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CÁC BIỆN PHÁP THAY THẾ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH  

ĐỐI VỚI NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN 

  

Luật Xử lý vi phạm hành chính được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 20 tháng 6 năm 

2012, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2013; được sửa đổi, bổ sung bởi Luật 

số 67/2020/QH14 ngày 13 tháng 11 năm 2020, có hiệu lực từ ngày 01/01/2022 

(sau đây viết tắt là Luật Xử lý vi phạm hành chính). 

Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang biên tập và giới thiệu các quy định của 

Luật Xử lý vi phạm hành chính về "Các biện pháp thay thế xử lý vi phạm 

hành chính đối với người chưa thành niên", như sau: 

 

I. CÁC BIỆN PHÁP THAY THẾ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH  

Theo quy định tại Điều 138 Luật Xử lý vi phạm hành chính, các biện 

pháp thay thế xử lý vi phạm hành chính đối với người chưa thành niên bao 

gồm: 

1. Nhắc nhở.  

2. Quản lý tại gia đình. 

3. Giáo dục dựa vào cộng đồng. 

II. BIỆN PHÁP “NHẮC NHỞ”  

Điều 139 Luật Xử lý vi phạm hành chính quy định về biện pháp “Nhắc 

nhở” như sau: 

1. Nhắc nhở là biện pháp thay thế xử lý vi phạm hành chính để chỉ ra 

những vi phạm do người chưa thành niên thực hiện, được thực hiện đối với 

người chưa thành niên vi phạm hành chính mà theo quy định của pháp luật phải 

bị xử phạt vi phạm hành chính khi có đủ các điều kiện sau: 

a) Vi phạm hành chính theo quy định bị phạt cảnh cáo; 

b) Người chưa thành niên vi phạm đã tự nguyện khai báo, thành thật hối 

lỗi về hành vi vi phạm của mình. 

2. Căn cứ quy định nêu nêu trên, người có thẩm quyền xử phạt quyết 

định áp dụng biện pháp nhắc nhở. Nhắc nhở được thực hiện bằng lời nói, ngay 

tại chỗ. 
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III. BIỆN PHÁP “QUẢN LÝ TẠI GIA ĐÌNH”  

Điều 140 Luật Xử lý vi phạm hành chính quy định về biện pháp “Quản lý 

tại gia đình” như sau: 

1. Quản lý tại gia đình là biện pháp thay thế xử lý vi phạm hành chính áp 

dụng đối với: (1) 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; (2) 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; (3) Người từ đủ 14 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 hành vi sử dụng trái phép chất ma túy khi có đủ các điều 

kiện sau đây: 

a) Đã tự nguyện khai báo, thành thật hối lỗi về hành vi vi phạm của 

mình; 

b) Có môi trường sống thuận lợi cho việc thực hiện biện pháp này; 

c) Cha mẹ hoặc người giám hộ có đủ điều kiện thực hiện việc quản lý và 

tự nguyện nhận trách nhiệm quản lý tại gia đình. 

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định áp dụng biện pháp quản 

lý tại gia đình. 

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

tháng.  

4. Trong thời hạn 03 ngày, kể từ ngày quyết định áp dụng biện pháp 

quản lý tại gia đình có hiệu lực, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đã ra 

quyết định phải gửi quyết định cho gia đình và phân công tổ chức, cá nhân nơi 

người đó cư trú để phối hợp, giám sát thực hiện. 

Người chưa thành niên đang quản lý tại gia đình được đi học hoặc tham 

gia các chương trình học tập hoặc dạy nghề khác; tham gia các chương trình 

tham vấn, phát triển kỹ năng sống tại cộng đồng. 
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5. Trong thời gian quản lý tại gia đình, nếu người chưa thành niên tiếp 

tục vi phạm pháp luật thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định chấm 

dứt việc áp dụng biện pháp này và xử lý theo quy định của pháp luật.  

IV. BIỆN PHÁP “GIÁO DỤC DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG”  

Điều 140a Luật Xử lý vi phạm hành chính quy định về biện pháp “Giáo 

dục dựa vào cộng đồng” như sau: 

1. Giáo dục dựa vào cộng đồng là biện pháp thay thế xử lý vi phạm hành 

chính áp dụng đối với người từ đủ 12 tuổi đến dưới 14 tuổi thực hiện hành vi có 

dấu hiệu của một tội phạm đặc biệt nghiêm trọng quy định tại Bộ luật Hình sự 

có nơi cư trú ổn định, đang theo học tại cơ sở giáo dục và cha mẹ, người giám 

hộ cam kết bằng văn bản về việc quản lý, giáo dục. 

2. Tòa án nhân dân quyết định áp dụng biện pháp giáo dục dựa vào cộng 

đồng. 

3. Thời hạn áp dụng biện pháp giáo dục dựa vào cộng đồng từ 06 tháng 

đến 24 tháng. 

4. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày quyết định áp dụng biện 

pháp giáo dục dựa vào cộng đồng có hiệu lực, Tòa án nhân dân nơi đã ra quyết 

định phải gửi quyết định cho cha mẹ hoặc người giám hộ của người chưa thành 

niên và Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú hoặc cơ sở trợ giúp trẻ em, 

cơ sở bảo trợ xã hội để phối hợp, giám sát thực hiện. 

Người chưa thành niên bị áp dụng biện pháp giáo dục dựa vào cộng đồng 

được đi học hoặc tham gia các chương trình học tập hoặc dạy nghề khác; tham 

gia các chương trình tham vấn, phát triển kỹ năng sống tại cộng đồng./. 
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