạm hành chính; 

g) Trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 116 Luật Xử lý vi phạm hành chính; 

h) Trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 40 Nghị định này. 

2. Trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và e khoản 1 
Điều này, nếu có căn cứ để ban hành quyết định mới trong áp dụng biện pháp giáo 
dục tại xã, phường, thị trấn thì người đã ban hành quyết định phải ban hành quyết 
định mới hoặc chuyển người có thẩm quyền ban hành quyết định mới. 

Điều 9. Đính chính, sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ một phần quyết định trong 
áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn 

1. Người đã ban hành quyết định trong áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, 
phường, thị trấn tự mình hoặc theo yêu cầu của những người quy định tại khoản 3 
Điều 18 Luật Xử lý vi phạm hành chính có trách nhiệm đính chính quyết định 
trong áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn nếu quyết định có sai sót 
về kỹ thuật soạn thảo. 
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2. Người đã ban hành quyết định trong áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, 
phường, thị trấn tự mình hoặc theo yêu cầu của những người quy định tại khoản 3 
Điều 18 Luật Xử lý vi phạm hành chính có trách nhiệm sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ một 
phần quyết định trong áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn nếu quyết 
định có sai sót, vi phạm mà không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 8 
Nghị định này và khoản 1 Điều này. 

3. Quyết định đính chính, sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ một phần quyết định trong 
áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn được lưu trong hồ sơ áp dụng 
biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc hồ sơ áp dụng biện pháp quản lý 
tại gia đình. 

Điều 10. Thực hiện việc đính chính, sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ, ban hành 
quyết định mới trong áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường thị trấn 

1. Việc đính chính, sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ quyết định trong áp dụng biện 
pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn được thực hiện khi còn thời hạn, thời hiệu áp 
dụng biện pháp. 

2. Việc ban hành quyết định mới trong áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, 
phường, thị trấn được thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 8 Nghị định này 
trong trường hợp còn thời hiệu áp dụng biện pháp. 

3. Quyết định đính chính, sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ, quyết định mới trong áp 
dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn được ban hành có hiệu lực kể từ 
ngày ký. 

4. Trường hợp quyết định đính chính, sửa đổi, bổ sung, quyết định mới được 
ban hành có quy định thời hạn áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn 
và biện pháp quản lý tại gia đình ít hơn thời gian mà người vi phạm đã chấp hành 
tại quyết định cũ thì người vi phạm được chấm dứt chấp hành biện pháp và được 
coi là đã chấp hành xong biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn và biện pháp 
quản lý tại gia đình. 

Trường hợp quyết định đính chính, sửa đổi, bổ sung, quyết định mới được ban 
hành có quy định thời hạn áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn và 
biện pháp quản lý tại gia đình dài hơn thời gian mà người vi phạm đã chấp hành tại 
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quyết định cũ thì người vi phạm phải tiếp tục chấp hành thời gian còn lại, sau khi 
đã trừ đi phần thời gian đã chấp hành. 

Điều 11. Thời hạn được coi là chưa bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, 
phường, thị trấn 

1. Cá nhân bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn, nếu trong 
thời hạn 02 năm, kể từ ngày chấp hành xong quyết định hoặc 01 năm, kể từ ngày 
hết thời hiệu thi hành quyết định mà không tái phạm, thì được coi là chưa bị áp 
dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn. 

2. Người chưa thành niên bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị 
trấn, nếu trong thời hạn 01 năm, kể từ ngày chấp hành xong quyết định hoặc từ 
ngày hết thời hiệu thi hành quyết định mà không tái phạm thì được coi là chưa bị 
áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn. 

Điều 12. Kinh phí cho việc thực hiện biện pháp giáo dục tại xã, phường, 
thị trấn 

1. Nhà nước hỗ trợ kinh phí cho các hoạt động trong quá trình áp dụng biện 
pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn gồm: 

a) Chi phí xác minh, thu thập tài liệu và lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp 
giáo dục tại xã, phường, thị trấn; 

b) Chi phí xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể và xác định tình trạng nghiện; 

c) Chi phí tổ chức cuộc họp tư vấn; 

d) Chi phí cho việc chuyển giao đối tượng về nơi cư trú hoặc đến cơ sở bảo trợ 
xã hội; 

đ) Chi phí cho việc tổ chức quản lý đối với trường hợp người từ đủ 18 tuổi trở 
lên có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy không có nơi cư trú ổn định; 

e) Chi phí cho việc tổ chức giáo dục, quản lý người chưa thành niên tại các 
cơ sở bảo trợ xã hội; 

g) Chi phí hỗ trợ cho người được phân công giúp đỡ người được giáo dục; 

h) Chi phí cho công tác quản lý việc thi hành pháp luật về áp dụng biện pháp 
giáo dục tại xã, phường, thị trấn; 
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i) Các chi phí cần thiết khác. 

2. Kinh phí quy định tại khoản 1 Điều này do ngân sách địa phương bảo đảm 
và các nguồn kinh phí khác (nếu có). 

3. Mức kinh phí hỗ trợ cho người được phân công giúp đỡ người được giáo 
dục tối thiểu là 360.000 đồng/tháng. 

 
Chương II 

THỦ TỤC LẬP HỒ SƠ, XEM XÉT, QUYẾT ĐỊNH ÁP DỤNG  
BIỆN PHÁP GIÁO DỤC TẠI XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN  

VÀ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ TẠI GIA ĐÌNH 
 

Điều 13. Đề nghị lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, 
phường, thị trấn 

1. Hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với 
đối tượng quy định tại các điểm c, d, đ và e khoản 2 Điều 5 Nghị định này do 
Trưởng Công an cấp xã tự lập hoặc trên cơ sở đề nghị của những người sau đây: 

a) Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã; người đứng đầu 
các tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở; 

b) Đại diện lãnh đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người vi phạm đang làm việc 
hoặc học tập; 

c) Đại diện đơn vị dân cư ở cơ sở gồm: Tổ trưởng Tổ dân phố, Trưởng thôn, 
ấp, bản, buôn, làng, phum, sóc và các đơn vị tương đương. 

2. Đề nghị lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị 
trấn phải được lập thành văn bản và gửi đến Trưởng Công an cấp xã. Người đề 
nghị phải chịu trách nhiệm về nội dung thông tin trong văn bản đề nghị quy định 
tại khoản 3 Điều này. 

3. Nội dung của văn bản đề nghị phải ghi rõ địa danh, ngày, tháng, năm; họ, 
tên và tên cơ quan, tổ chức của người đề nghị; họ, tên, ngày, tháng, năm sinh, nơi 
cư trú, nhân thân của người vi phạm; hành vi vi phạm, nơi thực hiện hành vi 
vi phạm, lý do đề nghị, tài liệu liên quan (nếu có); chữ ký của người đề nghị. 
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4. Xem xét, lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, 
thị trấn: 

a) Trong thời hạn tối đa 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề 
nghị, Trưởng Công an cấp xã có trách nhiệm kiểm tra các thông tin về hành vi vi 
phạm và nhân thân người vi phạm. 

Trường hợp người bị đề nghị là người chưa thành niên, thì tham khảo ý kiến 
của công chức văn hóa - xã hội chuyên trách theo dõi về lao động - thương binh và 
xã hội, người làm công tác bảo vệ trẻ em cấp xã, cộng tác viên công tác xã hội 
hoặc cộng tác viên bảo vệ trẻ em (nếu có) và đại diện đơn vị dân cư ở cơ sở về đặc 
điểm và hoàn cảnh gia đình của người chưa thành niên; 

b) Trưởng Công an cấp xã không chấp nhận đề nghị lập hồ sơ nếu văn bản đề 
nghị không đúng đối tượng quy định tại các điểm c, d, đ và e khoản 2 Điều 5 
Nghị định này hoặc sự việc đang trong quá trình hòa giải hoặc đã hòa giải thành 
theo quy định của pháp luật về hòa giải ở cơ sở. 

Trường hợp không chấp nhận đề nghị lập hồ sơ, thì Trưởng công an cấp xã có 
trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến người đề nghị ngay sau khi hết thời hạn 
kiểm tra các thông tin về hành vi vi phạm và nhân thân người vi phạm theo quy 
định tại điểm a khoản này; 

c) Trường hợp chấp nhận đề nghị lập hồ sơ, Trưởng Công an cấp xã tiến hành 
các bước lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn và 
thông báo bằng văn bản cho người đề nghị về việc chấp nhận lập hồ sơ đề nghị. 

5. Trường hợp người vi phạm là người chưa thành niên, nếu xét thấy đủ điều 
kiện áp dụng biện pháp quản lý tại gia đình, thì Trưởng Công an cấp xã lập hồ sơ 
đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp xem xét, quyết định áp dụng biện pháp 
quản lý tại gia đình. 

Điều 14. Thẩm quyền lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, 
phường, thị trấn 

1. Trưởng Công an cấp xã nơi đối tượng quy định tại các điểm c, d, đ và e 
khoản 2 Điều 5 Nghị định này cư trú lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục 
tại xã, phường, thị trấn. 
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2. Trưởng Công an cấp xã nơi đối tượng quy định tại các điểm c, d, đ và e 
khoản 2 Điều 5 Nghị định này thực hiện hành vi vi phạm pháp luật lập hồ sơ đề 
nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn. 

3. Cơ quan Công an cấp huyện hoặc Công an cấp tỉnh đang thụ lý vụ việc theo 
quy định tại khoản 2 Điều 97 Luật Xử lý vi phạm hành chính lập hồ sơ đề nghị áp 
dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với đối tượng quy định tại 
khoản 2 Điều 5 Nghị định này. 

Điều 15. Thu thập thông tin, tài liệu để lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện 
pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn 

1. Thông tin, tài liệu để lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, 
phường, thị trấn gồm: 

a) Thông tin, tài liệu về hành vi vi phạm; 

b) Tài liệu về việc xác định độ tuổi; 

c) Tài liệu về việc xác minh nơi cư trú; 

d) Tài liệu về kết quả xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể hoặc kết quả xác 
định tình trạng nghiện đối với trường hợp quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 5 
Nghị định này; 

đ) Thông tin và tài liệu khác có liên quan (nếu có). 

2. Đối với người chưa thành niên, ngoài các thông tin, tài liệu quy định tại 
khoản 1 Điều này, Trưởng Công an cấp xã có trách nhiệm: 

a) Thu thập thêm thông tin về hoàn cảnh gia đình, quan hệ bạn bè và hoàn 
cảnh dẫn đến vi phạm; 

b) Lấy ý kiến nhận xét của nhà trường, cơ quan, tổ chức nơi người chưa thành 
niên đang học tập, làm việc (nếu có); 

c) Lấy ý kiến của cha, mẹ hoặc người giám hộ của người chưa thành niên, 
trừ trường hợp người chưa thành niên được chuyển đến cơ sở bảo trợ xã hội. 

3. Người có thẩm quyền lập hồ sơ đề nghị có trách nhiệm thu thập các thông 
tin, tài liệu quy định tại các khoản 1 và 2 Điều này. Thông tin thu thập được phải 
thể hiện bằng văn bản. 



 
 CÔNG BÁO/Số 29 + 30/Ngày 07-01-2022 13 
 

4. Công chức tư pháp - hộ tịch, công chức văn hóa - xã hội chuyên trách theo 
dõi về lao động - thương binh và xã hội, người làm công tác bảo vệ trẻ em cấp xã, 
cộng tác viên công tác xã hội, cộng tác viên bảo vệ trẻ em (nếu có), cha, mẹ hoặc 
người giám hộ của người chưa thành niên, nhà trường, cơ quan, tổ chức có liên 
quan có trách nhiệm cung cấp thông tin, tài liệu hoặc có ý kiến bằng văn bản theo 
đề nghị của cơ quan công an trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận 
được đề nghị. 

Điều 16. Xác định độ tuổi của đối tượng bị áp dụng biện pháp giáo dục tại 
xã, phường, thị trấn 

Người có thẩm quyền lập hồ sơ đề nghị có trách nhiệm xác định độ tuổi của 
đối tượng bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn theo quy định của 
pháp luật về hộ tịch. Việc xác định độ tuổi của đối tượng bị áp dụng biện pháp giáo 
dục tại xã, phường, thị trấn phải được thể hiện bằng văn bản. 

Điều 17. Xác minh nơi cư trú và chuyển hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp 
giáo dục tại xã, phường, thị trấn 

1. Trong thời hạn tối đa 03 ngày làm việc, kể từ khi thụ lý hồ sơ, người có 
thẩm quyền lập hồ sơ đề nghị có trách nhiệm xác minh nơi cư trú của đối tượng bị 
áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn. 

Đối với các địa bàn là vùng miền núi, hải đảo, vùng xa xôi, hẻo lánh mà việc 
đi lại gặp khó khăn thì thời hạn xác minh nơi cư trú có thể kéo dài hơn nhưng 
không được quá 10 ngày, kể từ khi thụ lý hồ sơ. 

2. Người được xác định có nơi cư trú ổn định nếu thuộc một trong các trường 
hợp sau đây: 

a) Là người hiện đang sinh sống tại nơi đăng ký thường trú hoặc tạm trú; 

b) Trường hợp không xác định được nơi đăng ký thường trú, tạm trú thì nơi cư 
trú ổn định là nơi ở hiện tại của đối tượng được xác định theo quy định tại khoản 1 
Điều 19 Luật Cư trú và có thời gian thường xuyên sinh sống từ 30 ngày trở lên, có 
xác nhận của Trưởng Công an cấp xã. 

3. Người được xác định không có nơi cư trú ổn định nếu thuộc một trong các 
trường hợp sau đây: 



 
14 CÔNG BÁO/Số 29 + 30/Ngày 07-01-2022 
  

a) Là người có đăng ký thường trú hoặc tạm trú nhưng không sinh sống tại nơi 
đăng ký thường trú hoặc tạm trú, có xác nhận của Trưởng Công an cấp xã nơi đăng 
ký thường trú hoặc tạm trú về việc người đó không sinh sống ở nơi đăng ký thường 
trú hoặc tạm trú và không biết người đó đang ở đâu; 

b) Thành viên gia đình theo quy định pháp luật về hôn nhân và gia đình cung 
cấp thông tin cho cơ quan chức năng hiện không biết người đó hiện nay đang ở đâu 
và cơ quan Công an tra cứu thông tin được lưu trữ theo quy định của pháp luật 
nhưng cũng không xác định được người đó đang ở đâu; 

c) Người không đăng ký thường trú hoặc tạm trú và thời gian sinh sống ở một 
nơi cố định dưới 30 ngày. 

4. Việc xác minh nơi cư trú thực hiện theo quy định của pháp luật về cư trú. 

5. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ khi xác minh được nơi cư trú và hoàn 
thành việc lập hồ sơ đề nghị, đối với đối tượng có nơi cư trú ổn định tại địa phương 
nơi họ thực hiện hành vi vi phạm, người có thẩm quyền lập hồ sơ đề nghị phải chuyển 
hồ sơ đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đối tượng vi phạm cư trú ổn định để 
xem xét, quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn. 

6. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ khi xác minh được nơi cư trú và hoàn 
thành việc lập hồ sơ đề nghị, đối với đối tượng không cư trú tại địa phương nơi họ 
thực hiện hành vi vi phạm, thì người có thẩm quyền lập hồ sơ xử lý như sau: 

a) Trưởng Công an cấp xã đã lập hồ sơ đối với đối tượng quy định tại các 
điểm c, d, đ và e khoản 2 Điều 5 Nghị định này chuyển hồ sơ đến Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đối tượng vi phạm cư trú ổn định để xem xét, 
quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn; 

b) Cơ quan Công an cấp huyện, Công an cấp tỉnh đã lập hồ sơ đối với đối 
tượng quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định này chuyển hồ sơ đến Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân cấp xã nơi đối tượng vi phạm cư trú ổn định để xem xét, quyết định áp 
dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn. 

7. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ khi thực hiện xong việc xác minh 
nơi cư trú và hoàn thành việc lập hồ sơ đề nghị, đối với đối tượng không có nơi cư 
trú ổn định là người chưa thành niên, người từ đủ 18 tuổi trở lên quy định tại 
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điểm đ khoản 2 Điều 5 Nghị định này, mà không xác minh được nơi cư trú, 
thì người có thẩm quyền lập hồ sơ xử lý như sau: 

a) Đối với đối tượng là người chưa thành niên, Trưởng Công an cấp xã nơi 
đối tượng thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, cơ quan Công an cấp huyện hoặc 
Công an cấp tỉnh đang thụ lý vụ việc chuyển đối tượng và bản sao hồ sơ đến cơ 
sở bảo trợ xã hội theo danh mục do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định; đồng 
thời, chuyển hồ sơ đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi cơ sở bảo trợ xã 
hội đó đóng trụ sở, để xem xét, quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, 
phường, thị trấn; 

b) Đối với đối tượng là người từ đủ 18 tuổi trở lên, Trưởng Công an cấp xã nơi 
đối tượng thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, cơ quan Công an cấp huyện hoặc 
Công an cấp tỉnh đang thụ lý vụ việc chuyển đối tượng và hồ sơ đến Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân cấp xã nơi phát hiện đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy lần 
cuối để xem xét, quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn. 

Điều 18. Xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể và xác định tình trạng nghiện 

1. Xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể và xác định tình trạng nghiện theo quy 
định của Luật Phòng, chống ma túy đối với các đối tượng sau: 

a) Đối tượng quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 5 Nghị định này; 

b) Đối tượng đang trong thời gian chấp hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, 
thị trấn có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. 

2. Trường hợp đối tượng quy định tại điểm a khoản 1 Điều này có kết quả xét 
nghiệm dương tính với chất ma túy trong cơ thể thì người có thẩm quyền hoặc 
người đề nghị xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể đối với người vi phạm gửi ngay 
kết quả đến Trưởng Công an cấp xã nơi người đó cư trú hoặc Trưởng Công an cấp 
xã nơi người đó thực hiện hành vi vi phạm để xem xét, lập hồ sơ đề nghị áp dụng 
biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn. 

3. Trường hợp đối tượng quy định tại điểm a khoản 1 Điều này được xác định 
là nghiện ma túy thì thực hiện việc cai nghiện ma túy theo quy định của Luật Phòng, 
chống ma túy. 

4. Trường hợp đối tượng quy định tại điểm b khoản 1 Điều này mà được xác 
định là nghiện ma túy thì người có thẩm quyền xử lý theo quy định tại khoản 2 
Điều 41 Nghị định này. 
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Điều 19. Hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn 

1. Văn bản đề nghị lập hồ sơ đề nghị. 

2. Bản tóm tắt lý lịch của người vi phạm. 

3. Văn bản, tài liệu quy định tại các khoản 1 và 2 Điều 15 Nghị định này. 

4. Bệnh án (nếu có). 

5. Bản tường trình của người vi phạm. 

Trường hợp người vi phạm không biết chữ hoặc không thể viết bản tường trình 
thì có thể nhờ người khác viết hộ, người vi phạm phải điểm chỉ vào từng trang của 
bản tường trình; 

6. Các tài liệu khác có liên quan (nếu có). 

Điều 20. Xử lý hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, 
thị trấn từ nơi khác chuyển đến 

Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị áp dụng 
biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn theo quy định tại các khoản 5, 6 và 7 
Điều 17 Nghị định này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã giao hồ sơ cho Trưởng 
Công an cùng cấp kiểm tra, bổ sung các thông tin, tài liệu theo quy định tại 
Điều 15 Nghị định này. 

Thời hạn kiểm tra, bổ sung các thông tin, tài liệu là 03 ngày làm việc, kể từ 
ngày nhận được hồ sơ. 

Điều 21. Gửi hồ sơ và thông báo về việc lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện 
pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn 

1. Sau khi hoàn thành việc lập hồ sơ, người có thẩm quyền lập hồ sơ đề nghị 
áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn phải thông báo ngay bằng văn 
bản về việc lập hồ sơ cho người bị đề nghị áp dụng biện pháp hoặc cha, mẹ hoặc 
người giám hộ của người chưa thành niên. 

Người có thẩm quyền lập hồ sơ đề nghị phải chịu trách nhiệm về tính pháp lý 
của hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn. 

2. Văn bản thông báo về việc lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại 
xã, phường, thị trấn gồm các nội dung cơ bản sau đây: 
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a) Họ, tên người vi phạm; 

b) Lý do lập hồ sơ đề nghị; 

c) Quyền đọc, ghi chép những nội dung cần thiết trong hồ sơ của người nhận 
được thông báo; địa điểm, thời hạn đọc, ghi chép; 

d) Quyền phát biểu ý kiến về hồ sơ đề nghị tại cuộc họp tư vấn. 

3. Việc đọc, ghi chép các nội dung cần thiết của hồ sơ đề nghị áp dụng biện 
pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 97 
Luật Xử lý vi phạm hành chính. 

4. Trong thời hạn 01 ngày làm việc, kể từ ngày hết thời hạn đọc, ghi chép các 
nội dung cần thiết quy định tại khoản 3 Điều này, tùy từng trường hợp cụ thể, 
người có thẩm quyền lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, 
thị trấn gửi hồ sơ đến một trong các chủ thể sau: 

a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đối tượng cư trú; 

b) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cơ sở bảo trợ xã hội đóng trụ sở đối 
với đối tượng không có nơi cư trú ổn định; 

c) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nơi phát hiện đối tượng là người từ đủ 18 tuổi 
trở lên có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy lần cuối đối với đối tượng không 
có nơi cư trú ổn định. 

Điều 22. Cuộc họp tư vấn xem xét, quyết định áp dụng biện pháp giáo dục 
tại xã, phường, thị trấn 

1. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị áp 
dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã 
tổ chức và chủ trì cuộc họp tư vấn để xem xét, quyết định áp dụng biện pháp. 

2. Thành phần tham gia cuộc họp tư vấn gồm có: 

a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã; 

b) Trưởng Công an cấp xã; 

c) Công chức tư pháp - hộ tịch; 

d) Đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và một số tổ chức chính trị - 
xã hội, tổ chức xã hội cùng cấp có liên quan, đại diện dân cư ở cơ sở; 
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đ) Trường hợp người bị đề nghị áp dụng biện pháp là người chưa thành niên, 
thì ngoài những thành phần quy định tại các điểm a, b, c và d khoản này, phải có 
sự tham gia của công chức văn hóa - xã hội, cộng tác viên công tác xã hội hoặc 
cộng tác viên trẻ em (nếu có); đại diện nhà trường (nếu có); đối với người chưa 
thành niên không có nơi cư trú ổn định đang ở tại cơ sở bảo trợ xã hội, thì phải có 
đại diện của cơ sở đó; 

e) Trường hợp cần thiết, có thể mời đại diện tổ hòa giải, cơ quan Công an nơi đã 
chuyển hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn tham dự. 

3. Những người được mời tham dự cuộc họp tư vấn: 

a) Người bị đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn; 

b) Cha, mẹ hoặc người giám hộ của người chưa thành niên; 

c) Người bị hại (nếu có); 

d) Người đại diện hợp pháp tham gia bảo vệ quyền, lợi ích của đối tượng 
(nếu có). 

4. Việc mời những người quy định tại khoản 3 Điều này tham gia cuộc họp 
được thể hiện bằng văn bản và phải được gửi trước khi tổ chức cuộc họp ít nhất là 
03 ngày làm việc. 

5. Những người tham gia cuộc họp quy định tại khoản 3 Điều này phải được 
phát biểu ý kiến tại cuộc họp. 

Trường hợp người bị đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị 
trấn không tham dự được, thì có thể gửi ý kiến bằng văn bản. 

6. Hoãn cuộc họp tư vấn xem xét, quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại 
xã, phường, thị trấn trong trường hợp cha, mẹ hoặc người giám hộ của người chưa 
thành niên không tham dự được mà có lý do chính đáng. 

Cuộc họp tư vấn được hoãn không quá 02 lần, mỗi lần hoãn không quá 02 ngày 
làm việc, thời gian hoãn không tính vào thời gian xem xét, ra quyết định áp dụng 
biện pháp này. 

Trường hợp cha, mẹ hoặc người giám hộ của người chưa thành niên vẫn không 
thu xếp tham dự cuộc họp sau thời gian hoãn nêu trên do không có mặt tại địa 
phương, điều kiện sức khỏe hoặc lý do chính đáng khác thì phải có trách nhiệm cử 
người đại diện cho gia đình tham dự cuộc họp. 
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7. Cuộc họp tư vấn xem xét, quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, 
thị trấn vẫn tiếp tục được tổ chức nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây: 

a) Người bị đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn, cha, 
mẹ hoặc người giám hộ của người chưa thành niên bị đề nghị áp dụng biện pháp 
giáo dục tại xã, phường, thị trấn cố tình trốn tránh không tham dự cuộc họp tư vấn; 

b) Người bị đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn không 
tham dự được cuộc họp tư vấn và cũng không gửi ý kiến bằng văn bản; 

c) Cha, mẹ hoặc người giám hộ của người chưa thành niên bị đề nghị áp dụng 
biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn không thể tham dự được cuộc họp tư 
vấn do có lý do chính đáng và đã hoãn theo quy định tại khoản 6 Điều này. 

8. Cuộc họp tư vấn xem xét, quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, 
phường, thị trấn chỉ được tổ chức khi có sự tham gia của ít nhất 2/3 (hai phần ba) 
số thành viên quy định tại khoản 2 Điều này được mời. 

9. Trình tự, nội dung của cuộc họp tư vấn: 

a) Đại diện Công an cấp xã nêu hành vi vi phạm pháp luật của người bị đề nghị 
áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn, kết quả xác minh, chứng cứ 
thu thập được, tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng, biện pháp hòa giải, các biện 
pháp giúp đỡ, giáo dục đã áp dụng đối với người đó (nếu có); 

b) Người bị đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn trình 
bày lý do vi phạm pháp luật, nhận thức của mình về hành vi vi phạm và kế hoạch 
sửa chữa khuyết điểm; đưa ra các chứng cứ có liên quan. 

Trường hợp họ vắng mặt và có ý kiến bằng văn bản, thì ý kiến của họ phải 
được đọc tại cuộc họp; 

c) Cha, mẹ hoặc người giám hộ của người chưa thành niên hoặc người đại diện 
hợp pháp của họ trình bày về nhân thân, hoàn cảnh gia đình, lý do vi phạm, trách 
nhiệm giáo dục, quản lý người chưa thành niên tại gia đình; 

d) Người bị hại phát biểu ý kiến về thiệt hại của mình; 

đ) Công chức văn hóa - xã hội hoặc cộng tác viên công tác xã hội, cộng tác 
viên công tác trẻ em (nếu có); đại diện nhà trường (nếu có) phát biểu ý kiến về 
nhân thân của người bị đề nghị giáo dục, hoàn cảnh gia đình, đề xuất biện pháp 
giáo dục, hỗ trợ phù hợp; 
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e) Các thành viên thảo luận về sự cần thiết áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, 
phường, thị trấn; nhân thân, tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng của đối tượng; 
các hình thức, biện pháp giáo dục; thời gian áp dụng biện pháp; lựa chọn cơ quan, 
tổ chức phù hợp để giao trách nhiệm giáo dục, quản lý đối tượng; khả năng áp 
dụng biện pháp quản lý tại gia đình, các hình thức giáo dục, hỗ trợ đối với đối 
tượng là người chưa thành niên. 

10. Nội dung cuộc họp phải được ghi thành biên bản và lưu vào hồ sơ. 

Điều 23. Hoàn thiện hồ sơ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã 

1. Căn cứ vào biên bản cuộc họp, Trưởng Công an cấp xã có trách nhiệm hoàn 
thiện hồ sơ để trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp ngay sau khi kết thúc cuộc 
họp tư vấn xem xét, quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn. 

2. Hồ sơ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định về việc áp dụng 
hoặc không áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn gồm có: 

a) Báo cáo tóm tắt về nội dung cuộc họp, trong đó đề xuất áp dụng hoặc không 
áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường thị trấn; lý do đề xuất; các ý kiến khác 
nhau của thành viên cuộc họp tư vấn (nếu có). 

Trường hợp đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn, ngoài 
những nội dung nêu trên, báo cáo tóm tắt phải đề xuất thời hạn áp dụng, cơ quan, 
tổ chức được giao giáo dục, quản lý đối tượng; 

b) Hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn quy định 
tại Điều 19 Nghị định này; 

c) Biên bản cuộc họp tư vấn; 

d) Các tài liệu khác có liên quan (nếu có). 

Điều 24. Đề nghị áp dụng biện pháp quản lý tại gia đình 

1. Biện pháp quản lý tại gia đình được xem xét áp dụng trong các giai đoạn 
sau đây: 

a) Xem xét đề nghị lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, 
phường, thị trấn; 

b) Thu thập thông tin, tài liệu để lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục 
tại xã, phường, thị trấn; 
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c) Xử lý hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn từ 
nơi khác chuyển đến; 

d) Sau khi kết thúc cuộc họp tư vấn xem xét, quyết định áp dụng biện pháp 
giáo dục tại xã, phường, thị trấn. 

2. Cha, mẹ hoặc người giám hộ của người chưa thành niên phải lập bản cam 
kết gồm các nội dung chủ yếu sau đây: 

a) Bảo đảm các điều kiện quy định tại các điểm b và c khoản 1 Điều 6 
Nghị định này; 

b) Phối hợp chặt chẽ với tổ chức, cá nhân được phân công giám sát để giáo 
dục, quản lý người chưa thành niên; 

c) Báo cáo theo yêu cầu của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã về tình hình 
quản lý người chưa thành niên; 

d) Thực hiện tốt việc giáo dục, quản lý để người chưa thành niên không vi 
phạm pháp luật. 

3. Hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp quản lý tại gia đình gồm có: 

a) Văn bản đề nghị của người có thẩm quyền lập hồ sơ đề nghị, trong đó nêu rõ 
thông tin về nhân thân của người chưa thành niên; đề xuất áp dụng biện pháp quản 
lý tại gia đình; lý do đề nghị áp dụng; dự kiến thời hạn áp dụng và tên tổ chức, 
cá nhân phối hợp cùng gia đình trong việc giám sát người chưa thành niên; 

b) Hồ sơ của người chưa thành niên vi phạm pháp luật theo quy định tại 
Điều 19 Nghị định này; 

c) Văn bản cam kết của cha, mẹ hoặc người giám hộ; 

d) Các tài liệu khác có liên quan (nếu có). 

Điều 25. Ra quyết định áp dụng biện pháp quản lý tại gia đình và quyết 
định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn 

1. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị áp 
dụng biện pháp quản lý tại gia đình của Trưởng Công an cấp xã, Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân cấp xã xem xét, quyết định: 

a) Áp dụng biện pháp quản lý tại gia đình; 
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b) Chuyển lại để lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, 
thị trấn trong trường hợp không đồng ý với đề nghị của Trưởng Công an cùng cấp 
trong giai đoạn quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều 24 Nghị định này. 

2. Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc cuộc họp tư vấn 
xem xét, quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn, Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét ra một trong các quyết định sau đây: 

a) Quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn; 

b) Quyết định không áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn; 

c) Quyết định áp dụng biện pháp quản lý tại gia đình đối với người chưa 
thành niên. 

Điều 26. Quyết định và thời hiệu thi hành quyết định áp dụng biện pháp 
giáo dục tại xã, phường, thị trấn 

1. Quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn gồm các nội 
dung cơ bản sau đây: 

a) Ngày, tháng, năm ra quyết định; 

b) Họ, tên, chức vụ của người ra quyết định; 

c) Họ, tên, ngày, tháng, năm sinh, nơi cư trú của đối tượng được giáo dục; 

d) Hành vi vi phạm pháp luật; điều, khoản của văn bản pháp luật được áp dụng; 

đ) Tên và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức được giao giáo dục, quản lý. 

Trường hợp đối tượng được giáo dục là người chưa thành niên, thì giao cho 
cha, mẹ hoặc người giám hộ để phối hợp giáo dục, quản lý. 

Trường hợp đối tượng được giáo dục là người chưa thành niên không có nơi 
cư trú ổn định, thì giao cho cơ sở bảo trợ xã hội để giáo dục, quản lý. 

Trường hợp đối tượng được giáo dục là người từ đủ 18 tuổi trở lên có hành vi 
sử dụng trái phép chất ma túy không có nơi cư trú ổn định, thì giao cho Công an 
cấp xã hoặc cơ quan, tổ chức khác phù hợp tại địa phương để giáo dục, quản lý; 

e) Thời hạn áp dụng biện pháp; ngày thi hành quyết định; 

g) Quyền khiếu nại, khởi kiện theo quy định của pháp luật. 



 
 CÔNG BÁO/Số 29 + 30/Ngày 07-01-2022 23 
 

2. Quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn có hiệu lực 
kể từ ngày ký. 

Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày ký, quyết định được gửi cho 
người được giáo dục, gia đình người được giáo dục, cơ quan, tổ chức được giao 
giáo dục, quản lý, Thường trực Hội đồng nhân dân cấp xã và các cơ quan, tổ chức 
có liên quan. 

3. Thời hiệu thi hành quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, 
thị trấn theo quy định tại Điều 108 Luật Xử lý vi phạm hành chính. 

Điều 27. Quyết định không áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, 
thị trấn 

1. Quyết định không áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn gồm 
các nội dung cơ bản sau đây: 

a) Ngày, tháng, năm ra quyết định; 

b) Họ, tên, chức vụ của người ra quyết định; 

c) Họ, tên, ngày, tháng, năm sinh, nơi cư trú của người bị đề nghị áp dụng biện 
pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn; 

d) Hành vi vi phạm pháp luật của người đó; điều, khoản của văn bản pháp luật 
được áp dụng; 

đ) Lý do không áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn. 

2. Quyết định không áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn có 
hiệu lực kể từ ngày ký. 

3. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày có hiệu lực, quyết định được 
gửi cho người không bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn và gửi 
cho cá nhân, tổ chức có liên quan. 

Đối với người chưa thành niên đang ở tại cơ sở bảo trợ xã hội, quyết định được 
gửi đến cơ sở bảo trợ xã hội và cơ quan đã gửi hồ sơ. 

Điều 28. Quyết định áp dụng biện pháp quản lý tại gia đình 

1. Quyết định áp dụng biện pháp quản lý tại gia đình gồm các nội dung cơ bản 
sau đây: 
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a) Ngày, tháng, năm ra quyết định; 

b) Họ, tên, chức vụ của người ra quyết định; 

c) Họ, tên, ngày, tháng, năm sinh, nơi cư trú của người chưa thành niên; 

d) Lý do áp dụng; 

đ) Họ, tên, nơi cư trú của cha, mẹ hoặc người giám hộ; 

e) Thời hạn áp dụng, ngày thi hành quyết định; 

g) Tên tổ chức, cá nhân phối hợp giám sát; 

h) Trách nhiệm của người chưa thành niên nếu tiếp tục vi phạm pháp luật; 

i) Quyền khiếu nại, khởi kiện theo quy định của pháp luật. 

2. Quyết định áp dụng biện pháp quản lý tại gia đình có hiệu lực kể từ ngày ký. 

3. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày có hiệu lực, quyết định được 
gửi cho cha, mẹ hoặc người giám hộ của người chưa thành niên và tổ chức, cá nhân 
phối hợp giám sát người chưa thành niên để thực hiện. 

 
Chương III 

THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH ÁP DỤNG BIỆN PHÁP GIÁO DỤC  
TẠI XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN VÀ QUYẾT ĐỊNH ÁP DỤNG  

BIỆN PHÁP QUẢN LÝ TẠI GIA ĐÌNH 
 

Mục 1 
THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH ÁP DỤNG BIỆN PHÁP  

GIÁO DỤC TẠI XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN 
 

Điều 29. Phân công người trực tiếp giúp đỡ người được giáo dục 

1. Nguyên tắc phân công: 

a) Người được phân công giúp đỡ là cộng tác viên công tác xã hội, cộng tác 
viên trẻ em hoặc người có uy tín trong dòng họ, cộng đồng dân cư hoặc người có 
kinh nghiệm giáo dục, quản lý người chưa thành niên trong cơ sở bảo trợ xã hội có 
điều kiện, năng lực và kinh nghiệm giáo dục, giúp đỡ người được giáo dục; 
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b) Một người có thể được phân công giáo dục, quản lý, giúp đỡ nhiều người 
nhưng không quá 03 người cùng một thời điểm. 

Trường hợp người được phân công giúp đỡ không còn điều kiện giúp đỡ hoặc 
không hoàn thành trách nhiệm được giao, thì tổ chức được giao trách nhiệm giáo 
dục, quản lý phải kịp thời phân công người khác thay thế và phải thông báo bằng 
văn bản đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã. 

2. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày ban hành hoặc nhận được quyết 
định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn, người đứng đầu cơ quan, 
tổ chức, cơ sở bảo trợ xã hội phân công một người trực tiếp giáo dục, quản lý, giúp 
đỡ người được giáo dục. 

Điều 30. Kế hoạch giáo dục, quản lý, giúp đỡ người được giáo dục 

1. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Quyết định phân 
công người trực tiếp giáo dục, quản lý, giúp đỡ người được giáo dục, căn cứ thời 
hạn áp dụng biện pháp, người được phân công phải xây dựng kế hoạch giáo dục, 
quản lý, giúp đỡ người được giáo dục. 

2. Kế hoạch giáo dục, quản lý, giúp đỡ gồm các nội dung chủ yếu sau đây: 

a) Nội dung và hình thức giáo dục; 

b) Các biện pháp cụ thể để giám sát, hướng dẫn, theo dõi, hỗ trợ người được 
giáo dục, thời gian thực hiện, việc phối hợp với gia đình và tổ chức, cá nhân khác 
có liên quan; 

c) Nội dung phối hợp với các cơ quan, tổ chức xã hội liên quan tại địa phương 
đối với trường hợp người chưa thành niên ở tại cơ sở bảo trợ xã hội; 

d) Ý kiến của người đứng đầu tổ chức được giao giáo dục đối với kế hoạch 
giáo dục, quản lý, giúp đỡ. 

3. Kế hoạch giáo dục, quản lý, giúp đỡ phải được gửi cho người được giáo 
dục, cha, mẹ hoặc người giám hộ của người chưa thành niên, các cơ quan, tổ chức, 
cá nhân có liên quan để thực hiện và gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để lưu hồ sơ thi 
hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn. 

Điều 31. Nội dung và hình thức giáo dục 

1. Việc giáo dục tại xã, phường, thị trấn gồm các nội dung cơ bản sau đây: 
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a) Phổ biến, giáo dục pháp luật về quyền, nghĩa vụ của công dân, các quy định 
của pháp luật liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật của người được giáo dục. 

Phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy, về tác hại của việc sử 
dụng ma túy đối với sức khỏe, gia đình và cộng đồng cho đối tượng là người sử 
dụng trái phép chất ma túy; 

b) Giáo dục về kỹ năng sống, hỗ trợ học văn hóa, hướng nghiệp, dạy nghề, 
hỗ trợ tìm việc làm cho người được giáo dục; 

c) Tổ chức cho người được giáo dục tham gia các hoạt động công ích tại cộng 
đồng với hình thức phù hợp; 

d) Giáo dục về truyền thống tốt đẹp của quê hương, đất nước; 

đ) Các biện pháp bảo vệ, hỗ trợ khác theo quy định của pháp luật nhằm thúc 
đẩy việc phục hồi và tái hòa nhập cộng đồng. 

2. Việc giáo dục tại xã, phường, thị trấn có thể được thực hiện bằng các hình 
thức cơ bản sau đây: 

a) Gặp gỡ trực tiếp gia đình, người được giáo dục; 

b) Giới thiệu tham gia các lớp học về kỹ năng sống, các lớp hướng nghiệp, 
dạy nghề, tìm việc làm; 

c) Cung cấp tài liệu giáo dục tại xã, phường, thị trấn và mời chuyên gia, người 
có trình độ, chuyên môn nghiệp vụ tham gia giáo dục cho người được giáo dục; 

d) Thông báo bằng văn bản về gia đình, người được giáo dục về các biện pháp 
giáo dục, quản lý; 

đ) Yêu cầu người được giáo dục làm cam kết thực hiện nghiêm chỉnh các biện 
pháp giáo dục, quản lý; 

e) Tổ chức cuộc họp góp ý tại địa bàn dân cư ở cơ sở trong trường hợp cần thiết. 

Không tổ chức cuộc họp góp ý đối với trường hợp người được giáo dục là 
người chưa thành niên. 

Điều 32. Cam kết của người được giáo dục 

1. Người được giáo dục gửi bản cam kết về việc chấp hành quyết định áp dụng 
biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn cho cơ quan, tổ chức được giao giáo 
dục, quản lý và phải nghiêm chỉnh thực hiện cam kết của mình. 
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2. Nội dung cam kết gồm: 

a) Chấp hành nghiêm pháp luật, nghiêm túc sửa chữa sai phạm; 

b) Thực hiện tốt nghĩa vụ học tập, tu dưỡng, rèn luyện; 

c) Tham gia các chương trình học tập hoặc dạy nghề phù hợp; 

d) Tham gia các hoạt động công ích với hình thức phù hợp; 

đ) Tham gia các chương trình tham vấn, phát triển kỹ năng sống phù hợp được 
tổ chức tại địa phương; 

e) Có mặt khi được yêu cầu; 

g) Thực hiện nghiêm quy định về việc vắng mặt tại nơi cư trú. 

3. Trường hợp người được giáo dục không biết chữ hoặc không thể viết được 
cam kết thì có thể nhờ người khác viết hộ, người được giáo dục phải điểm chỉ vào 
từng trang của bản cam kết. 

4. Cam kết của người chưa thành niên phải có ý kiến của cha, mẹ hoặc người 
giám hộ. 

Điều 33. Trách nhiệm tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục, quản lý, giúp 
đỡ người được giáo dục 

1. Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan, tổ chức và người được phân công giúp đỡ 
có trách nhiệm phối hợp với đơn vị dân cư ở cơ sở và gia đình trong việc theo dõi, 
quản lý, giám sát việc thực hiện nội dung kế hoạch giáo dục, quản lý, giúp đỡ đối 
với người được giáo dục; 

2. Cơ quan, tổ chức xã hội liên quan tại địa phương có trách nhiệm phối hợp 
với cơ sở bảo trợ xã hội để cùng giáo dục, quản lý người được giáo dục. 

3. Cá nhân, tổ chức được phân công giúp đỡ người được giáo dục sử dụng một 
hoặc một số hình thức sau đây để thực hiện việc giám sát, quản lý, theo dõi sự tiến 
bộ của người được giáo dục: 

a) Yêu cầu người được giáo dục phải có mặt tại cơ quan có thẩm quyền; 

b) Yêu cầu người được giáo dục báo cáo với người được phân công giúp đỡ về 
tình hình học tập, lao động, rèn luyện, tu dưỡng, kết quả sửa chữa sai phạm và tiến 
bộ của mình; 
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c) Tổ chức việc xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể đối với đối tượng là người 
sử dụng trái phép chất ma túy theo quy định của pháp luật về phòng, chống ma túy; 

d) Tổ chức việc xác định tình trạng nghiện theo quy định của pháp luật về 
phòng, chống ma túy. 

4. Người được phân công giúp đỡ ghi sổ theo dõi sự tiến bộ của người được 
giáo dục để báo cáo tổ chức được giao giáo dục, quản lý. 

5. Tổ chức được giao giáo dục, quản lý có trách nhiệm định kỳ hằng tháng báo 
cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nơi ban hành quyết định áp dụng biện pháp 
giáo dục tại xã, phường, thị trấn về kết quả giám sát, giáo dục, giúp đỡ người được 
giáo dục. 

Điều 34. Tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục, quản lý, giúp đỡ người được 
giáo dục 

1. Việc tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục, quản lý, giúp đỡ đối với người 
được giáo dục là người chưa thành niên được thực hiện như sau: 

a) Đối với người đang học tập tại nhà trường, cơ sở giáo dục, người được phân 
công giúp đỡ và nhà trường cùng có trách nhiệm phối hợp với gia đình người chưa 
thành niên động viên, giúp đỡ họ học tập, rèn luyện; 

b) Đối với người ở tại cơ sở bảo trợ xã hội, thì cơ sở bảo trợ xã hội tạo điều 
kiện để họ tiếp tục tham gia các chương trình học tập phù hợp với lứa tuổi; tham 
gia các lớp học về kỹ năng sống, các lớp hướng nghiệp, dạy nghề tại cộng đồng. 

2. Trong thời gian chấp hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn, 
nếu người được giáo dục không tiến bộ, vi phạm cam kết và đã được người 
được phân công giúp đỡ nhắc nhở nhiều lần mà vẫn không chịu sửa chữa, thì tổ 
chức được giao giáo dục, quản lý báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã tổ 
chức cuộc họp tại cơ sở để góp ý đối với người được giáo dục, trừ trường hợp 
quy định tại khoản 6 Điều này. 

3. Thành phần tham dự cuộc họp góp ý: 

a) Đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp xã; 

b) Trưởng Công an cấp xã; 
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c) Người được phân công giúp đỡ và đại diện của cơ quan, tổ chức được giao 
giáo dục, quản lý; 

d) Đại diện Mặt trận Tổ quốc cấp xã và đại diện đơn vị dân cư ở cơ sở; 

đ) Người được giáo dục, gia đình của người được giáo dục. 

4. Trình tự, nội dung của cuộc họp góp ý: 

a) Người được phân công giúp đỡ báo cáo về quá trình giáo dục, quản lý và 
các vi phạm của người được giáo dục trong thời gian quản lý và đề xuất bổ sung, 
thay đổi biện pháp giáo dục, quản lý, giúp đỡ phù hợp; 

b) Người được giáo dục trình bày nguyên nhân vi phạm cam kết và phương 
hướng khắc phục, đề xuất giúp đỡ nếu cần thiết; 

c) Trên cơ sở báo cáo của người được phân công giúp đỡ và trình bày của 
người được giáo dục, các thành viên tham gia cuộc họp phân tích, góp ý về những 
sai phạm của người được giáo dục, giúp đỡ người đó sửa chữa để tiến bộ; 

d) Thảo luận và đưa ra biện pháp giáo dục đối với đối tượng; 

đ) Nội dung cuộc họp phải được ghi thành biên bản, lưu hồ sơ và gửi cho 
người được giáo dục và gia đình của họ. 

5. Hoãn cuộc họp góp ý và xử lý trong trường hợp không tổ chức cuộc họp 
góp ý: 

a) Hoãn cuộc họp góp ý trong trường hợp người được giáo dục không tham dự 
được mà có lý do chính đáng. 

Cuộc họp góp ý được hoãn không quá 02 lần, mỗi lần hoãn không quá 03 ngày 
làm việc; 

b) Không tổ chức cuộc họp góp ý nếu đã hoãn cuộc họp 02 lần theo quy định 
tại điểm a khoản này hoặc người được giáo dục cố tình trốn tránh. 

Trong trường hợp này, người được phân công trực tiếp giáo dục, quản lý, giúp 
đỡ người được giáo dục xây dựng báo cáo về quá trình giáo dục, quản lý và các vi 
phạm của người được giáo dục, đề xuất hướng giải quyết hoặc điều chỉnh kế 
hoạch, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định. Việc điều chỉnh kế 
hoạch phải được thông báo đến người được giáo dục và gia đình của họ. 
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6. Trường hợp người được giáo dục đang trong thời gian chấp hành biện pháp 
giáo dục tại xã, phường, thị trấn không tiến bộ, tiếp tục thực hiện hành vi vi phạm 
thì bị xem xét, xử lý theo quy định tại Điều 41 Nghị định này hoặc theo quy định 
pháp luật khác có liên quan. 

Điều 35. Quyền và nghĩa vụ của người được phân công giúp đỡ 

1. Quyền của người được phân công giúp đỡ: 

a) Gặp gỡ người được giáo dục, cha, mẹ hoặc người giám hộ của người chưa 
thành niên và những người có liên quan để động viên, nắm bắt tâm tư, nguyện 
vọng, khó khăn của người được giáo dục để tìm biện pháp giúp đỡ; 

b) Yêu cầu người được giáo dục thực hiện việc báo cáo theo quy định tại điểm b 
khoản 3 Điều 33 Nghị định này; 

c) Đề xuất với tổ chức được giao giáo dục, quản lý, Ủy ban nhân dân cấp xã 
tạo điều kiện thuận lợi để giáo dục, quản lý người được giáo dục; 

d) Đề nghị các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền tạo điều kiện cho người được 
giáo dục tham gia học tập, tìm kiếm việc làm, ổn định cuộc sống; 

đ) Tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, kiến thức, kinh nghiệm giáo 
dục, giúp đỡ người được giáo dục; 

e) Nhận kinh phí hỗ trợ dành cho người được phân công giúp đỡ. 

2. Nghĩa vụ của người được phân công giúp đỡ: 

a) Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục, quản lý, giúp đỡ người 
được giáo dục; 

b) Phối hợp với các cơ quan, tổ chức hữu quan khác và gia đình của người 
được giáo dục trong việc giáo dục, quản lý đối tượng và giúp đỡ họ trở thành 
người có ích cho xã hội. 

Phối hợp chặt chẽ với gia đình, nhà trường, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 
hoặc Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh để tạo điều kiện cho người chưa thành 
niên được giáo dục tham gia sinh hoạt câu lạc bộ, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, 
lao động, thể dục thể thao và các hoạt động vui chơi giải trí lành mạnh khác; 
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c) Giúp đỡ, động viên người được giáo dục; hỗ trợ, giới thiệu người được giáo 
dục tham gia các chương trình tham vấn, phát triển kỹ năng sống phù hợp được tổ 
chức tại địa phương; hỗ trợ tiếp cận các dịch vụ trợ giúp pháp lý theo quy định; 

d) Hướng dẫn thực hiện quyền, nghĩa vụ của người được giáo dục; 

đ) Đề xuất với Ủy ban nhân dân cấp xã và cơ quan, tổ chức có thẩm quyền tạo 
điều kiện cho họ tham gia học tập, tìm kiếm việc làm; 

e) Ghi sổ theo dõi và định kỳ hằng tháng báo cáo tổ chức được giao giáo dục, 
quản lý; 

g) Báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã về việc thực hiện quyết định áp 
dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn. 

Điều 36. Quyền và nghĩa vụ của người được giáo dục trong thời gian chấp 
hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn 

1. Quyền của người được giáo dục: 

a) Được lao động, học tập, sinh hoạt tại nơi cư trú, được hướng dẫn thực hiện 
thủ tục khai báo tạm vắng, đăng ký thường trú, tạm trú; 

b) Được tạo điều kiện tìm việc làm; được xem xét hỗ trợ cho vay vốn từ các 
ngân hàng chính sách xã hội, các quỹ xã hội, quỹ từ thiện, nhân đạo ở địa phương 
trong trường hợp là người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; 

c) Được tham gia các chương trình học tập hoặc dạy nghề; các chương trình 
tham vấn, phát triển kỹ năng sống phù hợp được tổ chức tại địa phương; 

d) Được đề đạt nguyện vọng, kiến nghị của mình đối với Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân cấp xã, Trưởng Công an cấp xã, tổ chức xã hội, nhà trường và người 
được phân công giúp đỡ; 

đ) Được vắng mặt tại nơi cư trú hoặc thay đổi nơi cư trú theo quy định; 

e) Khiếu nại, khởi kiện quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, 
thị trấn và các hành vi hành chính khác trong quá trình chấp hành quyết định. 

2. Nghĩa vụ của người được giáo dục: 

a) Chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước; 

b) Tích cực tham gia lao động, học tập, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công dân, 
nội quy, quy định của địa phương nơi cư trú; 
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c) Chịu sự giáo dục, quản lý của cơ quan và tổ chức xã hội và người được phân 
công giúp đỡ; người chưa thành niên được giáo dục còn nhận sự giáo dục, quản lý 
của gia đình và nhà trường; 

d) Thực hiện nghiêm nội dung đã cam kết; 

đ) Có mặt khi người có thẩm quyền yêu cầu; 

e) Thông báo, báo cáo về lý do, thời gian vắng mặt tại nơi cư trú và nơi đến 
lưu trú trong trường hợp được vắng mặt tại nơi cư trú theo quy định. 

Điều 37. Trách nhiệm của cơ sở bảo trợ xã hội 

1. Tiếp nhận người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định trong thời 
gian lập hồ sơ đề nghị và sau khi có quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, 
phường, thị trấn. 

2. Cử đại diện tham gia cuộc họp tư vấn xem xét, quyết định áp dụng biện 
pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn. 

3. Phân công cán bộ trực tiếp giúp đỡ người chưa thành niên được giáo dục. 

4. Tạo điều kiện cho người chưa thành niên được đi học, tham gia các chương 
trình học tập hoặc dạy nghề, các chương trình tham vấn, phát triển kỹ năng sống 
phù hợp được tổ chức tại địa phương. 

5. Phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan tại cộng đồng trong việc giáo 
dục, quản lý người chưa thành niên. 

6. Tổ chức quản lý người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định phù hợp 
với tình hình thực tiễn của cơ sở. 

Điều 38. Việc vắng mặt của người được giáo dục tại nơi cư trú và người 
được giáo dục tại cơ sở bảo trợ xã hội 

1. Người được giáo dục được vắng mặt tại nơi cư trú hoặc vắng mặt tại cơ sở 
bảo trợ xã hội nếu có lý do chính đáng và phải thực hiện khai báo tạm vắng theo 
quy định của pháp luật về cư trú. 

2. Thời gian vắng mặt tại nơi cư trú hoặc cơ sở bảo trợ xã hội được tính vào 
thời hạn chấp hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn nhưng tổng số thời 
gian vắng mặt không được vượt quá 1/3 (một phần ba) thời hạn áp dụng biện pháp, 
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trừ trường hợp người được giáo dục ốm, bị bệnh phải điều trị tại các cơ sở y tế 
theo chỉ định của bác sỹ và phải có xác nhận điều trị của cơ sở y tế. 

Trường hợp không thực hiện đúng quy định nêu trên thì thời gian vắng mặt tại 
nơi cư trú hoặc cơ sở bảo trợ xã hội không được tính vào thời hạn chấp hành biện 
pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn của người đó. 

3. Giải quyết trường hợp người được giáo dục vắng mặt tại nơi cư trú dưới 15 ngày 
như sau: 

a) Người được giáo dục hoặc cha, mẹ hoặc người giám hộ của người được giáo 
dục là người dưới 16 tuổi gửi đơn xin phép đến cơ quan, tổ chức được giao quản lý 
người được giáo dục; 

b) Cơ quan, tổ chức được giao quản lý người được giáo dục xem xét, trả lời 
bằng văn bản về việc vắng mặt tại nơi cư trú của người được giáo dục trong thời 
hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn; 

c) Trường hợp đồng ý thì phải báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nơi 
người được giáo dục cư trú về việc người được giáo dục vắng mặt tại nơi cư trú. 

Trường hợp không đồng ý thì nêu rõ lý do bằng văn bản cho người gửi đơn xin 
phép biết. 

4. Giải quyết trường hợp người được giáo dục vắng mặt tại nơi cư trú từ 15 ngày 
trở lên như sau: 

a) Người được giáo dục hoặc cha, mẹ hoặc người giám hộ của người được giáo 
dục là người dưới 16 tuổi gửi đơn xin phép đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã 
qua cơ quan, tổ chức được giao giáo dục, quản lý người được giáo dục. 

Đơn xin phép vắng mặt phải ghi rõ lý do, thời gian vắng mặt, nơi đến tạm trú; 

b) Cơ quan, tổ chức được giao quản lý người được giáo dục xem xét, có ý kiến 
về việc người được giáo dục vắng mặt tại nơi cư trú trong thời hạn 03 ngày làm 
việc, kể từ ngày nhận được đơn; 

c) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, quyết định bằng văn bản việc 
vắng mặt tại nơi cư trú của người được giáo dục sau khi nhận được đơn xin phép 
và ý kiến của cơ quan, tổ chức được giao quản lý người được giáo dục. 
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Trường hợp không đồng ý thì nêu rõ lý do bằng văn bản cho người gửi đơn xin 
phép và cơ quan, tổ chức được giao quản lý người được giáo dục biết. 

5. Giải quyết trường hợp người được giáo dục vắng mặt tại cơ sở bảo trợ xã 
hội như sau: 

a) Trường hợp vắng mặt dưới 15 ngày thì thực hiện theo quy định tại khoản 3 
Điều này, nhưng đơn xin phép được gửi đến cơ sở bảo trợ xã hội xem xét, giải quyết; 

b) Trường hợp vắng mặt từ 15 ngày trở lên thì thực hiện theo quy định tại 
khoản 4 Điều này, nhưng đơn xin phép được gửi đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
cấp xã nơi cơ sở bảo trợ xã hội đóng trụ sở xem xét, giải quyết qua cơ sở bảo trợ 
xã hội. 

Điều 39. Việc thay đổi nơi cư trú của người được giáo dục 

1. Trường hợp người được giáo dục thay đổi nơi cư trú do đi học tập, có việc 
làm ổn định hoặc theo gia đình chuyển đến địa phương khác hoặc vì lý do khác thì 
giải quyết như sau: 

a) Người được giáo dục hoặc cha, mẹ hoặc người giám hộ của người được giáo 
dục là người dưới 16 tuổi gửi đơn đề nghị đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã. 

Đơn đề nghị phải ghi rõ lý do, nơi đến cư trú và phải có ý kiến của cơ quan, 
tổ chức được giao giáo dục, quản lý người được giáo dục; 

b) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ra quyết định chuyển việc áp dụng biện 
pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người được giáo dục đến nơi cư trú 
mới trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn đề nghị. 

2. Giải quyết trường hợp xác định được nơi cư trú của người được giáo dục 
không có nơi cư trú ổn định như sau: 

a) Đối với người chưa thành niên được giáo dục tại cơ sở bảo trợ xã hội, thì 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cơ sở bảo trợ xã hội đóng trụ sở xem xét, 
quyết định chuyển việc áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với 
người được giáo dục về nơi cư trú của họ; 

b) Đối với người từ đủ 18 tuổi trở lên, thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nơi 
ra quyết định áp dụng biện pháp xem xét, quyết định chuyển việc áp dụng biện 
pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người được giáo dục về nơi cư trú 
của họ. 
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3. Trường hợp người được giáo dục thay đổi nơi cư trú theo quy định tại các 
khoản 1 và 2 Điều này, thì hồ sơ về việc áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, 
phường, thị trấn của họ phải được chuyển đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã 
nơi người được giáo dục đến cư trú. 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người được giáo dục đến cư trú có trách 
nhiệm tiếp nhận và phân công người trực tiếp giúp đỡ người được giáo dục theo 
quy định tại Điều 29 Nghị định này. 

4. Khi thay đổi nơi cư trú, người được giáo dục phải thực hiện quy định của 
pháp luật về cư trú. 

Điều 40. Xử lý đối với hành vi phạm tội được thực hiện trước hoặc trong 
thời gian chấp hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn 

1. Trường hợp phát hiện người bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, 
thị trấn đã thực hiện hành vi phạm tội trước hoặc trong thời gian chấp hành quyết 
định áp dụng biện pháp, theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng hình sự có 
thẩm quyền, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đang thi hành biện pháp giáo 
dục tại xã, phường, thị trấn phải ra quyết định tạm đình chỉ thi hành quyết định đối 
với người đó và chuyển hồ sơ áp dụng biện pháp đến cơ quan tiến hành tố tụng 
hình sự có thẩm quyền. 

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã đã ra quyết định tạm đình chỉ thi hành 
quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn phải ra quyết định 
hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ đó và người được tạm đình chỉ phải tiếp tục chấp 
hành quyết định áp dụng biện pháp nếu thuộc một trong các trường hợp sau: 

a) 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, quyết định đình chỉ vụ án, 
quyết định đình chỉ vụ án đối với bị can, miễn trách nhiệm hình sự theo bản án 
hoặc được Tòa án tuyên không phạm tội; 

b) Tòa án không xử phạt tù. 

3. Trường hợp người được tạm đình chỉ thi hành biện pháp bị Tòa án xử phạt 
tù thì trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được bản án có hiệu lực 
pháp luật, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã đã ra quyết định áp dụng biện pháp 
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giáo dục tại xã, phường, thị trấn phải ra quyết định miễn chấp hành phần thời gian 
còn lại của quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn. 

Quyết định miễn chấp hành phần thời gian còn lại của quyết định áp dụng biện 
pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và phải 
được gửi đến người được giáo dục; cơ quan, tổ chức được giao giáo dục, quản lý; 
người được phân công giúp đỡ. 

Điều 41. Chấm dứt việc áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn 

1. Người được giáo dục đã chấp hành ít nhất 1/2 (một phần hai) thời gian giáo 
dục tại xã, phường, thị trấn mà không tiến bộ, tiếp tục thực hiện hành vi vi phạm 
thuộc trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều 94 Luật Xử lý vi phạm hành 
chính, thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã đã ra quyết định áp dụng biện pháp 
giáo dục tại xã, phường, thị trấn ra quyết định chấm dứt việc áp dụng biện pháp 
giáo dục tại xã, phường, thị trấn và đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo 
dục bắt buộc. 

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã đã ra quyết định áp dụng biện pháp giáo 
dục tại xã, phường, thị trấn phải ra quyết định chấm dứt việc áp dụng biện pháp và 
xử lý như sau: 

a) Người từ đủ 12 tuổi trở lên đang trong thời gian chấp hành biện pháp mà bị 
xác định là nghiện ma túy thuộc trường hợp quy định tại các Điều 30, 31 và 33 
Luật Phòng, chống ma túy thì thực hiện việc cai nghiện theo quy định của pháp 
luật về phòng, chống ma túy; 

b) Người từ đủ 18 tuổi trở lên đang trong thời gian chấp hành biện pháp mà bị 
xác định là nghiện ma túy thuộc trường hợp quy định tại Điều 32 Luật Phòng, 
chống ma túy, thì lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ 
sở cai nghiện bắt buộc theo quy định pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. 

Điều 42. Giấy chứng nhận đã chấp hành xong quyết định áp dụng biện 
pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn 

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cấp Giấy chứng nhận đã chấp hành xong 
quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn cho người được 
giáo dục trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày người được giáo dục chấp 
hành xong biện pháp. 
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2. Giấy chứng nhận đã chấp hành xong quyết định áp dụng biện pháp giáo dục 
tại xã, phường, thị trấn được lưu hồ sơ. 

Bản sao hợp lệ của Giấy chứng nhận gửi cho tổ chức được giao giáo dục, quản 
lý và gia đình người được giáo dục. 

Điều 43. Hồ sơ về việc áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn 

1. Hồ sơ về việc áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn phải được 
đánh bút lục và được lưu trữ theo quy định của pháp luật về lưu trữ, gồm các tài 
liệu sau đây: 

a) Hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn; 

b) Quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn; 

c) Quyết định phân công người trực tiếp giúp đỡ người được giáo dục; 

d) Kế hoạch giáo dục, quản lý, giúp đỡ người được giáo dục; 

đ) Bản cam kết về việc chấp hành quyết định của người được giáo dục; 

e) Biên bản cuộc họp góp ý đối với người được giáo dục (nếu có); 

g) Sổ theo dõi sự tiến bộ của người được giáo dục và báo cáo kết quả giám sát, 
giáo dục, giúp đỡ của người được phân công giúp đỡ; 

h) Các tài liệu về việc vắng mặt tại nơi cư trú, thay đổi nơi cư trú của người 
được giáo dục (nếu có); 

i) Quyết định miễn chấp hành phần thời gian còn lại của quyết định áp dụng 
biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn (nếu có); 

k) Quyết định tạm đình chỉ thi hành quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại 
xã, phường, thị trấn (nếu có); 

l) Quyết định hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ thi hành quyết định áp dụng biện 
pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn (nếu có); 

m) Quyết định chấm dứt việc áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị 
trấn (nếu có); 

n) Giấy chứng nhận đã chấp hành xong quyết định áp dụng biện pháp giáo dục 
tại xã, phường, thị trấn; 

o) Các tài liệu khác có liên quan (nếu có). 
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2. Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đã ra quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại 
xã, phường, thị trấn hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người được giáo dục cư trú 
hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người được giáo dục chuyển đến cư trú thực hiện 
quản lý hồ sơ về việc áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn. 

 
Mục 2 

THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH ÁP DỤNG BIỆN PHÁP  
QUẢN LÝ TẠI GIA ĐÌNH 

 

Điều 44. Phối hợp giám sát người chưa thành niên được áp dụng biện 
pháp quản lý tại gia đình 

1. Trách nhiệm của gia đình người chưa thành niên: 

a) Quản lý, giám sát người chưa thành niên; 

b) Quan tâm, tạo điều kiện cho người chưa thành niên được đi học, tham gia 
các chương trình học tập, dạy nghề khác, các chương trình tham vấn, phát triển kỹ 
năng sống phù hợp được tổ chức tại địa phương; 

c) Định kỳ hằng tháng báo cáo với Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã về tình 
hình quản lý, giám sát người chưa thành niên; 

d) Phối hợp với tổ chức, cá nhân được phân công phối hợp giám sát thực hiện 
kế hoạch giám sát người chưa thành niên. 

2. Tổ chức được phân công phối hợp giám sát có trách nhiệm phân công người 
trực tiếp phối hợp với gia đình để quản lý, giám sát người chưa thành niên. 

3. Cá nhân được tổ chức phân công, cá nhân được Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
cấp xã giao trách nhiệm phối hợp giám sát phải phối hợp cùng với gia đình người 
chưa thành niên thực hiện các nhiệm vụ sau đây: 

a) Xây dựng và thực hiện kế hoạch để giám sát người chưa thành niên. Kế 
hoạch phối hợp giám sát gồm các biện pháp hướng dẫn, hỗ trợ giám sát cụ thể, thời 
hạn thực hiện và phải được gửi cho tổ chức được phân công phối hợp giám sát và 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã; 
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b) Giới thiệu tham gia các chương trình học tập, hướng nghiệp, dạy nghề, tìm 
việc làm; các chương trình tham vấn, phát triển kỹ năng sống tại cộng đồng được 
tổ chức tại địa phương; 

c) Giúp đỡ, động viên người chưa thành niên sửa chữa sai phạm. 

Điều 45. Quyền và nghĩa vụ của người chưa thành niên được áp dụng biện 
pháp quản lý tại gia đình 

1. Quyền của người chưa thành niên được áp dụng biện pháp quản lý tại 
gia đình: 

a) Được học tập, sinh hoạt tại nơi cư trú; 

b) Không bị phân biệt đối xử; 

c) Được tham gia các chương trình học tập hoặc dạy nghề; các chương trình 
tham vấn, phát triển kỹ năng sống phù hợp được tổ chức tại địa phương; 

d) Được các cơ sở giáo dục xem xét, tiếp nhận học tập; 

đ) Được áp dụng các biện pháp hỗ trợ, bảo vệ phù hợp theo quy định của 
pháp luật; 

e) Được vắng mặt tại nơi cư trú hoặc thay đổi nơi cư trú theo quy định; 

g) Khiếu nại, khởi kiện quyết định áp dụng biện pháp quản lý tại gia đình và 
các hành vi hành chính khác trong quá trình chấp hành quyết định. 

2. Nghĩa vụ của người chưa thành niên được áp dụng biện pháp quản lý tại 
gia đình: 

a) Chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước; 

b) Tích cực học tập, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công dân, nội quy, quy định của 
địa phương nơi cư trú; 

c) Chịu sự giáo dục, quản lý, giám sát của gia đình, nhà trường và người được 
phân công phối hợp giám sát. 

Điều 46. Chấm dứt việc áp dụng biện pháp quản lý tại gia đình trong thời 
gian áp dụng biện pháp 

1. Người chưa thành niên được áp dụng biện pháp quản lý tại gia đình tiếp tục 
thực hiện hành vi vi phạm, thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã đã ra quyết định 
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áp dụng biện pháp quản lý tại gia đình ra quyết định chấm dứt áp dụng biện pháp 
và xử lý như sau: 

a) Nếu hành vi vi phạm thuộc trường hợp quy định tại các điểm c, d và đ 
khoản 2 Điều 5 Nghị định này thì ra quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, 
phường, thị trấn; 

b) Nếu hành vi vi phạm có dấu hiệu tội phạm thì đề nghị xử lý theo quy định 
của pháp luật. 

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã đã ra quyết định áp dụng biện pháp quản 
lý tại gia đình phải ra quyết định chấm dứt việc áp dụng biện pháp này đối với 
người chưa thành niên bị xác định là nghiện ma túy. 

Việc cai nghiện cho người chưa thành niên nghiện ma túy thực hiện theo quy 
định của pháp luật về phòng, chống ma túy. 

Điều 47. Giấy chứng nhận đã chấp hành xong quyết định áp dụng biện 
pháp quản lý tại gia đình 

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cấp Giấy chứng nhận đã chấp hành 
xong quyết định áp dụng biện pháp quản lý tại gia đình cho người chưa thành 
niên trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày người chưa thành niên chấp 
hành xong biện pháp. 

2. Giấy chứng nhận đã chấp hành xong quyết định áp dụng biện pháp quản lý 
tại gia đình được lưu hồ sơ. 

Bản sao hợp lệ của Giấy chứng nhận gửi cho gia đình của người chưa thành niên. 

Điều 48. Hồ sơ về việc áp dụng biện pháp quản lý tại gia đình 

1. Hồ sơ về việc áp dụng biện pháp quản lý tại gia đình phải được đánh bút lục 
và được lưu trữ theo quy định của pháp luật về lưu trữ, gồm các tài liệu sau đây: 

a) Hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp quản lý tại gia đình; 

b) Quyết định áp dụng biện pháp quản lý tại gia đình; 

c) Quyết định chấm dứt áp dụng biện pháp quản lý tại gia đình (nếu có); 

d) Các tài liệu khác có liên quan (nếu có). 

2. Hồ sơ áp dụng biện pháp quản lý tại gia đình được quản lý tại Ủy ban nhân 
dân cấp xã nơi đã ra quyết định. 
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Chương IV 
TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN 

 

Điều 49. Trách nhiệm của các bộ có liên quan 

1. Bộ Tư pháp có trách nhiệm: 

a) Xây dựng, ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban 
hành các văn bản về biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn; 

b) Sơ kết, tổng kết tình hình thi hành pháp luật về biện pháp giáo dục tại xã, 
phường, thị trấn; 

c) Hướng dẫn áp dụng pháp luật về biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn 
theo yêu cầu của các bộ, cơ quan ngang bộ, địa phương; 

d) Hướng dẫn công tác phổ biến pháp luật về biện pháp giáo dục tại xã, 
phường, thị trấn; chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ có liên quan 
hướng dẫn, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ trong việc thực hiện pháp luật về biện 
pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn; 

đ) Trách nhiệm quy định tại các điểm a, b, c và d khoản này về biện pháp quản 
lý tại gia đình. 

2. Bộ Công an có trách nhiệm: 

a) Hướng dẫn Công an cấp xã, công chức văn hóa - xã hội, các cơ quan tổ chức 
chính trị - xã hội cùng cấp giúp Ủy ban nhân dân cấp xã trong việc thu thập tài 
liệu, lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn; hướng 
dẫn, tập huấn kỹ năng cho lực lượng Công an cấp xã trong việc tổ chức thực hiện 
kế hoạch giáo dục, quản lý, giúp đỡ người được giáo dục; 

b) Báo cáo định kỳ hoặc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền việc áp dụng 
biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn theo quy định; 

c) Xây dựng tài liệu hướng dẫn áp dụng pháp luật về thi hành biện pháp giáo 
dục tại xã, phường, thị trấn; 

d) Hướng dẫn, kiểm tra nghiệp vụ áp dụng pháp luật về thi hành biện pháp 
giáo dục tại xã, phường, thị trấn; 
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đ) Trách nhiệm quy định tại các điểm a, b, c và d khoản này về biện pháp quản 
lý tại gia đình. 

3. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm xây dựng quy hoạch 
mạng lưới các cơ sở bảo trợ xã hội; phát triển và nâng cao năng lực những người 
làm công tác xã hội ở cơ sở bảo trợ xã hội và xã, phường, thị trấn trong việc thực 
hiện công tác hỗ trợ xã hội, dự phòng ma túy đối với người sử dụng trái phép chất 
ma túy; hướng dẫn các cơ sở thực hiện quản lý đối tượng bị áp dụng biện pháp 
giáo dục tại xã, phường, thị trấn tại cơ sở bảo trợ xã hội. 

4. Bộ Tài chính có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan 
hướng dẫn nội dung chi, mức chi cụ thể cho các khoản chi quy định tại khoản 1 
Điều 12 Nghị định này. 

Điều 50. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp 

1. Ủy ban nhân dân các cấp trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
của mình có trách nhiệm: 

a) Thực hiện công tác phổ biến pháp luật về biện pháp giáo dục tại xã, phường, 
thị trấn tại địa phương; 

b) Báo cáo về công tác thi hành pháp luật về áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, 
phường, thị trấn; 

c) Chỉ đạo, hướng dẫn, xây dựng dự toán kinh phí cho việc triển khai thực hiện 
biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn; 

d) Chỉ đạo, tổ chức thi hành các quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, 
phường, thị trấn; 

đ) Chỉ đạo các cơ quan, tổ chức xã hội tại địa phương phối hợp thực hiện các 
hoạt động tư vấn, hỗ trợ, giáo dục, quản lý người bị áp dụng biện pháp giáo dục tại 
xã phường, thị trấn nhằm giúp các đối tượng hòa nhập cộng đồng; 

e) Trách nhiệm quy định tại các điểm a, b, c, d và đ khoản này về biện pháp 
quản lý tại gia đình. 

2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 
của mình có trách nhiệm: 

a) Trình dự toán kinh phí hằng năm, xây dựng mức hỗ trợ người trực tiếp giúp 
đỡ người được giáo dục để trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định; 
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b) Rà soát, xây dựng cơ sở bảo trợ xã hội trên địa bàn để bảo đảm thi hành 
quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người chưa 
thành niên không có nơi cư trú ổn định; 

c) Quyết định danh mục các cơ sở bảo trợ xã hội tiếp nhận người chưa thành 
niên không có nơi cư trú ổn định bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, 
thị trấn. 

3. Ủy ban nhân dân cấp xã trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của 
mình có trách nhiệm. 

a) Tổ chức triển khai thực hiện áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị 
trấn trên địa bàn; 

b) Huy động những người có điều kiện, năng lực và kinh nghiệm tham gia giáo 
dục, quản lý, giúp đỡ người bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn 
phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương; 

c) Chỉ đạo tổ chức các chương trình học nghề, tìm việc làm, vay vốn, sản xuất, 
kinh doanh, chương trình tham vấn, phát triển kỹ năng sống, các dịch vụ y tế, xã 
hội, phòng, chống ma túy trên địa bàn để tạo điều kiện cho người bị áp dụng biện 
pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn được tham gia; 

d) Lập dự toán kinh phí cho việc thực hiện biện pháp giáo dục tại xã, phường, 
thị trấn để trình cấp có thẩm quyền quyết định;  

đ) Kiểm tra việc thi hành các quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, 
phường, thị trấn và quản lý tại gia đình ở địa phương. 

Điều 51. Trưởng Công an cấp xã có trách nhiệm 

1. Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp theo dõi việc thực hiện biện pháp 
giáo dục tại xã, phường, thị trấn. 

2. Lưu hồ sơ áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn theo phân 
công của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã. 

Điều 52. Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức 
thành viên ở cấp xã 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
và các tổ chức thành viên ở cấp xã phối hợp trong việc triển khai thực hiện biện 
pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn và biện pháp quản lý tại gia đình: 
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1. Phân công người trực tiếp giúp đỡ người được giáo dục khi được yêu cầu và 
giám sát việc thực hiện. 

2. Tạo điều kiện để người được phân công giúp đỡ thuộc tổ chức mình hoàn 
thành nhiệm vụ. 

3. Giúp đỡ và tạo điều kiện cho người bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, 
phường, thị trấn; biện pháp quản lý tại gia đình được tham gia các chương trình 
tham vấn, phát triển kỹ năng sống tại cộng đồng. 

 
Chương V 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 
 

Điều 53. Biểu mẫu sử dụng trong áp dụng biện pháp giáo dục tại xã phường 
thị trấn và biện pháp quản lý tại gia đình 

1. Ban hành kèm theo Nghị định này Phụ lục về các biểu mẫu để sử dụng trong 
quá trình áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn; biện pháp quản lý tại 
gia đình đối với người chưa thành niên. 

2. Trong trường hợp cần thiết, để đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý nhà 
nước, Bộ trưởng các bộ có thể ban hành các biểu mẫu khác, ngoài các biểu mẫu 
quy định tại khoản 1 Điều này, để sử dụng trong ngành, lĩnh vực mình, sau khi có 
ý kiến đồng ý bằng văn bản của Bộ trưởng Bộ Tư pháp. 

3. Cơ quan, người có thẩm quyền có thể sử dụng mẫu được in sẵn hoặc tự in các 
mẫu; chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ trong việc in ấn, phát hành, quản lý 
và sử dụng các biểu mẫu ban hành theo quy định tại các khoản 1 và 2 Điều này. 

4. Biểu mẫu sử dụng trong quá trình áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, 
phường, thị trấn; biện pháp thay thế xử lý vi phạm hành chính quản lý tại gia đình 
đối với người chưa thành niên được lưu trữ bằng giấy và lưu trữ dưới dạng điện tử. 

Điều 54. Hiệu lực thi hành 

1. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2022. 

2. Nghị định số 111/2013/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ 
quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị 
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trấn và Nghị định số 56/2016/NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 2016 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 111/2013/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 
năm 2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính 
giáo dục tại xã, phường, thị trấn hết hiệu lực kể từ ngày Nghị định này có hiệu 
lực thi hành. 

Điều 55. Điều khoản chuyển tiếp 

Đối với hành vi vi phạm xảy ra trước thời điểm Nghị định này có hiệu lực mà 
bị phát hiện hoặc đang lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, 
phường, thị trấn hoặc đang xem xét ra quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại 
xã, phường, thị trấn hoặc đang xem xét ra quyết định áp dụng biện pháp quản lý tại 
gia đình đối với người chưa thành niên thì áp dụng quy định của Nghị định này 
nếu Nghị định này không quy định trách nhiệm pháp lý hoặc quy định trách nhiệm 
pháp lý nhẹ hơn. 

Điều 56. 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 các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này. 

 
TM. CHÍNH PHỦ 
KT. THỦ TƯỚNG 
PHÓ THỦ TƯỚNG 

 
Phạm Bình Minh 
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Phụ lục 
MỘT SỐ BIỂU MẪU TRONG ÁP DỤNG BIỆN PHÁP XỬ LÝ HÀNH CHÍNH 

GIÁO DỤC TẠI XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN VÀ BIỆN PHÁP  
THAY THẾ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH QUẢN LÝ TẠI GIA ĐÌNH 

(Kèm theo Nghị định số 120/2021/NĐ-CP  
ngày 24 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ) 

_______________________ 

 

STT Mã số Mẫu biểu 

I. MẪU ĐỀ NGHỊ 

1 MĐN01 
Đề nghị lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành 
chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn 

2 MĐN02 
Đề nghị áp dụng biện pháp thay thế xử lý vi phạm hành 
chính quản lý tại gia đình 

II. MẪU ĐƠN 

3 MĐ01 Đơn xin phép vắng mặt tại nơi cư trú/cơ sở bảo trợ xã hội 

4 MĐ02 
Đơn xin phép vắng mặt tại nơi cư trú (sử dụng trong 
trường hợp xin phép cho người chưa thành niên vắng mặt 
tại nơi cư trú) 

5 MĐ03 Đơn xin phép thay đổi nơi cư trú 

6 MĐ04 
Đơn xin phép thay đổi nơi cư trú (sử dụng trong trường hợp 
xin phép cho người chưa thành niên thay đổi nơi cư trú) 

III. MẪU THÔNG BÁO 

7 MTB01 
Thông báo về việc lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử 
lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn 

8 MTB02 
Thông báo về việc chuyển hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp 
xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn 
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STT Mã số Mẫu biểu 

IV. MẪU BÁO CÁO 

9 MBC01 
Báo cáo kết quả giám sát, giáo dục, giúp đỡ người được 
giáo dục tại xã, phường, thị trấn 

V. MẪU BẢN CAM KẾT 

10 MCK01 
Bản cam kết của người bị áp dụng biện pháp xử lý hành 
chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn  

11 MCK02 
Bản cam kết của cha, mẹ/người giám hộ về việc giáo dục, 
quản lý người chưa thành niên được đề nghị áp dụng biện 
pháp thay thế xử lý vi phạm hành chính quản lý tại gia đình

VI. MẪU KẾ HOẠCH 

12 MKH01 
Kế hoạch giáo dục, quản lý, giúp đỡ người được giáo dục 
tại xã, phường, thị trấn 

13 MKH02 
Kế hoạch phối hợp giám sát người chưa thành niên được 
áp dụng biện pháp thay thế xử lý vi phạm hành chính quản 
lý tại gia đình 

VII. MẪU BIÊN BẢN 

14 MBB01 
Biên bản họp tư vấn xem xét, quyết định áp dụng biện 
pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn 

15 MBB02 
Biên bản họp góp ý đối với người đang chấp hành biện 
pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn 

16 MBB03 
Biên bản về việc đọc, ghi chép hồ sơ đề nghị áp dụng biện 
pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn 

VIII. MẪU QUYẾT ĐỊNH 

17 MQĐ01 
Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục 
tại xã, phường, thị trấn 
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STT Mã số Mẫu biểu 

18 MQĐ02 
Quyết định phân công người trực tiếp giúp đỡ người được 
giáo dục tại xã, phường, thị trấn 

19 MQĐ03 
Quyết định không áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo 
dục tại xã, phường, thị trấn 

20 MQĐ04 
Quyết định áp dụng biện pháp thay thế xử lý vi phạm hành 
chính quản lý tại gia đình 

21 MQĐ05 
Quyết định chấm dứt áp dụng biện pháp xử lý hành chính 
giáo dục tại xã, phường, thị trấn 

22 MQĐ06 
Quyết định chấm dứt áp dụng biện pháp thay thế xử lý vi 
phạm hành chính quản lý tại gia đình 

23 MQĐ07 
Quyết định tạm đình chỉ thi hành quyết định áp dụng biện 
pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn 

24 MQĐ08 
Quyết định hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ thi hành quyết 
định áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, 
phường, thị trấn 

25 MQĐ09 
Quyết định miễn chấp hành phần thời gian còn lại của 
quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại 
xã, phường, thị trấn 

26 MQĐ10 
Quyết định sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ một phần quyết định 
trong áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, 
phường, thị trấn 

27 MQĐ11 
Quyết định đính chính quyết định trong áp dụng biện pháp 
xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn 

28 MQĐ12 
Quyết định hủy bỏ quyết định trong áp dụng biện pháp 
giáo dục xử lý hành chính tại xã, phường, thị trấn 
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STT Mã số Mẫu biểu 

IX. MẪU VĂN BẢN KHÁC 

29 MTT01 
Bản tường trình của người bị đề nghị áp dụng biện pháp xử 
lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn/biện pháp 
thay thế xử lý vi phạm hành chính quản lý tại gia đình 

30 MTTLL01 
Bản tóm tắt lý lịch của người bị đề nghị áp dụng biện pháp 
xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn/biện 
pháp thay thế xử lý vi phạm hành chính quản lý tại gia đình

31 MGTT01 Giấy triệu tập 

32 MSTD01 
Sổ theo dõi sự tiến bộ của người bị áp dụng biện pháp xử 
lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn 

33 MGCN01 
Giấy chứng nhận đã chấp hành xong quyết định áp dụng biện 
pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn 

34 MGCN02 
Giấy chứng nhận đã chấp hành xong quyết định áp dụng biện 
pháp thay thế xử lý vi phạm hành chính quản lý tại gia đình 
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 Mẫu đề nghị số 01

CƠ QUAN/TỔ CHỨC (1) _______________ 

 
Số:..../ĐN-(2).... 

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

(3)......, ngày.... tháng.... năm........  
ĐỀ NGHỊ  

Lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính  
giáo dục tại xã, phường, thị trấn* ___________________ 

 

Kính gửi: Trưởng Công an (4)............... 

1. Tôi là: ................................................................................................................   
Chức vụ (hoặc đại diện): (5)...................................................................................  
2. Đề nghị Trưởng Công an: (4) ............................................................... .... xem 

xét, lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, 
thị trấn đối với người có tên như sau: 

Họ và tên:..........................................................................Giới tính:....................  
Ngày, tháng, năm sinh:......./........../........ 

Nơi thường trú/tạm trú:.........................................................................................  
Nơi ở hiện tại: .......................................................................................................  
Số định danh cá nhân/CMND/Hộ chiếu số: ........................................................ ;  

ngày cấp:..../..../........; nơi cấp: ....................................................................................  
Dân tộc:........................Tôn giáo:.................... Trình độ học vấn: .......................  
Nghề nghiệp:.........................................................................................................  
Nơi làm việc/học tập:............................................................................................  
<Họ và tên của cha, mẹ/người giám hộ>(*): .........................................................  
Địa chỉ liên hệ: ......................................................................................................  
...............................................................................................................................  
3. Lý do đề nghị lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục 

tại xã, phường, thị trấn: (6)  
.....................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................  

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu: VT,.... 

NGƯỜI ĐỀ NGHỊ 
(Ký, đóng dấu (nếu có); ghi rõ họ và tên) 
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* Mẫu này được sử dụng để đề nghị lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính 
giáo dục tại xã, phường, thị trấn quy định tại Điều 13 Nghị định số:..../2021/NĐ-CP. 

(*) Áp dụng đối với trường hợp người bị đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo 
dục tại xã, phường, thị trấn là người chưa thành niên. 

(1) Ghi cụ thể theo từng trường hợp:  
- Trường hợp là các chủ thể quy định tại các điểm a và b khoản 1 Điều 13 Nghị định số:..../2021/NĐ-CP thì 

ghi tên của cơ quan/tổ chức chủ quản trực tiếp và tên đơn vị công tác của người đề nghị lập hồ 
sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn theo hướng dẫn 
về thể thức của Chính phủ.  

- Trường hợp là người đại diện của đơn vị dân cư ở cơ sở thì không phải ghi Mục chú thích 
số (1) và số (2).  

(2) Ghi chữ viết tắt tên của cơ quan/tổ chức đề nghị theo hướng dẫn về thể thức của Chính phủ. 
(3) Ghi địa danh theo hướng dẫn về thể thức của Chính phủ. 
(4) Ghi tên của xã/phường/thị trấn nơi người vi phạm cư trú/thực hiện hành vi vi phạm. 
(5) Ghi cụ thể theo từng trường hợp:  
- Trường hợp là các chủ thể quy định tại các điểm a và b khoản 1 Điều 13 Nghị định số:..../2021/NĐ-CP 

thì ghi tên cơ quan/tổ chức của người đề nghị lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp. 
- Trường hợp là một trong các chủ thể quy định tại điểm c khoản 1 Điều 13 Nghị định số:..../2021/NĐ-CP thì 

ghi chức danh và tên của đơn vị dân cư ở cơ sở. 
(6) Ghi cụ thể hành vi vi phạm, nơi thực hiện hành vi vi phạm, lý do đề nghị, tài liệu liên 

quan (nếu có). 
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 Mẫu đề nghị số 02

CƠ QUAN (1) 

ĐƠN VỊ (2) _________ 

Số:..../ĐN-QLGĐ 

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

(3)......, ngày.... tháng.... năm........ 
ĐỀ NGHỊ 

Áp dụng biện pháp thay thế xử lý vi phạm hành chính quản lý tại gia đình* 
____________________ 

 

Kính gửi: Chủ tịch UBND (4) ................................................. 
 

1. Tôi là: ............................................... Trưởng Công an (5) ........................................... 
2. Đề nghị Chủ tịch UBND (4)......................................................................................... 

xem xét, quyết định áp dụng biện pháp thay thế xử lý vi phạm hành chính quản lý tại gia 
đình đối với người có tên như sau: 

Họ và tên: ................................................................................ Giới tính: ....................... 
Ngày, tháng, năm sinh:..../..../........ 
Nơi thường trú/tạm trú: ................................................................................................... 
Nơi ở hiện tại: ................................................................................................................. 
Số định danh cá nhân/CMND/Hộ chiếu: .......................................................................;  

ngày cấp:..../..../........; nơi cấp:............................................................................................... 
Dân tộc: .......................... Tôn giáo: .......................Trình độ học vấn:............................ 
Nghề nghiệp: ................................................................................................................... 
Nơi làm việc/học tập: .....................................................................................................  
Họ và tên của <cha, mẹ/người giám hộ>(*):.................................................................... 
Địa chỉ liên hệ: ................................................................................................................ 

...............................................................................................................................................  
3. Lý do đề nghị áp dụng biện pháp thay thế xử lý vi phạm hành chính quản lý tại gia 

đình: (6) 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 

4. Thời hạn dự kiến áp dụng biện pháp thay thế xử lý vi phạm hành chính quản lý tại 
gia đình là:.... tháng, kể từ ngày..../..../........  

5. Dự kiến phân công (7)……………. phối hợp cùng với gia đình để thực hiện việc 
giám sát người chưa thành niên có tên tại Mục 2 trong thời gian áp dụng biện pháp thay 
thế xử lý vi phạm hành chính quản lý tại gia đình. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu: VT,.... 

CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ (8) 
(Ký, đóng dấu; ghi rõ họ và tên) 
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* Mẫu này được sử dụng để đề nghị áp dụng biện pháp thay thế xử lý vi phạm hành chính 
quản lý tại gia đình đối với người chưa thành niên quy định tại Điều 24 Nghị định số:..../2021/NĐ-CP. 

(*) Lưu ý lựa chọn và ghi thông tin cho phù hợp với thực tế. 
(1) Ghi tên của cơ quan chủ quản trực tiếp và (2) ghi tên của cơ quan/đơn vị lập hồ sơ đề nghị 

theo hướng dẫn về thể thức của Chính phủ tương ứng với từng trường hợp hồ sơ đề nghị do 
Trưởng Công an cấp xã hoặc cơ quan Công an cấp huyện hoặc cơ quan Công an cấp tỉnh lập. 

(3) Ghi địa danh theo hướng dẫn về thể thức của Chính phủ. 
(4) Ghi tên của xã/phường/thị trấn nơi người chưa thành niên cư trú. 
(5) Ghi tên của xã/phường/thị trấn nơi lập hồ sơ đề nghị. 
(6) Ghi cụ thể hành vi vi phạm, nơi thực hiện hành vi vi phạm, tài liệu liên quan (nếu có). 
(7) Ghi cụ thể theo từng trường hợp:  
- Trường hợp là cơ quan/tổ chức được phân công phối hợp cùng với gia đình thực hiện việc 

giám sát người chưa thành niên được đề nghị áp dụng biện pháp thay thế xử lý vi phạm hành 
chính quản lý tại gia đình, thì ghi tên của cơ quan/tổ chức được phân công phối hợp cùng với gia 
đình thực hiện việc giám sát. 

- Trường hợp là cá nhân được phân công phối hợp cùng với gia đình thực hiện việc giám sát 
người chưa thành niên được đề nghị áp dụng biện pháp thay thế xử lý vi phạm hành chính quản lý 
tại gia đình, thì ghi họ và tên của người được phân công phối hợp cùng với gia đình thực hiện việc 
giám sát. 

(8) Ghi chức vụ của người ký theo hướng dẫn về thể thức của Chính phủ. 
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 Mẫu đơn số 01
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ______________________________________
 

ĐƠN XIN PHÉP 
Vắng mặt tại <nơi cư trú/cơ sở bảo trợ xã hội>(*)* _______________ 

Kính gửi: Chủ tịch UBND (1) ................................................. 
 

1. Tôi tên là: ............................................................................  Giới tính: ...................... 
Ngày, tháng, năm sinh:..../..../........ 
Nơi thường trú/tạm trú: ................................................................................................... 
Nơi ở hiện tại: ................................................................................................................. 
Số điện thoại: .................................................................................................................. 
Số định danh cá nhân/CMND/Hộ chiếu: .......................................................................;  
ngày cấp:..../..../........; nơi cấp:........................................................................................ 
Dân tộc: .......................... Tôn giáo: .......................Trình độ học vấn:............................ 
Nghề nghiệp: ................................................................................................................... 
Nơi làm việc/học tập: ...................................................................................................... 
2. Hiện nay, tôi đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, 

thị trấn theo Quyết định số:..../QĐ-XPTT ngày..../..../........ của Chủ tịch UBND (1)............. 
3. Kính đề nghị Chủ tịch UBND (1)................................................................................. 

cho phép tôi được vắng mặt tại <nơi cư trú/cơ sở bảo trợ xã hội>(*), cụ thể như sau: 
a) Lý do vắng mặt tại <nơi cư trú/cơ sở bảo trợ xã hội>(*): (2) 

................................................................................................................................................ 
b) Địa chỉ nơi đến tạm trú: (3) 

................................................................................................................................................ 
c) Thời gian vắng mặt tại nơi cư trú:.... ngày, kể từ ngày..../..../........ đến ngày..../..../........ 

 

 
Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN/TỔ CHỨC 

ĐƯỢC GIAO TRÁCH NHIỆM GIÁO DỤC, 
QUẢN LÝ 

..................................................................................  

..................................................................................  

..................................................................................  

..................................................................................  
(4)......, ngày.... tháng.... năm...... 

.... (5) 
(Ký, đóng dấu; ghi rõ họ và tên) 

(4)......, ngày.... tháng.... năm........ 
NGƯỜI LÀM ĐƠN 
(Ký, ghi rõ họ và tên) 
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* Mẫu này được sử dụng để người được giáo dục đang chấp hành biện pháp giáo dục tại xã, 
phường, thị trấn xin phép vắng mặt tại nơi cư trú/cơ sở bảo trợ xã hội quy định tại Điều 38 Nghị định 
số:..../2021/NĐ-CP. 

(*) Lưu ý lựa chọn và ghi thông tin cho phù hợp với thực tế. 
(1) Ghi tên của xã/phường/thị trấn nơi người được giáo dục đang chấp hành biện pháp. 
(2) Ghi rõ lý do vắng mặt tại nơi cư trú/cơ sở bảo trợ xã hội (ví dụ: đi học, đi làm,...). 
(3) Ghi cụ thể địa chỉ (số nhà, đường/phố, xã/phường/thị trấn, quận/huyện/thị xã/thành phố thuộc 

tỉnh, tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương) nơi người được giáo dục đang chấp hành biện pháp sẽ 
đến tạm trú. 

(4) Ghi địa danh theo hướng dẫn về thể thức của Chính phủ. 
(5) Ghi quyền hạn, chức vụ của người ký theo hướng dẫn về thể thức của Chính phủ. 
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 Mẫu đơn số 02
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

ĐƠN XIN PHÉP 
Vắng mặt tại nơi cư trú* 

 

Kính gửi: Chủ tịch UBND (1) ................................................. 
 

1. Tôi tên là: ............................................................................  Giới tính: ...................... 
Số định danh cá nhân/CMND/Hộ chiếu: .......................................................................;  

ngày cấp:..../..../........; nơi cấp: ............................................................................................... 
Địa chỉ liên hệ: ................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 
Số điện thoại: ................................................................................................................. 
Là (2) ..................................................... của (3) ...............................................................,  

người chưa thành niên đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, 
phường, thị trấn theo Quyết định số:......../QĐ-XPTT ngày......../......../........ của Chủ tịch 
UBND (1) ................................................................................................................................ 

2. Kính đề nghị Chủ tịch UBND (1).................................................................................  
cho phép (3) ....................................................được vắng mặt tại nơi cư trú, cụ thể như sau: 

a) Lý do vắng mặt tại nơi cư trú: (4) 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 

b) Địa chỉ nơi đến tạm trú: (5) 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 

c) Thời gian vắng mặt tại nơi cư trú:.... ngày, kể từ ngày..../..../..... đến ngày..../..../.... 
 

 

Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN/TỔ CHỨC 
ĐƯỢC GIAO TRÁCH NHIỆM GIÁO DỤC, 

QUẢN LÝ 
..................................................................................  
..................................................................................  
..................................................................................  
..................................................................................  

(6)......, ngày.... tháng.... năm........ 
.... (7) 

(Ký, đóng dấu; ghi rõ họ và tên) 

(6)......, ngày.... tháng.... năm........ 
NGƯỜI LÀM ĐƠN 
(Ký, ghi rõ họ và tên) 
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* Mẫu này được sử dụng để xin phép cho người chưa thành niên được giáo dục đang chấp 
hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn vắng mặt tại nơi cư trú quy định tại Điều 38 
Nghị định số:..../2021/NĐ-CP. 

(1) Ghi tên của xã/phường/thị trấn nơi người chưa thành niên được giáo dục đang chấp hành 
biện pháp. 

(2) Ghi cụ thể theo từng trường hợp:  

- Trường hợp là cha, mẹ của người chưa thành niên được giáo dục đang chấp hành biện 
pháp, thì ghi: «cha/mẹ». 

- Trường hợp là người giám hộ của người chưa thành niên được giáo dục đang chấp hành 
biện pháp, thì ghi: «người giám hộ». 

(3) Ghi họ và tên của người chưa thành niên được giáo dục đang chấp hành biện pháp. 
(4) Ghi rõ lý do vắng mặt tại nơi cư trú (ví dụ: đi học, đi làm,...). 
(5) Ghi cụ thể địa chỉ (số nhà, đường/phố, xã/phường/thị trấn, quận/huyện/thị xã/thành phố 

thuộc tỉnh, tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương) nơi người chưa thành niên được giáo dục đang 
chấp hành biện pháp sẽ đến tạm trú. 

(6) Ghi địa danh theo hướng dẫn về thể thức của Chính phủ. 
(7) Ghi quyền hạn, chức vụ của người ký theo hướng dẫn về thể thức của Chính phủ. 
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 Mẫu đơn số 03
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

ĐƠN XIN PHÉP 
Thay đổi nơi cư trú* 

 

Kính gửi: Chủ tịch UBND (1) ................................................. 
 

1. Tôi tên là: ............................................................................ Giới tính: ....................... 
Ngày, tháng, năm sinh:......./........./........ 
Nơi thường trú/tạm trú: ................................................................................................... 
Nơi ở hiện tại: ................................................................................................................. 
Số điện thoại: .................................................................................................................. 
Số định danh cá nhân/CMND/Hộ chiếu: .......................................................................;  

ngày cấp:..../..../........; nơi cấp:............................................................................................... 
Dân tộc: .......................... Tôn giáo: .......................Trình độ học vấn:............................ 
Nghề nghiệp: ................................................................................................................... 
Nơi làm việc/học tập: ...................................................................................................... 
2. Hiện nay, tôi đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, 

thị trấn theo Quyết định số:..../QĐ-XPTT ngày....../......./........ của Chủ tịch UBND (1)........ 
3. Kính đề nghị Chủ tịch UBND (1).................................................................................  

cho phép tôi được thay đổi nơi cư trú, cụ thể như sau: 
a) Lý do thay đổi nơi cư trú: (2) 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 
b) Địa chỉ nơi chuyển đến cư trú: (3) 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 
c) Thời điểm bắt đầu chuyển đến nơi cư trú mới, kể từ ngày..../..../........ 

 

 

Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN/TỔ CHỨC 
ĐƯỢC GIAO TRÁCH NHIỆM GIÁO DỤC, 

QUẢN LÝ 
..................................................................................  
..................................................................................  
..................................................................................  
..................................................................................  

(4)......, ngày.... tháng.... năm........ 
.... (5) 

(Ký, đóng dấu; ghi rõ họ và tên) 

(4)......, ngày.... tháng.... năm........ 
NGƯỜI LÀM ĐƠN 
(Ký, ghi rõ họ và tên) 
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* Mẫu này được sử dụng để người được giáo dục đang chấp hành biện pháp giáo dục tại xã, 
phường, thị trấn xin phép thay đổi nơi cư trú quy định tại Điều 39 Nghị định số:..../2021/NĐ-CP. 

(1) Ghi tên của xã/phường/thị trấn nơi người được giáo dục đang chấp hành biện pháp. 
(2) Ghi rõ lý do chuyển nơi cư trú (ví dụ: đi học, đi làm hoặc gia đình chuyển đến địa phương khác 

sinh sống,...). 
(3) Ghi cụ thể địa chỉ (số nhà, đường/phố, xã/phường/thị trấn, quận/huyện/thị xã/thành phố 

thuộc tỉnh, tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương) nơi người được giáo dục đang chấp hành biện 
pháp sẽ chuyển đến. 

(4) Ghi địa danh theo hướng dẫn về thể thức của Chính phủ. 
(5) Ghi quyền hạn, chức vụ của người ký theo hướng dẫn về thể thức của Chính phủ. 
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 Mẫu đơn số 04
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

ĐƠN XIN PHÉP 
Thay đổi nơi cư trú* 

 

Kính gửi: Chủ tịch UBND (1) .................................................  
1. Tôi tên là: ............................................................................ Giới tính: ......................  
Số định danh cá nhân/CMND/Hộ chiếu: ...................................................................... ;  

ngày cấp:..../..../........; nơi cấp: ..............................................................................................  
Địa chỉ liên hệ: ...............................................................................................................  

...............................................................................................................................................  
Số điện thoại: ................................................................................................................  
Là (2) ..................................................... của (3) .............................................................. ,  

người chưa thành niên đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, 
phường, thị trấn theo Quyết định số:........../QĐ-XPTT ngày......./......../........ của Chủ tịch 
UBND (1) ................................................................................................................................ 

2. Kính đề nghị Chủ tịch UBND (1)................................................................................. 
cho phép (3) ...........................................................được thay đổi nơi cư trú, cụ thể như sau: 

a) Lý do thay đổi nơi cư trú: (4) ....................................................................................... 
......................................................................................................................................... 
b) Địa chỉ nơi chuyển đến cư trú: (5) ............................................................................... 
......................................................................................................................................... 
c) Thời điểm bắt đầu chuyển đến nơi cư trú mới, kể từ ngày.............../............./.......... 

 
 

Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN/TỔ CHỨC 
ĐƯỢC GIAO TRÁCH NHIỆM GIÁO DỤC, 

QUẢN LÝ 
..................................................................................  
..................................................................................  
..................................................................................  
..................................................................................  

(6)......, ngày.... tháng.... năm........ 
.... (7) 

(Ký, đóng dấu; ghi rõ họ và tên) 

(6)......, ngày.... tháng.... năm........ 
NGƯỜI LÀM ĐƠN 
(Ký, ghi rõ họ và tên) 
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* Mẫu này được sử dụng để xin phép cho người chưa thành niên được giáo dục đang chấp 
hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn thay đổi nơi cư trú quy định tại Điều 39 Nghị 
định số:..../2021/NĐ-CP. 

(1) Ghi tên của xã/phường/thị trấn nơi người chưa thành niên được giáo dục đang chấp hành 
biện pháp. 

(2) Ghi cụ thể theo từng trường hợp:  

- Nếu là cha, mẹ của người chưa thành niên được giáo dục đang chấp hành biện pháp thì 
ghi: «cha/mẹ». 

- Nếu là người giám hộ của người chưa thành niên được giáo dục đang chấp hành biện pháp 
thì ghi: «người giám hộ». 

(3) Ghi họ và tên của người chưa thành niên được giáo dục đang chấp hành biện pháp. 
(4) Ghi rõ lý do chuyển nơi cư trú (ví dụ: đi học hoặc gia đình chuyển đến địa phương khác 

sinh sống,...). 
(5) Ghi cụ thể địa chỉ (số nhà, đường/phố, xã/phường/thị trấn, quận/huyện/thị xã/thành phố 

thuộc tỉnh, tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương) nơi người chưa thành niên được giáo dục đang 
chấp hành biện pháp sẽ chuyển đến. 

(6) Ghi địa danh theo hướng dẫn về thể thức của Chính phủ. 
(7) Ghi quyền hạn, chức vụ của người ký theo hướng dẫn về thể thức của Chính phủ. 
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 Mẫu thông báo số 01
CƠ QUAN (1) 

ĐƠN VỊ (2) ___________ 

Số:..../TB-LHS 

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

(3)......, ngày.... tháng.... năm........ 
THÔNG BÁO 

Về việc lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính 
giáo dục tại xã, phường, thị trấn* 

_______________ 

Kính gửi: <Ông/bà>(*) (4) ...................................... 
 

1. Tôi là: ...............................................  Chức vụ: (5) ......................................................  
thông báo tới <ông/bà>(*) (4) .........................................về việc lập hồ sơ đề nghị áp dụng 
biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người có tên sau đây: 

Họ và tên: ................................................................................  Giới tính: ...................... 
Ngày, tháng, năm sinh:..../..../........ 
Nơi thường trú/tạm trú: ................................................................................................... 
Nơi ở hiện tại: ................................................................................................................. 
Số định danh cá nhân/CMND/Hộ chiếu: .......................................................................;  

ngày cấp:..../..../........; nơi cấp:............................................................................................... 
Dân tộc: ..........................  Tôn giáo: ...................... Trình độ học vấn:........................... 
Nghề nghiệp: ................................................................................................................... 
Nơi làm việc/học tập: ...................................................................................................... 
2. Lý do lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, 

phường, thị trấn: (6)  
......................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................... 
3. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo này, 

<ông/bà>(*) (4) ................................................................................................... có quyền tới 
 (7)..................................................................................................................................... 

để đọc, ghi chép các nội dung cần thiết trong hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành 
chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn. 

4. <Ông/bà>(*) (4).................................................................  có quyền phát biểu ý kiến 
về hồ sơ đề nghị tại cuộc họp tư vấn xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành 
chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn (thời gian và địa điểm sẽ có Giấy mời gửi tới 
ông/bà sau). 

5. Trân trọng thông báo để <ông/bà>(*) (4)..............................................  được biết./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- (8)...............; 
- Lưu: VT,.... 

 CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ (9) 
(Ký, đóng dấu; ghi rõ họ và tên) 
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* Mẫu này được sử dụng để thông báo về việc lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý 
hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn quy định tại Điều 21 Nghị định số:..../2021/NĐ-CP. 

(*) Lưu ý lựa chọn và ghi thông tin cho phù hợp với thực tế. 

(1) Ghi tên của cơ quan chủ quản trực tiếp và (2) ghi tên của cơ quan/đơn vị lập hồ sơ đề nghị 
theo hướng dẫn về thể thức của Chính phủ tương ứng với từng trường hợp hồ sơ đề nghị do 
Trưởng Công an cấp xã hoặc cơ quan Công an cấp huyện hoặc cơ quan Công an cấp tỉnh lập. 

(3) Ghi địa danh theo hướng dẫn về thể thức của Chính phủ. 
(4) Ghi cụ thể theo từng trường hợp:  

- Trường hợp người bị đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, 
thị trấn từ đủ 18 tuổi trở lên, thì ghi họ và tên của người bị đề nghị áp dụng biện pháp/người đại 
diện hợp pháp của họ.  

- Trường hợp người bị đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, 
thị trấn là người chưa thành niên, thì ghi họ và tên của người chưa thành niên bị đề nghị áp dụng 
biện pháp và họ và tên của cha, mẹ/người giám hộ của người chưa thành niên. 

(5) Ghi chức danh và cơ quan/đơn vị công tác theo từng trường hợp tương ứng với hồ sơ đề 
nghị do Trưởng Công an cấp xã hoặc cơ quan Công an cấp huyện hoặc cơ quan Công an cấp tỉnh 
lập (ví dụ: Trưởng Công an xã A/Trưởng Công an quận B/Giám đốc Công an tỉnh C). 

(6) Ghi cụ thể các thông tin: 

- Hành vi vi phạm, nơi thực hiện hành vi vi phạm.  

- Số và ký hiệu, ngày, tháng, năm của văn bản đề nghị lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp 
xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn,....  

(7) Ghi cụ thể địa chỉ của địa điểm đọc hồ sơ (số nhà, đường/phố, xã/phường/thị trấn, 
quận/huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh, tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương). 

(8) Ghi tên đơn vị công tác của người đề nghị lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành 
chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn; hoặc họ và tên của người là đại diện của đơn vị dân cư ở 
cơ sở đã đề nghị lập hồ sơ đề nghị. 

(9) Ghi chức vụ của người ký theo hướng dẫn về thể thức của Chính phủ. 
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 Mẫu thông báo số 02
CƠ QUAN (1) 

ĐƠN VỊ (2) ________ 

Số:..../TB-CHS 

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

(3)......, ngày.... tháng.... năm....... 

THÔNG BÁO 
Về việc chuyển hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính 

giáo dục tại xã, phường, thị trấn* 
__________________ 

Kính gửi: Chủ tịch UBND (4) ................................................. 
 

1. Tôi là: ...............................................  Chức vụ: (5) ......................................................  
thông báo với Chủ tịch UBND (4) ..........................................................................................  
về việc chuyển hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, 
thị trấn đối với người có tên sau đây: 

Họ và tên: ................................................................................  Giới tính: ...................... 
Ngày, tháng, năm sinh:..../..../........ 
Nơi thường trú/tạm trú: ................................................................................................... 
Nơi ở hiện tại: ................................................................................................................. 
Số định danh cá nhân/CMND/Hộ chiếu: .......................................................................;  

ngày cấp:..../..../........; nơi cấp:............................................................................................... 
Dân tộc: ..........................  Tôn giáo: ...................... Trình độ học vấn:........................... 
Nghề nghiệp: ................................................................................................................... 
Nơi làm việc/học tập: ...................................................................................................... 
Là người đang được lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục 

tại xã, phường, thị trấn. 
2. Lý do chuyển: (6) 
......................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................... 
3. Nơi chuyển đến: (4) 
......................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................... 
4. Hồ sơ đề nghị: Có danh mục tài liệu kèm theo (7). 
5. Trân trọng thông báo để Chủ tịch UBND (4)............................................................... 

 tiếp tục xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn 
đối với người có tên nêu trên./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- (8)...............; 
- Lưu: VT,.... 

CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ (9) 
(Ký, đóng dấu; ghi rõ họ và tên) 

 
 



 
 CÔNG BÁO/Số 29 + 30/Ngày 07-01-2022 65 
 

 
* Mẫu này được sử dụng để thông báo về việc chuyển hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý 

hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn quy định tại Điều 17 Nghị định số:.../2021/NĐ-CP. 
(1) Ghi tên của cơ quan chủ quản trực tiếp và (2) ghi tên của đơn vị lập hồ sơ đề nghị theo 

hướng dẫn về thể thức của Chính phủ tương ứng với từng trường hợp hồ sơ đề nghị do Trưởng 
Công an cấp xã hoặc cơ quan Công an cấp huyện hoặc cơ quan Công an cấp tỉnh lập. 

(3) Ghi địa danh theo hướng dẫn về thể thức của Chính phủ. 
(4) Ghi cụ thể theo từng trường hợp:  

- Trường hợp xác minh được nơi cư trú ổn định của người bị lập hồ sơ đề nghị, thì ghi tên 
của xã/phường/thị trấn nơi người đó cư trú.  

- Trường hợp không xác minh được nơi cư trú ổn định của người bị lập hồ sơ đề nghị, thì 
ghi tên của xã/phường/thị trấn nơi cơ sở bảo trợ xã hội đóng trụ sở. 

- Trường hợp đối tượng là người từ đủ 18 tuổi trở lên có hành vi sử dụng trái phép chất ma 
túy không có nơi cư trú ổn định, thì ghi tên của xã/phường/thị trấn nơi phát hiện hành vi sử dụng 
trái phép chất ma túy lần cuối. 

(5) Ghi chức danh và cơ quan/đơn vị công tác theo từng trường hợp tương ứng với hồ sơ đề 
nghị do Trưởng Công an cấp xã hoặc cơ quan Công an cấp huyện hoặc cơ quan Công an cấp tỉnh 
lập (ví dụ: Trưởng Công an xã A/Trưởng Công an quận B/Giám đốc Công an tỉnh C). 

(6) Ghi cụ thể theo từng trường hợp:  

- Trường hợp xác minh được nơi cư trú ổn định của người bị lập hồ sơ đề nghị thì ghi: 
«Người bị lập hồ sơ đề nghị có nơi cư trú ổn định tại địa phương».  

- Trường hợp không xác minh được nơi cư trú ổn định của bị lập hồ sơ đề nghị thì ghi: 
«Người bị lập hồ sơ đề nghị không có nơi cư trú ổn định». 

(7) Nội dung của Danh mục tài liệu trong hồ sơ đề nghị, bao gồm: (i) Số thứ tự; (ii) Tên tài 
liệu; (iii) Số bút lục; (iv) Họ và tên, chức vụ, chữ ký của người lập danh mục và đóng dấu theo 
quy định.  

Tài liệu có trong hồ sơ kèm theo Thông báo phải được đánh bút lục, có đóng dấu treo và 
dấu giáp lai. 

(8) Ghi tên đơn vị công tác của người đề nghị lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành 
chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc họ và tên của người là đại diện của đơn vị dân cư ở 
cơ sở đã đề nghị lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp (nếu có). 

(9) Ghi chức vụ của người ký theo hướng dẫn về thể thức của Chính phủ. 



 
66 CÔNG BÁO/Số 29 + 30/Ngày 07-01-2022 
   

 Mẫu báo cáo số 01
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

BÁO CÁO 
Kết quả giám sát, giáo dục, giúp đỡ người được giáo dục  

tại xã, phường, thị trấn* ________________ 

Kính gửi: Chủ tịch UBND (1) ................................................. 
 

1. Tôi là: ............................................... , đại diện cho: (2) ...............................................  
.....................................................................  là đơn vị được giao trách nhiệm giáo dục, 
quản lý người đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị 
trấn theo Quyết định số:..../QĐ-XPTT ngày..../..../........ của Chủ tịch UBND (1) .................. 

2. Xin báo cáo về kết quả giám sát, giáo dục, giúp đỡ đối với người có tên sau đây: 
Họ và tên: ................................................................................  Giới tính: ...................... 
Ngày, tháng, năm sinh:..../..../........ 
Nơi thường trú/tạm trú: ................................................................................................... 
Nơi ở hiện tại: ................................................................................................................. 
Số định danh cá nhân/CMND/Hộ chiếu: .......................................................................;  

ngày cấp:..../..../........; nơi cấp:............................................................................................... 
Dân tộc: ..........................  Tôn giáo: ...................... Trình độ học vấn:........................... 
Nghề nghiệp: ................................................................................................................... 
Nơi làm việc/học tập: ...................................................................................................... 
Ngày bắt đầu chấp hành Quyết định giáo dục tại xã, phường, thị trấn:..../..../.... 
Thời hạn áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn:.... tháng. 
a) Biện pháp giáo dục, quản lý đã áp dụng: (3)................................................................ 

................................................................................................................................................ 
b) Kết quả sửa chữa sai phạm và sự tiến bộ của người được giáo dục: (4) 

................................................................................................................................................ 
c) Những tồn tại cần khắc phục: (5) 

................................................................................................................................................ 
d) Biện pháp giáo dục, quản lý tiếp theo và kiến nghị: (6) 

................................................................................................................................................ 
 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- (7)...............; 
- (8)...............; 
- Lưu: VT,.... 

(9)......, ngày.... tháng.... năm........ 
.... (10)  

(Ký, đóng dấu; ghi rõ họ và tên) 
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* Mẫu này được sử dụng để báo cáo định kỳ hằng tháng về quá trình giáo dục, quản lý đối 
với người được giáo dục tại xã, phường, thị trấn quy định tại khoản 5 Điều 33 Nghị định 
số:..../2021/NĐ-CP. 

(1) Ghi tên của xã/phường/thị trấn nơi người được giáo dục đang chấp hành biện pháp giáo 
dục tại xã, phường, thị trấn. 

(2) Ghi tên của cơ quan/tổ chức được giao trách nhiệm giáo dục, quản lý người chấp hành 
biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn. 

(3) Ghi tóm tắt các biện pháp giáo dục, quản lý đã áp dụng và những việc đã làm để thực 
hiện các biện pháp đó. 

(4) Ghi cụ thể những việc người được giáo dục đang chấp hành biện pháp đã làm để sửa chữa 
sai phạm, khắc phục hậu quả của vi phạm; nêu cụ thể về việc không tiếp tục có hành vi vi phạm 
pháp luật,.... 

(5) Ghi cụ thể những hạn chế, thiếu sót người được giáo dục đang chấp hành biện pháp chưa khắc 
phục được. 

(6) Ghi cụ thể những biện pháp, việc làm đối với người được giáo dục đang chấp hành biện 
pháp; ý kiến đề xuất kiến nghị cụ thể với Chủ tịch UBND về việc giáo dục, quản lý người được 
giáo dục. 

(7) Ghi cụ thể theo từng trường hợp: 

- Ghi họ và tên của người đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, 
phường, thị trấn/người đại diện hợp pháp của họ.  

- Ghi họ và tên của người chưa thành niên đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính giáo 
dục tại xã, phường, thị trấn và cha, mẹ/người giám hộ của người chưa thành niên. 

(8) Tổ chức/cá nhân khác có liên quan (nếu có). 
(9) Ghi địa danh theo hướng dẫn về thể thức của Chính phủ. 
(10) Ghi quyền hạn, chức vụ của người ký theo hướng dẫn về thể thức của Chính phủ. 
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 Mẫu bản cam kết số 01
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

BẢN CAM KẾT 
Của người bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính  

giáo dục tại xã, phường, thị trấn về việc chấp hành biện pháp* 
_________________________ 

Kính gửi: (1) ............................................................................  
1. Tôi tên là: ............................................................................ Giới tính: ....................... 
Ngày, tháng, năm sinh:..../..../........ 
Nơi thường trú/tạm trú: ................................................................................................... 
Nơi ở hiện tại: ................................................................................................................. 
Số định danh cá nhân/CMND/Hộ chiếu: .......................................................................;  

ngày cấp:..../..../........; nơi cấp: ............................................................................................... 
Dân tộc: .......................... Tôn giáo: ....................... Trình độ học vấn:........................... 
Nghề nghiệp: ................................................................................................................... 
Nơi làm việc/học tập: ...................................................................................................... 
Là người bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn theo 

Quyết định số:..../QĐ-XPTT ngày..../..../........ của Chủ tịch UBND (2)......................................... 
................................................................................................................................................ 

2. Tôi xin cam kết chấp hành nghiêm biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, 
thị trấn, cụ thể như sau: 

a) Về việc chấp hành pháp luật, sửa chữa những sai phạm: 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 

b) Về việc thực hiện nghĩa vụ học tập, tu dưỡng, rèn luyện: 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 

c) Về việc tham gia các chương trình học tập hoặc dạy nghề: 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
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d) Về việc tham gia và hình thức tham gia các hoạt động công ích: 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 

đ) Về việc tham gia các chương trình tham vấn, phát triển kỹ năng sống tại địa phương: 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 

e) Có mặt khi có yêu cầu và không rời khỏi nơi cư trú khi không được phép. 
 

 
Ý KIẾN CỦA NGƯỜI  

ĐƯỢC PHÂN CÔNG GIÚP ĐỠ 
.......................................................................... 
.......................................................................... 
.......................................................................... 
.......................................................................... 
.......................................................................... 

(2)......, ngày.... tháng.... năm........ 
(Ký, ghi rõ họ và tên) 

 
 
 

(2)......, ngày.... tháng.... năm........ 
NGƯỜI VIẾT CAM KẾT 

(Ký, ghi rõ họ và tên) 

<Ý KIẾN CỦA CHA, MẸ 
HOẶC NGƯỜI GIÁM HỘ>(*) 

.......................................................................... 

.......................................................................... 

.......................................................................... 

.......................................................................... 

.......................................................................... 
(2)......, ngày.... tháng.... năm........ 

(Ký, ghi rõ họ và tên) 

 

   
 

* Mẫu này được sử dụng để cam kết về việc chấp hành biện pháp xử lý hành chính giáo dục 
tại xã, phường, thị trấn quy định tại Điều 32 Nghị định số:..../2021/NĐ-CP. 

(*) Áp dụng đối với trường hợp người cam kết về việc chấp hành biện pháp xử lý hành chính 
giáo dục tại xã, phường, thị trấn là người chưa thành niên. 

(1) Ghi tên của cơ quan/tổ chức được giao trách nhiệm giáo dục, quản lý người chấp hành 
biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn. 

(2) Ghi địa danh theo hướng dẫn về thể thức của Chính phủ. 
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 Mẫu bản cam kết số 02

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

 
BẢN CAM KẾT 

Của <cha, mẹ/người giám hộ>(*) về việc giáo dục, quản lý người chưa thành niên  
được đề nghị áp dụng biện pháp thay thế xử lý vi phạm hành chính  

quản lý tại gia đình*  
Kính gửi: Chủ tịch UBND (1) ................................................. 

 

1. Tôi tên là: ............................................................................  Giới tính: ...................... 
Địa chỉ liên hệ: ................................................................................................................ 
Là (2)................................................. của người chưa thành niên được đề nghị 

áp dụng biện pháp thay thế xử lý vi phạm hành chính quản lý tại gia đình có tên như sau: 
Họ và tên: ................................................................................ Giới tính: ....................... 
Ngày, tháng, năm sinh:..../..../........ 
Nơi thường trú/tạm trú: ................................................................................................... 
Nơi ở hiện tại: ................................................................................................................. 
Số định danh cá nhân/CMND/Hộ chiếu: .......................................................................;  

ngày cấp:..../..../........; nơi cấp:............................................................................................... 
Dân tộc: .......................... Tôn giáo: .......................Trình độ học vấn:............................ 
Nghề nghiệp: ................................................................................................................... 
Nơi làm việc/học tập: ...................................................................................................... 
2. Tôi xin cam kết: 
a) Gia đình có nguồn thu nhập ổn định; có chỗ ở để (3) .................................................. 

sống cùng <tôi/gia đình tôi>(*) tại: (4) ....................................................................................; 
b) Sắp xếp và dành thời gian để giáo dục, quản lý, động viên, khuyến khích, tạo 

điều kiện để (3) ......................................................  tham gia các chương trình học tập hoặc 
dạy nghề; các chương trình tham vấn, phát triển kỹ năng sống phù hợp được tổ chức tại 
địa phương.  

c) Phối hợp chặt chẽ với cá nhân, cơ quan, tổ chức hữu quan được phân công giám sát 
để giáo dục, quản lý (3) ............................................................................................................. 

d) Báo cáo theo yêu cầu của Chủ tịch UBND (1) ............................................................ 
về tình hình quản lý (3) ........................................................................................................... 

đ) Thực hiện tốt việc giáo dục, quản lý để (3)..................................................................  
không vi phạm pháp luật; 

e) Cam kết khác (nếu có): ............................................................................................... 
 

 (5)......, ngày.... tháng.... năm........ 
NGƯỜI VIẾT CAM KẾT 

(Ký, ghi rõ họ và tên) 
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* Mẫu này được sử dụng để cam kết về việc giáo dục, quản lý người chưa thành niên được 

đề nghị áp dụng biện pháp thay thế xử lý vi phạm hành chính quản lý tại gia đình quy định tại 
khoản 2 Điều 24 Nghị định số:..../2021/NĐ-CP. 

(*) Lưu ý lựa chọn và ghi thông tin cho phù hợp với thực tế. 
(1) Ghi tên của xã/phường/thị trấn nơi người chưa thành niên được đề nghị áp dụng biện 

pháp thay thế xử lý vi phạm hành chính quản lý tại gia đình. 
(2) Ghi cụ thể theo từng trường hợp:  

- Trường hợp là cha, mẹ của người chưa thành niên được đề nghị áp dụng biện pháp thay 
thế xử lý vi phạm hành chính quản lý tại gia đình, thì ghi: «cha/mẹ». 

- Trường hợp là người giám hộ của người chưa thành niên được đề nghị áp dụng biện pháp 
thay thế xử lý vi phạm hành chính quản lý tại gia đình, thì ghi: «người giám hộ». 

(3) Ghi họ và tên của người chưa thành niên được đề nghị áp dụng biện pháp thay thế xử lý 
vi phạm hành chính quản lý tại gia đình. 

(4) Ghi cụ thể địa chỉ chỗ ở (số nhà, đường/phố, xã/phường/thị trấn, quận/huyện/thị xã/thành 
phố thuộc tỉnh, tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương). 

(5) Ghi địa danh theo hướng dẫn về thể thức của Chính phủ. 
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 Mẫu kế hoạch số 01
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

KẾ HOẠCH 
Giáo dục, quản lý, giúp đỡ người được giáo dục tại xã, phường, thị trấn* 

 

I. THÔNG TIN CHUNG 
1. Cơ quan/tổ chức: (1) ..................................................................................................... 
2. Người được phân công: (2)........................................................................................... 
3. Người được giáo dục tại xã, phường, thị trấn: 
Họ và tên: ................................................................................ Giới tính: ....................... 
Ngày, tháng, năm sinh:..../..../........ 
Nơi thường trú/tạm trú: ................................................................................................... 
Nơi ở hiện tại: ................................................................................................................. 
Số định danh cá nhân/CMND/Hộ chiếu số:...................................................................;  

ngày cấp:..../..../........; nơi cấp:............................................................................................... 
Dân tộc: ..........................  Tôn giáo: ......................Trình độ học vấn:............................ 
Nghề nghiệp: ................................................................................................................... 
Nơi làm việc/học tập: ...................................................................................................... 
Là người phải chấp hành biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn theo 

Quyết định số:..../QĐ-XPTT ngày..../..../........ của Chủ tịch UBND (3)...............................................  
....................................................................................................................................................................  

Thời hạn áp dụng biện pháp:.... tháng, kể từ ngày..../..../........  
II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH GIÁO DỤC, QUẢN LÝ, GIÚP ĐỠ 
1. Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật 
Tên của chương trình: 
......................................................................................................................................... 
Hình thức giáo dục (*): 
......................................................................................................................................... 
Thời gian thực hiện từ ngày..../..../........ đến ngày..../..../........ 
Địa điểm:......................................................................................................................... 
Chịu trách nhiệm chính: (4).............................................................................................. 
Phối hợp: (5) ..................................................................................................................... 
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2. Chương trình học tập 
Chương trình học văn hóa: 
......................................................................................................................................... 
Hình thức giáo dục (*): 
......................................................................................................................................... 
Thời gian thực hiện từ ngày..../..../........ đến ngày..../..../........ 
Địa điểm:......................................................................................................................... 
Chịu trách nhiệm chính: (4).............................................................................................. 
Phối hợp: (5) ..................................................................................................................... 
3. Chương trình giáo dục về kỹ năng sống, dạy nghề, hướng nghiệp, hỗ trợ tìm 

việc làm 
a) Chương trình giáo dục về kỹ năng sống: 
......................................................................................................................................... 
Hình thức giáo dục (*): 
......................................................................................................................................... 
Thời gian thực hiện từ ngày..../..../........ đến ngày..../..../........ 
Địa điểm:......................................................................................................................... 
Chịu trách nhiệm chính: (4).............................................................................................. 
Phối hợp: (5) ..................................................................................................................... 
b) Chương trình hướng nghiệp, hỗ trợ tìm việc làm: 
......................................................................................................................................... 
Hình thức giáo dục (*): 
......................................................................................................................................... 
Thời gian thực hiện từ ngày..../..../........ đến ngày..../..../........ 
Địa điểm:......................................................................................................................... 
Chịu trách nhiệm chính: (4).............................................................................................. 
Phối hợp: (5) ..................................................................................................................... 
c) Chương trình học nghề: 
......................................................................................................................................... 
Hình thức giáo dục (*): 
......................................................................................................................................... 
Thời gian thực hiện từ ngày..../..../........ đến ngày..../..../........ 
Địa điểm:......................................................................................................................... 
Chịu trách nhiệm chính: (4).............................................................................................. 
Phối hợp: (5) ..................................................................................................................... 
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4. Chương trình tham gia các hoạt động công ích tại cộng đồng 
Hình thức giáo dục (*): 
......................................................................................................................................... 
Thời gian thực hiện từ ngày..../..../........ đến ngày..../..../........ 
Địa điểm:......................................................................................................................... 
......................................................................................................................................... 
Chịu trách nhiệm chính: (4).............................................................................................. 
Phối hợp: (5) ..................................................................................................................... 
5. Chương trình giáo dục về truyền thống tốt đẹp của quê hương, đất nước 
Hình thức giáo dục (*): 
......................................................................................................................................... 
Thời gian thực hiện từ ngày..../..../........ đến ngày..../..../........ 
Địa điểm:......................................................................................................................... 
......................................................................................................................................... 
Chịu trách nhiệm chính: (4).............................................................................................. 
Phối hợp: (5) ..................................................................................................................... 
6. Chương trình khác.................................................................................................... 
Hình thức giáo dục (*): 
......................................................................................................................................... 
Thời gian thực hiện từ ngày..../..../........ đến ngày..../..../........ 
Địa điểm:......................................................................................................................... 
Chịu trách nhiệm chính: (4).............................................................................................. 
Phối hợp: (5) ..................................................................................................................... 
 

 
Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN/TỔ CHỨC  

ĐƯỢC GIAO TRÁCH NHIỆM GIÁO DỤC, QUẢN LÝ 
................................................................................. 

(6)......, ngày.... tháng.... năm........ 
.... (7) 

(Ký, đóng dấu (nếu có); ghi rõ họ và tên) 
 
 

(6)......, ngày.... tháng.... năm........ 
NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH 

(Ký, ghi rõ họ và tên) 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch UBND (3) ..................  (để b/c); 
- (8)...............; 
- (9)...............; 
- Lưu: VT,.... 
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* Mẫu này được sử dụng để lập Kế hoạch giáo dục, quản lý, giúp đỡ người chấp hành biện 
pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn quy định tại các điều 30 và 31 Nghị định 
số:..../2021/NĐ-CP. 

(*) Ghi các hình thức giáo dục phù hợp theo quy định tại khoản 2 Điều 31 Nghị định số:..../2021/NĐ-CP. 
(1) Ghi tên của cơ quan/tổ chức được giao trách nhiệm giáo dục, quản lý người chấp hành 

biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn.  
(2) Ghi họ và tên của người được phân công trực tiếp giúp đỡ người chấp hành biện pháp xử 

lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn. 
(3) Ghi tên của xã/phường/thị trấn nơi người được giáo dục đang chấp hành biện pháp. 

(4) Ghi cụ thể theo từng trường hợp: Tên của cơ quan/tổ chức hoặc họ và tên của người 
được phân công chịu trách nhiệm chính trong việc thực hiện chương trình. 

(5) Ghi cụ thể theo từng trường hợp: Tên của cơ quan/tổ chức hoặc họ và tên của người 
được phân công phối hợp trong việc thực hiện chương trình. 

(6) Ghi địa danh theo hướng dẫn về thể thức của Chính phủ. 
(7) Ghi quyền hạn, chức vụ của người ký theo hướng dẫn về thể thức của Chính phủ. 
(8) Ghi cụ thể theo từng trường hợp: 

- Trường hợp người chấp hành biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn 
từ đủ 18 tuổi trở lên, thì ghi họ và tên của người chấp hành biện pháp/người đại diện hợp pháp 
của họ. 

- Trường hợp người chấp hành biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn 
là người chưa thành niên, thì ghi họ và tên của người chưa thành niên chấp hành biện pháp và 
cha, mẹ/người giám hộ của người chưa thành niên. 

(9) Tổ chức/cá nhân khác có liên quan (nếu có). 
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 Mẫu kế hoạch số 02
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

KẾ HOẠCH 
Phối hợp giám sát người chưa thành niên được áp dụng biện pháp thay thế 

xử lý vi phạm hành chính quản lý tại gia đình* 
________________ 

I. THÔNG TIN CHUNG 
1. Cơ quan/tổ chức: (1) ..................................................................................................... 
2. Người được phân công: (2)........................................................................................... 
3. Người chưa thành niên được áp dụng biện pháp thay thế xử lý vi phạm hành chính 

quản lý tại gia đình: 
Họ và tên: ................................................................................ Giới tính: ....................... 
Ngày, tháng, năm sinh:..../..../........ 
Nơi thường trú/tạm trú: ................................................................................................... 
Nơi ở hiện tại: ................................................................................................................. 
Số định danh cá nhân/CMND/Hộ chiếu số:...................................................................;  

ngày cấp:..../..../........; nơi cấp:............................................................................................... 
Dân tộc: ..........................  Tôn giáo: ...................... Trình độ học vấn:........................... 
Nghề nghiệp: ................................................................................................................... 
Nơi làm việc/học tập: ...................................................................................................... 
<Cha, mẹ/người giám hộ>(*): (3) ...................................................................................... 
Địa chỉ liên hệ: ................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 
Là người được áp dụng biện pháp thay thế xử lý vi phạm hành chính quản lý tại gia 

đình theo Quyết định số:..../QĐ-QLGĐ ngày..../..../........ của Chủ tịch UBND (4) ................ 
................................................................................................................................................ 

Thời hạn áp dụng biện pháp:.... tháng, kể từ ngày..../..../........ 
II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH PHỐI HỢP GIÁM SÁT 
1. Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật 
Tên của chương trình: ..................................................................................................... 
......................................................................................................................................... 
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Thời gian thực hiện từ ngày..../..../........ đến ngày..../..../........ 

Địa điểm:......................................................................................................................... 

Chịu trách nhiệm chính: (5).............................................................................................. 

Phối hợp: (6) ..................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

2. Chương trình học tập 

a) Chương trình học văn hóa (nếu có): 

............................................................................................................................................... 

Thời gian thực hiện từ ngày..../..../........ đến ngày..../..../........ 

Địa điểm:......................................................................................................................... 

Chịu trách nhiệm chính: (5).............................................................................................. 

Phối hợp: (6) ..................................................................................................................... 

b) Chương trình học nghề: 

............................................................................................................................................... 

Thời gian thực hiện từ ngày..../..../........ đến ngày..../..../........ 

Địa điểm:......................................................................................................................... 

Chịu trách nhiệm chính: (5).............................................................................................. 

Phối hợp: (6) ..................................................................................................................... 

3. Chương trình giáo dục về kỹ năng sống, hướng nghiệp, hỗ trợ tìm việc làm 

a) Chương trình giáo dục về kỹ năng sống: 

............................................................................................................................................... 

Thời gian thực hiện từ ngày..../..../........ đến ngày..../..../........ 

Địa điểm:......................................................................................................................... 

Chịu trách nhiệm chính: (5).............................................................................................. 

Phối hợp: (6) ..................................................................................................................... 

b) Chương trình hướng nghiệp, hỗ trợ tìm việc làm: 

............................................................................................................................................... 

Thời gian thực hiện từ ngày..../..../........ đến ngày..../..../........ 

Địa điểm: ........................................................................................................................ 

Chịu trách nhiệm chính: (5).............................................................................................. 

Phối hợp: (6) ..................................................................................................................... 
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4. Chương trình khác 
Thời gian thực hiện từ ngày..../..../........ đến ngày..../..../........ 
Địa điểm:......................................................................................................................... 
Chịu trách nhiệm chính: (5).............................................................................................. 
Phối hợp: (6) ..................................................................................................................... 
 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch UBND (4) .......... (để b/c); 
- (7)...............; 
- (8)...............; 
- Lưu: VT,.... 
 
 
 

(9)......, ngày.... tháng.... năm........ 
NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH 

(Ký, ghi rõ họ và tên) 
 
 
 
 

 
* Mẫu này được sử dụng để lập Kế hoạch phối hợp giám sát người chưa thành niên được áp 

dụng biện pháp thay thế xử lý vi phạm hành chính quản lý tại gia đình quy định tại Điều 44 Nghị 
định số:..../2021/NĐ-CP. 

(*) Lưu ý lựa chọn và ghi thông tin cho phù hợp với thực tế. 
(1) Ghi tên của cơ quan/tổ chức được giao phối hợp giám sát người chưa thành niên chấp 

hành biện pháp thay thế xử lý vi phạm hành chính quản lý tại gia đình.  
(2) Ghi họ và tên của người được phân công trực tiếp phối hợp giám sát người chưa thành 

niên chấp hành biện pháp thay thế xử lý vi phạm hành chính quản lý tại gia đình. 
(3) Ghi họ và tên của cha, mẹ/người giám hộ của người chưa thành niên chấp hành biện pháp 

thay thế xử lý vi phạm hành chính quản lý tại gia đình. 
(4) Ghi tên của xã/phường/thị trấn nơi người chưa thành niên chấp hành biện pháp thay thế 

xử lý vi phạm hành chính quản lý tại gia đình. 
(5) Ghi cụ thể theo từng trường hợp: Tên của cơ quan/tổ chức hoặc họ và tên của người được 

phân công chịu trách nhiệm chính trong việc thực hiện chương trình. 
(6) Ghi cụ thể theo từng trường hợp: Tên của cơ quan/tổ chức hoặc họ và tên của người được 

phân công phối hợp trong việc thực hiện chương trình. 
(7) Ghi họ và tên của người chưa thành niên chấp hành biện pháp thay thế xử lý vi phạm hành 

chính quản lý tại gia đình và cha, mẹ/người giám hộ của người chưa thành niên. 
(8) Tổ chức/cá nhân khác có liên quan (nếu có). 
(9) Ghi địa danh theo hướng dẫn về thể thức của Chính phủ. 
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 Mẫu biên bản số 01
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

BIÊN BẢN HỌP 
Tư vấn xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính  

giáo dục tại xã, phường, thị trấn* 
______________________ 

 

Hôm nay, hồi.... giờ.... phút, ngày..../..../........, tại (1) ...................................................... 
.............................................................................................................................................., 
dưới sự chủ trì của ông/bà (2) ................................................................................................. 
tiến hành họp tư vấn xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại 
xã, phường, thị trấn đối với người có tên sau đây: 

Họ và tên: ............................................................................... Giới tính: ....................... 
Ngày, tháng, năm sinh:..../..../........ 
Nơi thường trú/tạm trú: ................................................................................................... 
Nơi ở hiện tại: ................................................................................................................. 
Số định danh cá nhân/CMND/Hộ chiếu số:...................................................................;  

ngày cấp:..../..../........; nơi cấp: .............................................................................................. 
Dân tộc: ..........................  Tôn giáo: ...................... Trình độ học vấn:........................... 
Nghề nghiệp: ................................................................................................................... 
Nơi làm việc/học tập: ...................................................................................................... 
I. THÀNH PHẦN THAM DỰ CUỘC HỌP 
1. Ông/bà:............................................. , Chủ tịch UBND (3)............., chủ trì cuộc họp; 
2. Ông/bà:............................................. , Trưởng Công an (3) ........................................; 
3. Ông/bà:............................................. , công chức tư pháp - hộ tịch (3).......................; 
4. Ông/bà:............................................. , đại diện Mặt trận Tổ quốc (3) .........................; 
5. Ông/bà:............................................. , đại diện (4) ......................................................; 
6. Ông/bà:............................................. , đại diện (5) ......................................................; 
7. Ông/bà:............................................. , đại diện (6) ......................................................; 
8. Ông/bà:............................................. , đại diện (7) ......................................................; 
9. Ông/bà:............................................. , thư ký cuộc họp. 
II. THÀNH PHẦN ĐƯỢC MỜI THAM DỰ CUỘC HỌP 
1. Ông/bà (8)/(9) ................................................................................................................; 
2. Ông/bà:.............................................  là <người bị hại/người đại diện hợp pháp 

của người bị hại>(*) (nếu có). 
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III. NỘI DUNG CUỘC HỌP 
1. Ông/bà:............................................. , đại diện Công an (3) .......................................,  

trình bày về hành vi vi phạm pháp luật của người bị đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành 
chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn; kết quả xác minh, chứng cứ thu thập được; tình 
tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng; biện pháp hòa giải; các biện pháp giúp đỡ, giáo dục đã 
áp dụng đối với người đó (nếu có). 
................................................................................................................................................ 

2. Ông/bà (8) ................................................... , trình bày lý do vi phạm pháp luật, nhận 
thức của mình về hành vi vi phạm và kế hoạch sửa chữa khuyết điểm; đưa ra các chứng 
cứ có liên quan. 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 

3. Ông/bà (9) ......................................................là <cha, mẹ/người giám hộ/người đại diện 
hợp pháp>(*) của người chưa thành niên trình bày về nhân thân, hoàn cảnh gia đình, lý do vi 
phạm, trách nhiệm giáo dục, quản lý người chưa thành niên tại gia đình. 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 

4. Ông/bà:......................................................  là <người bị hại/người đại diện hợp 
pháp của người bị hại>(*) phát biểu ý kiến về thiệt hại của mình. 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 

5. Ông/bà:...................................................... là <công chức văn hóa - xã hội/cộng tác 
viên công tác xã hội, cộng tác viên công tác trẻ em>(*) (nếu có) phát biểu ý kiến về nhân 
thân của người bị đề nghị giáo dục, hoàn cảnh gia đình, đề xuất biện pháp giáo dục, hỗ 
trợ phù hợp.  
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
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6. Ông/bà:...................................................... là đại diện nhà trường (nếu có) phát biểu 
ý kiến về nhân thân của người bị đề nghị giáo dục, hoàn cảnh gia đình, đề xuất biện pháp 
giáo dục, hỗ trợ phù hợp. 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 

7. Các thành viên thảo luận về sự cần thiết áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo 
dục tại xã, phường thị trấn; nhân thân, tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng của đối 
tượng; các hình thức, biện pháp giáo dục; thời gian áp dụng biện pháp; lựa chọn cơ quan, 
tổ chức phù hợp để giao trách nhiệm giáo dục, quản lý người bị đề nghị áp dụng biện 
pháp; khả năng áp dụng biện pháp quản lý tại gia đình, các hình thức giáo dục, hỗ trợ đối 
với người chưa thành niên. 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 

8. Kết luận: 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 

Cuộc họp kết thúc vào hồi.... giờ.... phút, ngày..../..../........  
Biên bản cuộc họp đã được đọc lại cho những người dự họp nghe và không có ý kiến 

gì khác./. 
 

THƯ KÝ CUỘC HỌP 
(Ký, ghi rõ họ và tên) 

 
 

 

CHỦ TRÌ CUỘC HỌP 
(Ký, ghi rõ họ và tên) 



 
82 CÔNG BÁO/Số 29 + 30/Ngày 07-01-2022 
  
 

* Mẫu này được sử dụng để ghi lại nội dung cuộc họp tư vấn xem xét, quyết định áp dụng 
biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn quy định tại Điều 22 Nghị định 
số:..../2021/NĐ-CP. 

(*) Lưu ý lựa chọn và ghi thông tin cho phù hợp với thực tế. 

(**) Áp dụng đối với trường hợp người bị đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo 
dục tại xã, phường, thị trấn là người chưa thành niên. 

(1) Ghi địa chỉ cụ thể nơi tổ chức cuộc họp (số nhà, đường/phố; xã/phường/thị trấn; 
quận/huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh; tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương). 

(2) Ghi họ và tên của người chủ trì cuộc họp tư vấn. 
(3) Ghi tên của xã/phường/thị trấn nơi xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành 

chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn. 
(4) Ghi thành phần tham dự cuộc họp là người đại diện của đơn vị dân cư ở cơ sở: Tổ dân 

phố/thôn/ấp/bản/buôn/làng/phum/sóc và các đơn vị tương đương. 
(5) Ghi cụ thể theo từng trường hợp:  

- Trường hợp người bị đề nghị áp dụng biện pháp là người chưa thành niên có nơi cư trú ổn 
định thì thành phần tham dự cuộc họp có thể là: Công chức văn hóa - xã hội/cộng tác viên công 
tác xã hội/cộng tác viên trẻ em/người đại diện của nhà trường.  

- Trường hợp người bị đề nghị áp dụng biện pháp là người chưa thành niên không có nơi cư 
trú ổn định thì thành phần tham dự cuộc họp có thể là người đại diện của cơ sở bảo trợ xã hội. 

(6) Ghi cụ thể theo từng trường hợp thành phần tham dự cuộc họp là người đại diện của cơ 
quan/tổ chức được giao trách nhiệm giáo dục, quản lý: Hội cựu chiến binh/Hội nông dân/Hội 
phụ nữ/Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. 

(7) Ghi cụ thể theo từng trường hợp thành phần tham dự cuộc họp là người đại diện của: Tổ 
hòa giải/cơ quan Công an nơi đã chuyển hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo 
dục tại xã, phường, thị trấn; hoặc tổ chức/cá nhân khác (nếu có). 

(8) Ghi họ và tên của người của bị đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại 
xã, phường, thị trấn. 

(9) Ghi họ và tên của cha, mẹ/người giám hộ của người chưa thành niên bị đề nghị áp dụng 
biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn. 
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 Mẫu biên bản số 02
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

BIÊN BẢN HỌP 
Góp ý đối với người đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính 

 giáo dục tại xã, phường, thị trấn* _______________________ 

 

Hôm nay, hồi.... giờ.... phút, ngày..../..../........, tại (1) ...................................................... 
................................................................................................................................................ 

Dưới sự chủ trì của ông/bà (2) ........................................................................................,  
đại diện lãnh đạo UBND (3).................................................................................................... 
tiến hành họp góp ý đối với người có tên dưới đây đang chấp hành biện pháp xử lý hành 
chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn theo Quyết định số:..../QĐ-XPTT ngày..../..../........ 
của Chủ tịch UBND (3) ..........................................................................................................: 

Họ và tên: ................................................................................  Giới tính: ...................... 
Ngày, tháng, năm sinh:..../..../........ 

Nơi thường trú/tạm trú: ................................................................................................... 
Nơi ở hiện tại: ................................................................................................................. 
Số định danh cá nhân/CMND/Hộ chiếu số:...................................................................;  

ngày cấp:..../..../........; nơi cấp:............................................................................................... 
Dân tộc: ..........................  Tôn giáo: ...................... Trình độ học vấn:........................... 
Nghề nghiệp: ................................................................................................................... 
Nơi làm việc/học tập: ...................................................................................................... 
Ngày bắt đầu chấp hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại 

xã, phường, thị trấn:..../..../........ 
Thời hạn áp dụng biện pháp:.... tháng, kể từ ngày..../..../........ 
I. THÀNH PHẦN THAM DỰ CUỘC HỌP 
1. Ông/bà:............................................. , Chức vụ: (4) ........................, chủ trì cuộc họp; 
2. Ông/bà:............................................. , Trưởng Công an (3) ........................................; 
3. Ông/bà:............................................. , đại diện Mặt trận Tổ quốc (3) .........................; 
4. Ông/bà: ............................................ , đại diện (5) ......................................................; 
5. Ông/bà: ............................................ , đại diện (6) ......................................................; 
6. Ông/bà: ............................................. , đại diện (7) ......................................................; 
7. Ông/bà: ............................................ , người được phân công giúp đỡ; 
8. Ông/bà: ............................................ , thư ký cuộc họp. 
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II. THÀNH PHẦN ĐƯỢC MỜI THAM DỰ CUỘC HỌP 
1. Người được giáo dục: ...............................................................................................; 
2. Ông/bà (8) ............................................. , đại diện gia đình của người được giáo dục. 
III. NỘI DUNG CUỘC HỌP 
1. Ông/bà:...................................................... , người được phân công giúp đỡ người 

chấp hành biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn báo cáo về quá 
trình giáo dục, quản lý và các vi phạm của người được giáo dục trong thời gian quản lý 
và đề xuất biện pháp giáo dục phù hợp. 
...............................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................  

2. Ý kiến của người được giáo dục và đại diện gia đình của người được giáo dục: 
...............................................................................................................................................   
...............................................................................................................................................   

3. Ý kiến góp ý của các thành viên tham dự cuộc họp: 
(Ghi tóm tắt ý kiến của các thành viên tham dự cuộc họp đã phát biểu) 

...............................................................................................................................................  

...............................................................................................................................................  
4. Ý kiến của đại diện cơ quan/tổ chức được giao trách nhiệm giáo dục, quản lý: 

(Nêu trách nhiệm và quyền lợi của người được giáo dục) 
...............................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................  

5. Kết luận: 
...............................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................  

Cuộc họp kết thúc vào hồi.... giờ.... phút, ngày..../..../........  
Biên bản cuộc họp đã được đọc lại cho những người dự họp nghe và không có ý kiến 

gì khác./. 
 

THƯ KÝ CUỘC HỌP 
(Ký, ghi rõ họ và tên) 

 
 
 

CHỦ TRÌ CUỘC HỌP 
(Ký, ghi rõ họ và tên) 

NGƯỜI ĐANG CHẤP HÀNH BIỆN PHÁP 
(Ký, ghi rõ họ và tên) 
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* Mẫu này được sử dụng để ghi lại nội dung cuộc họp góp ý đối với người đang chấp hành 
biện xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn không tiến bộ, vi phạm cam kết quy định 
tại Điều 34 Nghị định số:..../2021/NĐ-CP. 

(1) Ghi địa chỉ cụ thể nơi tổ chức cuộc họp (số nhà, đường/phố; xã/phường/thị trấn; 
quận/huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh; tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương). 

(2) Ghi họ và tên của người chủ trì cuộc họp góp ý. 
(3) Ghi tên của xã/phường/thị trấn nơi người được giáo dục đang chấp hành biện pháp. 
(4) Ghi chức vụ của người chủ trì cuộc họp góp ý. 
(5) Ghi cụ thể theo từng trường hợp thành phần tham dự cuộc họp là người đại diện của đơn 

vị dân cư ở cơ sở: Tổ dân phố/thôn/ấp/bản/buôn/làng/phum/sóc và các đơn vị tương đương. 
(6) Tổ chức, cá nhân khác (nếu có). 
(7) Ghi cụ thể theo từng trường hợp thành phần tham dự cuộc họp là người đại diện của cơ 

quan/tổ chức được giao trách nhiệm giáo dục, quản lý: Hội cựu chiến binh/Hội nông dân/Hội 
phụ nữ/Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. 

(8) Ghi họ và tên của người đại diện cho gia đình của người đang chấp hành biện pháp xử lý 
hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn. 
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 Mẫu biên bản số 03
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

BIÊN BẢN 

Về việc đọc, ghi chép hồ sơ đề nghị  
áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn* 

_______________ 

 

1. Căn cứ Thông báo số:..../TB-LHS.... ngày.... tháng.... năm........ của (1) ..................... 
..................................................................... về việc lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp 
xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với ông/bà (2) ................................... 
................................................................................................................................................ 

2. Hôm nay, vào hồi.... giờ.... phút, ngày.... tháng.... năm........, tại (3) ........................... 
................................................................................................................................................ 

3. Tôi là: ............................................... Chức vụ: (4) ....................................................... 
..................................................................... , là đại diện cơ quan lập hồ sơ đề nghị áp 
dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn tiến hành lập biên bản 
về việc: 

Ông/bà (5) ................................................................................ Giới tính: ....................... 
Địa chỉ liên hệ: ................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 
Đã đọc, ghi chép hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, 

phường, thị trấn. Cụ thể như sau: 
a) Các tài liệu đã được đọc, gồm: ................................................................................... 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 
b) Các tài liệu đã ghi chép, gồm: ....................................................................................  

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 
Biên bản được lập xong hồi.... giờ.... phút cùng ngày, gồm.... tờ, được lập thành 02 

bản có giá trị như nhau; đã đọc lại cho những người có tên nêu trên cùng nghe, công nhận 
là đúng và cùng ký tên dưới đây; 01 bản giao cho ông/bà (5) ............................................... 
..........................................................................và 01 bản được lưu hồ sơ./.  

  
<NGƯỜI ĐỌC/GHI CHÉP HỒ SƠ>(*) 

(Ký, ghi rõ họ và tên) 
NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN 

(Ký, ghi rõ họ và tên) 
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* Mẫu này được sử dụng để ghi lại nội dung buổi làm việc đọc, ghi chép hồ sơ đề nghị áp 
dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn quy định tại Điều 21 Nghị 
định số:..../2021/NĐ-CP. 

(*) Lưu ý lựa chọn và ghi thông tin cho phù hợp với thực tế. 
(1) Ghi cụ thể theo từng trường hợp: Chức danh và tên của đơn vị/Tên của cơ quan lập hồ sơ 

đề nghị theo hướng dẫn về thể thức của Chính phủ tương ứng với từng trường hợp hồ sơ đề nghị 
do Trưởng Công an cấp xã hoặc cơ quan Công an cấp huyện hoặc cơ quan Công an cấp tỉnh lập. 

(2) Ghi họ và tên của người bị lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục 
tại xã, phường, thị trấn. 

(3) Ghi cụ thể địa chỉ của địa điểm đọc hồ sơ (số nhà, đường/phố, xã/phường/thị trấn, 
quận/huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh, tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương). 

(4) Ghi chức danh và đơn vị công tác của người lập biên bản. 
(5) Ghi cụ thể theo từng trường hợp: 
- Trường hợp người bị lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, 

phường, thị trấn từ đủ 18 tuổi trở lên, thì ghi họ và tên của người bị lập hồ sơ đề nghị/người đại 
diện hợp pháp của họ. 

- Trường hợp người bị lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, 
phường, thị trấn là người chưa thành niên, thì ghi họ và tên của cha, mẹ/người giám hộ của 
người chưa thành niên. 
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 Mẫu quyết định số 01
ỦY BAN NHÂN DÂN (1) ___________ 

 

Số:..../QĐ-XPTT 

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

(2)......, ngày.... tháng.... năm........ 

QUYẾT ĐỊNH 
Áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn* _________________________ 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN (1) ................................ 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 
phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012; Luật sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 13 tháng 11 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số:..../2021/NĐ-CP ngày.... tháng.... năm 2021 của Chính phủ quy 
định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn; 

Xét đề nghị của Trưởng Công an (1)................................................................................ 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
Điều 1.  
1. Áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người có 

tên sau đây: 
Họ và tên: ................................................................................ Giới tính: ....................... 
Ngày, tháng, năm sinh:..../..../........ 
Nơi thường trú/tạm trú: ................................................................................................... 
Nơi ở hiện tại: ................................................................................................................. 
Số định danh cá nhân/CMND/Hộ chiếu số:...................................................................;  
ngày cấp:..../..../........; nơi cấp:........................................................................................ 
Dân tộc: ..........................  Tôn giáo: ...................... Trình độ học vấn:........................... 
Nghề nghiệp: ................................................................................................................... 
Nơi làm việc/học tập: ...................................................................................................... 
<Họ và tên của cha, mẹ/người giám hộ>(*): ................................................................... 
Địa chỉ liên hệ: ................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 
2. Lý do áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn: (3)  

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 
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3. Thời hạn áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn là.... 
tháng, kể từ ngày..../..../........ 

Điều 2. Quyết định này được giao cho: 
1. Ông/bà có tên tại Điều 1 Quyết định này là người bị áp dụng biện pháp xử lý hành 

chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn để chấp hành. 
2. (4) ...............................................................  để giáo dục, quản lý người bị áp dụng 

biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn có tên tại Điều 1 Quyết định này. 
3. Ông/bà (5) ...................................................  để phối hợp giáo dục và quản lý người 

chưa thành niên bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn có 
tên tại Điều 1 Quyết định này. 

Điều 3. <Người/cha, mẹ hoặc người giám hộ của người chưa thành niên>(**) bị áp 
dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn có tên tại Điều 1 Quyết 
định này có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với Quyết định này theo quy 
định của pháp luật. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 
Điều 5. Trưởng Công an (1) .................................................................................. ,  

các cá nhân có tên tại Điều 1 và cơ quan/tổ chức có tên tại Điều 2 chịu trách nhiệm thi 
hành Quyết định này./.  
Nơi nhận: 
- Như Điều 5; 
- Gia đình của người có tên tại Điều 1; 
- Hội đồng nhân dân (1)...; 
- (6)...............; 
- Lưu: VT,.... 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN 
(Ký, đóng dấu; ghi rõ họ và tên) 

 
* Mẫu này được sử dụng để quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, 

phường, thị trấn quy định tại Điều 26 Nghị định số:..../2021/NĐ-CP. 
(*) Áp dụng đối với trường hợp người bị đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo 

dục tại xã, phường, thị trấn là người chưa thành niên. 
(**) Lưu ý lựa chọn và ghi thông tin cho phù hợp với thực tế. 
(1) Ghi tên của xã/phường/thị trấn. 
(2) Ghi địa danh theo hướng dẫn về thể thức của Chính phủ. 
(3) Ghi cụ thể hành vi vi phạm; nơi thực hiện hành vi vi phạm; điều, khoản văn bản quy 

phạm pháp luật được áp dụng. 
(4) Ghi cụ thể theo từng trường hợp:  
- Trường hợp người bị áp dụng biện pháp có nơi cư trú ổn định hoặc là người từ đủ 18 tuổi trở 

lên có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy không có nơi cư trú ổn định thì ghi tên của cơ quan/tổ 
chức được giao trách nhiệm giáo dục, quản lý người bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục 
tại, xã, phường, thị trấn.  

- Trường hợp người bị áp dụng biện pháp là người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn 
định thì ghi tên của cơ sở bảo trợ xã hội.  

 (5) Ghi họ và tên của cha, mẹ/người giám hộ của người chưa thành niên bị áp dụng biện 
pháp xử lý hành chính giáo dục tại, xã, phường, thị trấn. 

(6) Tổ chức/cá nhân khác có liên quan (nếu có). 
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 Mẫu quyết định số 02

CƠ QUAN (1) 

ĐƠN VỊ (2) ___________ 

Số:..../QĐ-PC 

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

 

 (3)......, ngày.... tháng.... năm........ 

QUYẾT ĐỊNH 
Phân công người trực tiếp giúp đỡ người được giáo dục tại xã, phường, thị trấn* _______________ 

THẨM QUYỀN BAN HÀNH (4)  
Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 13 tháng 11 năm 2020; 
Căn cứ Nghị định số:..../2021/NĐ-CP ngày.... tháng.... năm 2021 của Chính phủ quy định 

chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn; 
Căn cứ Quyết định số:..../QĐ-XPTT ngày..../..../........ của Chủ tịch UBND (5).............. 

................................................................................................................................................ 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
Điều 1.  
1. Phân công ông/bà (6) .................................................................................................... 
Nghề nghiệp: ..................................................................................................................  
Nơi làm việc:..................................................................................................................  
Trực tiếp thực hiện việc giúp đỡ đối với: (7) ................................................................. , 
là người bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn theo 

Quyết định số:..../QĐ-XPTT ngày..../..../........ của Chủ tịch UBND (5) ................................  
........................................................................................................................................  
2. Thời hạn thực hiện việc giúp đỡ là.... tháng, kể từ ngày..../..../........ 
Điều 2. Ông/bà (6) ...............................................................  có các quyền và nghĩa vụ 

quy định tại Điều 35 Nghị định số:..../2021/NĐ-CP ngày..../..../2021 của Chính phủ quy 
định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn. 

Điều 3. Kinh phí hỗ trợ người trực tiếp giúp đỡ người giáo dục được thực hiện theo quy 
định tại Nghị định số:..../2021/NĐ-CP ngày..../..../2021 của Chính phủ quy định chế độ áp 
dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 
Điều 5. Ông/bà (6).........................................................  và các cơ quan, tổ chức, cá 

nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 5; 
- (8)...............; 
- (9)...............; 
- Lưu: VT,.... 

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ (10) 
(Ký, đóng dấu; ghi rõ họ và tên) 
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* Mẫu này được sử dụng để quyết định phân công người trực tiếp giúp đỡ người được giáo 

dục tại xã, phường, thị trấn quy định tại Điều 29 Nghị định số:..../2021/NĐ-CP. 
(1) Ghi tên của cơ quan/tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có) và (2) ghi tên đơn vị của người có 

thẩm quyền ra quyết định theo hướng dẫn về thể thức của Chính phủ. 
(3) Ghi địa danh theo hướng dẫn về thể thức của Chính phủ. 
(4) Ghi chức vụ của người đứng đầu đơn vị theo hướng dẫn về thể thức của Chính phủ. 
(5) Ghi tên của xã/phường/thị trấn. 
(6) Ghi họ và tên của người được phân công trực tiếp giúp đỡ người được giáo dục. 
(7) Ghi họ và tên của người bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, 

thị trấn.  
(8) Ghi cụ thể theo từng trường hợp: 

- Trường hợp người bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn 
từ đủ 18 tuổi trở lên, thì ghi họ và tên của người phải chấp hành biện pháp/người đại diện hợp 
pháp của họ. 

- Trường hợp người bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn là 
người chưa thành niên, thì ghi họ và tên của cha, mẹ/người giám hộ của người chưa thành niên. 

(9) Tổ chức/cá nhân khác có liên quan (nếu có). 
(10) Ghi quyền hạn, chức vụ của người ký theo hướng dẫn về thể thức của Chính phủ. 
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 Mẫu quyết định số 03
ỦY BAN NHÂN DÂN (1) ___________ 

 

Số:..../QĐ-KADXPTT 

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

(2)......, ngày.... tháng.... năm........ 
QUYẾT ĐỊNH 

Không áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn* ____________________________ 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN (1)................................. 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 
phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012; Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 13 tháng 11 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số:..../2021/NĐ-CP ngày.... tháng.... năm 2021 của Chính phủ 
quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn; 

Xét đề nghị của Trưởng Công an (1)................................................................................ 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
Điều 1.  
1. Không áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với 

người có tên sau đây: 
Họ và tên: ................................................................................ Giới tính: ....................... 
Ngày, tháng, năm sinh:..../..../........ 
Nơi thường trú/tạm trú: ................................................................................................... 
Nơi ở hiện tại: ................................................................................................................. 
Số định danh cá nhân/CMND/Hộ chiếu số:...................................................................;  

ngày cấp:..../..../........; nơi cấp: ............................................................................................... 
Dân tộc: ......................... Tôn giáo: .......................Trình độ học vấn:............................ 
Nghề nghiệp: ................................................................................................................... 
Nơi làm việc/học tập: ...................................................................................................... 
<Họ và tên của cha, mẹ/người giám hộ>(*): ................................................................... 
Địa chỉ liên hệ: ................................................................................................................ 

............................................................................................................................................... 
2. Lý do đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị 

trấn: (3) .................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
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3. Lý do không áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị 
trấn: (4) ..................................................................................................................................   
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... 

Điều 2. <Người/cha, mẹ hoặc người giám hộ của người chưa thành niên>(**) không 
bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn có tên tại Điều 1 
Quyết định này có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với Quyết định này 
theo quy định của pháp luật. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 
Điều 4. Trưởng Công an (1) ............................................................................................ 

và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 
Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 
- Gia đình của người có tên tại Điều 1; 
- (5)...............; 
- Lưu: VT,.... 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN 
(Ký, đóng dấu; ghi rõ họ và tên) 

 

 

 

 

 

* Mẫu này được sử dụng để quyết định không áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục 
tại xã, phường, thị trấn quy định tại Điều 27 Nghị định số:..../2021/NĐ-CP. 

(*) Áp dụng đối với trường hợp người không bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục 
tại xã, phường, thị trấn là người chưa thành niên. 

(**) Lưu ý lựa chọn và ghi thông tin cho phù hợp với thực tế. 
(1) Ghi tên của xã/phường/thị trấn. 
(2) Ghi địa danh theo hướng dẫn về thể thức của Chính phủ. 
(3) Ghi cụ thể hành vi vi phạm; điều, khoản văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng. 
(4) Ghi cụ thể theo từng trường hợp:  
- Không có hành vi vi phạm.  
- Hoặc hành vi vi phạm chưa đến mức bị áp dụng biện pháp.  
- Hoặc hành vi vi phạm không thuộc trường hợp bị áp dụng biện pháp.  
- Hoặc hết thời hiệu xử lý đối với hành vi vi phạm.  
- Hoặc lý do khác. 
(5) Tổ chức/cá nhân khác có liên quan (nếu có). 
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 Mẫu quyết định số 04
ỦY BAN NHÂN DÂN (1) ______________ 

 
Số:..../QĐ-QLGĐ 

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

(2)......, ngày.... tháng.... năm........ 

QUYẾT ĐỊNH 
Áp dụng biện pháp thay thế xử lý vi phạm hành chính quản lý tại gia đình* _____________________ 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN (1)...................................................... 
 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 
phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012; Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 13 tháng 11 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số:..../2021/NĐ-CP ngày.... tháng.... năm 2021 của Chính phủ quy 
định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn; 

Xét đề nghị của Trưởng Công an (1)................................................................................ 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
Điều 1.  
1. Áp dụng biện pháp thay thế xử lý vi phạm hành chính quản lý tại gia đình đối với 

người có tên sau đây: 
Họ và tên: ................................................................................  Giới tính: ...................... 
Ngày, tháng, năm sinh:..../..../........ 
Nơi thường trú/tạm trú: ................................................................................................... 
Nơi ở hiện tại: ................................................................................................................ 
Số định danh cá nhân/CMND/Hộ chiếu số:...................................................................;  

ngày cấp:..../..../........; nơi cấp: ............................................................................................... 
Dân tộc: ......................... Tôn giáo: .......................Trình độ học vấn:............................ 
Nghề nghiệp: ................................................................................................................... 
Nơi làm việc/học tập: ...................................................................................................... 
2. Lý do áp dụng biện pháp thay thế xử lý vi phạm hành chính quản lý tại gia đình: (3) 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 
3. Thời hạn áp dụng biện pháp thay thế xử lý vi phạm hành chính quản lý tại gia đình 

là.... tháng, kể từ ngày..../..../........ 
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Điều 2. Quyết định này được giao cho: 
1. Ông/bà có tên tại Điều 1 Quyết định này là người được áp dụng biện pháp thay thế 

xử lý vi phạm hành chính quản lý tại gia đình để chấp hành. 
2. Ông/bà (4) ......................................................  để giáo dục và quản lý người được 

áp dụng biện pháp thay thế xử lý vi phạm hành chính quản lý tại gia đình có tên tại Điều 
1 Quyết định này. 

3. (5) ........................................................................để phối hợp giám sát việc giáo dục 
và quản lý người được áp dụng biện pháp thay thế xử lý vi phạm hành chính quản lý tại 
gia đình có tên tại Điều 1 Quyết định này. 

Điều 3. Trong thời gian áp dụng biện pháp thay thế xử lý vi phạm hành chính quản 
lý tại gia đình, người có tên tại Điều 1 Quyết định này có trách nhiệm: 

1. Chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước. 
2. Tích cực học tập, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công dân, nội quy, quy định của địa 

phương nơi cư trú. 
3. Chịu sự giáo dục, quản lý, giám sát của gia đình, nhà trường và <tổ chức/người 

được phân công>(*) phối hợp giám sát. 
4. Chịu trách nhiệm trước pháp luật trong trường hợp tiếp tục vi phạm pháp luật trong thời 

gian chấp hành biện pháp thay thế xử lý vi phạm hành chính quản lý tại gia đình. 
Điều 4. <Cha, mẹ/người giám hộ>(*) của người chưa thành niên được áp dụng biện 

pháp thay thế xử lý vi phạm hành chính quản lý tại gia đình có tên tại Điều 1 Quyết định 
này có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với Quyết định này theo quy định 
của pháp luật. 

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 
Điều 6. Trưởng Công an (1) ................................................................................... ,  
các cá nhân có tên tại Điều 1 và cơ quan/tổ chức, cá nhân có tên tại Điều 2 chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./.  
Nơi nhận: 
- Như Điều 6; 
- Gia đình của người có tên tại Điều 1; 
- (6)...............; 
- Lưu: VT,.... 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN 
(Ký, đóng dấu; ghi rõ họ và tên) 

    

 
* Mẫu này được sử dụng để quyết định áp dụng biện pháp thay thế xử lý vi phạm hành chính quản 

lý tại gia đình quy định tại Điều 28 Nghị định số:..../2021/NĐ-CP. 
(*) Lưu ý lựa chọn và ghi thông tin cho phù hợp với thực tế. 
(1) Ghi tên của xã/phường/thị trấn. 
(2) Ghi địa danh theo hướng dẫn về thể thức của Chính phủ. 
(3) Ghi cụ thể hành vi vi phạm; điều, khoản văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng; tài liệu liên quan 

(nếu có). 
(4) Ghi họ và tên của cha, mẹ/người giám hộ của người chưa thành niên được áp dụng biện pháp thay 

thế xử lý vi phạm hành chính quản lý tại gia đình. 
(5) Ghi tên của tổ chức hoặc họ và tên của người được phân công phối hợp cùng với gia đình thực hiện việc 

giám sát người chưa thành niên được áp dụng biện pháp thay thế xử lý vi phạm hành chính quản lý tại gia đình. 
(6) Tổ chức/cá nhân khác có liên quan (nếu có). 

(Xem tiếp Công báo số 31 + 32) 




