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TỜ TRÌNH 

Dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định  

xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục 

 

Kính gửi: Chính phủ 

 

Thực hiện quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật mă, 

2015; thực hiện Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 

năm 2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) xin trình Chính phủ dự thảo Nghị 

định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục (thay thế 

Nghị định số 138/2013/NĐ-CP) như sau:  

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH 

1. Nghị định số 138/2013/NĐ-CP ngày 22/10/2013 của Chính phủ xử phạt 

vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục được ban hành dựa trên căn cứ pháp 

lý là Luật giáo dục, Luật giáo dục đại học. Hiện nay, 02 Luật này đã được sửa 

đổi, bổ sung bởi Luật giáo dục nghề nghiệp ngày 27/11/2014; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật giáo dục đại học ngày 19/11/2018; Luật giáo dục (sửa 

đổi) ngày 14/6/2019. Theo đó, một số nội dung của Nghị định số 138/2013/NĐ-

CP cần điều chỉnh cho phù hợp với các Luật trên. 

2. Ngày 18/8/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 97/2017/NĐ-CP sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm 

hành chính. Theo đó, một số nội dung của Nghị định số 138/2013/NĐ-CP cũng cần 

điều chỉnh để đảm bảo thống nhất, đồng bộ với Nghị định số 97/2017/NĐ-CP. 

3. Sau khi Nghị định số 138/2013/NĐ-CP được ban hành và triển khai thực 

hiện đã góp phần quan trọng trong việc hoàn thiện khung pháp lý về xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục; góp phần phòng ngừa sai phạm trong 

hoạt động giáo dục; góp phần đảm bảo hiệu lực, hiệu quả công tác thi hành pháp 

luật trong lĩnh vực giáo dục. Tuy nhiên, sau gần 06 năm thực hiện, bên cạnh 

những kết quả đạt được, Nghị định số 138/2013/NĐ-CP đã bộc lộ một số hạn 

chế, bất cập cần điều chỉnh để đáp ứng yêu cầu của công tác đổi mới quản lý nhà 

nước về giáo dục và yêu cầu của thực tiễn. Cụ thể như sau:  

- Triển khai thực hiện đổi mới quản lý nhà nước về giáo dục, các cơ sở giáo 
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dục đại học được giao nhiều quyền tự chủ trong thực hiện nhiệm vụ, tổ chức 

hoạt động như: tự chủ tuyển sinh, xác định chỉ tiêu tuyển sinh trên cơ sở năng 

lực đào tạo; tự chủ mở ngành đào tạo; tự chủ in, quản lý, cấp văn bằng, chứng 

chỉ,… trên cơ sở các quy định của pháp luật. Cơ quan quản lý nhà nước sẽ thực 

hiện việc kiểm tra, giám sát và xử lý nếu cơ sở giáo dục vi phạm.  

Tuy nhiên, Nghị định số 138/2013/NĐ-CP chưa có các quy định làm cơ sở 

pháp lý để xử lý nếu cơ sở giáo dục đại học có hành vi vi phạm khi thực hiện 

các quyền về tự chủ như đã nêu. Vì vậy, cần nghiên cứu để quy định một số 

hành vi bị xử phạt hành chính đối với cơ sở giáo dục đại học khi được giao 

quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong quá trình hoạt động. 

- Sau khi có Nghị định 138/2013/NĐ-CP, nhiều quy định mới trong lĩnh 

vực giáo dục được ban hành để tăng cường quản lý hoạt động giáo dục mà cơ sở 

giáo dục có trách nhiệm thực hiện nhưng chưa có chế tài xử lý nếu vi phạm như: 

hoạt động tư vấn du học, việc không công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu 

vào; việc thực hiện tuyển sinh không đúng đề án tuyển sinh đã công bố; việc 

không thực hiện chế độ báo cáo, công khai thông tin,… Vì vậy, cần nghiên cứu 

để bổ sung các hành vi vi phạm nêu trên vào Nghị định. 

- Khung tiền phạt của một số hành vi không còn phù hợp, cần sửa đổi để 

đảm bảo sức răn đe. 

- Cần bổ sung các biện pháp khắc phục hậu quả mang tính đặc thù của 

ngành giáo dục để tăng sức răn đe và đảm bảo quyền lợi và lợi ích hợp pháp của 

tổ chức, cá nhân bị ảnh hưởng bởi hành vi vi phạm. 

Từ các lý do nêu trên cho thấy, việc nghiên cứu xây dựng và trình Chính 

phủ ban hành Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

giáo dục để thay thế Nghị định số 138/2013/NĐ-CP là rất cần thiết.  

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO VIỆC XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH 

1. Mục đích 

Việc xây dựng Nghị định kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc 

phát sinh trong quá trình thi hành; tạo cơ sở pháp lý chung, áp dụng thống nhất 

trong công tác xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục trên toàn 

quốc. Đồng thời, nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước 

trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục. 

2. Quan điểm chỉ đạo 

Dự thảo Nghị định được soạn thảo trên cơ sở các quan điểm chỉ đạo sau:  

a) Nội dung phải bảo đảm phù hợp với Hiến pháp và các quy định pháp 

luật có liên quan, phù hợp với tinh thần và nội dung của Luật Giáo dục năm 

2019, Luật sửa đổi, bổ sung Luật Giáo dục đại học, Luật Xử lý vi phạm hành 
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chính; thống nhất với các quy định tại Nghị định số 81/2013/NĐ-CP và Nghị 

định số 97/2017/NĐ-CP; 

b) Bảo đảm phù hợp với thực tế, tính hợp lý, tính khả thi, tạo điều kiện 

thuận lợi cho việc thi hành trong thực tiễn; 

c) Giữ những quy định còn phù hợp với thực tiễn của Nghị định số 

138/2013/NĐ-CP; sửa đổi, bổ sung các quy định nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng 

mắc trong thực tiễn áp dụng Nghị định thời gian qua. 

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH 

Thực hiện sự phân công của Chính phủ, thời gian vừa qua, Bộ Giáo dục và 

Đào tạo đã phối hợp với các Bộ, ngành hữu quan thực hiện các hoạt động xây 

dựng dự thảo Nghị định theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật, cụ thể như sau: 

1. Thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập 

Ngày 18/10/2019, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết 

định số 3866/QĐ-BGDĐT thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập Nghị định thay 

thế Nghị định số 138/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong 

lĩnh vực giáo dục. Triển khai thực hiện, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Kế 

hoạch số 1138/KH-BGDĐT ngày 22/10/2019 soạn thảo Nghị định. 

2. Sơ kết việc thi hành Nghị định số 138/2013/NĐ-CP 

Trước khi triển khai xây dựng Nghị định, từ năm 2018, Bộ GDĐT đã tổ 

chức xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 138/2013/NĐ-

CP; chỉ đạo các sở giáo dục và đào tạo báo cáo kết quả thực hiện Nghị định số 

138/NĐ-CP và đề xuất các nội dung cần sửa đổi, bổ sung; có Công văn gửi các 

Bộ, cơ quan ngang bộ và uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương đề nghị rà soát, tổng hợp tình hình thực hiện Nghị định số 138/NĐ-CP. 

Đồng thời, tổ chức hội thảo về những nội dung cần sửa đổi, bổ sung để đề xuất 

xây dựng Nghị định. 

Qua sơ kết đánh giá việc thực hiện Nghị định số 138/NĐ-CP, Bộ GDĐT đã 

tổng hợp được những việc đã làm được từ khi Nghị định có hiệu lực đến nay. 

Đồng thời, chỉ ra những thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện. 

Việc sơ kết thi hành Nghị định số 138/2013/NĐ-CP đã góp phần quan trọng 

trong việc soạn thảo dự thảo Nghị định. 

3. Tổ chức lấy ý kiến và tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị định. 

Dự thảo Nghị định đã được đưa ra lấy ý kiến góp ý của các đơn vị thuộc Bộ 

GDĐT, các sở giáo dục và đào tạo, cơ sở giáo dục đại học. Ban soạn thảo đã tiếp 

thu, chỉnh sửa và gửi lấy ý kiến góp ý rộng rãi của các đối tượng chịu tác động 

trực tiếp (các sở giáo dục và đào tạo; các đại học, trường đại học, học viện; 
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trường cao đẳng, trường trung cấp sư phạm) và đưa dự thảo Nghị định lên cổng 

thông tin điện tử Chính phủ, của Bộ Giáo dục và Đào tạo để lấy ý kiến rộng rãi 

các tổ chức, cá nhân theo quy định của Luật Ban hành văn bản QPPL. 

Ban soạn thảo cũng tổ chức hội thảo, toạ đàm cùng các sở giáo dục và đào 

tạo, trường đại học, trường cao đẳng để thảo luận chuyên sâu về một số nội dung 

và lấy ý kiến góp ý đối với toàn bộ dự thảo Nghị định. Trên cơ sở tổng hợp, 

phân tích và tiếp thu các ý kiến góp ý, Ban soạn thảo đã chỉnh lý dự thảo Nghị định. 

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH 

1. Bố cục dự thảo Nghị định 

Dự thảo Nghị định gồm 04 Chương với 41 Điều, cụ thể như sau: 

- Chương I - Quy định chung: Từ Điều 1 đến Điều 4 (Quy định về phạm vi 

điều chỉnh, đối tượng áp dụng, mức phạt tiền, biện pháp khắc phục hậu quả). 

- Chương II - Hành vi vi phạm, hình thức xử phạt, mức xử phạt và biện 

pháp khắc phục hậu quả: Từ Điều 5 đến Điều 33, gồm: 6 Mục (Quy định về các 

hành vi vi phạm quy định về thành lập, sáp nhập, chia, tách, giải thể, chuyển đổi 

loại hình cơ sở giáo dục và các tổ chức thực hiện dịch vụ giáo dục; các hành vi 

vi phạm về hoạt động tuyển sinh; các hành vi vi phạm về nội dung, chương 

trình, đào tạo liên thông, liên kết; các hành vi vi phạm quy định về thi, kiểm tra, 

đánh giá kết quả học tập; các hành vi vi phạm quy định về tư vấn du học, hợp 

tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục; các hành vi vi phạm quy 

định về quản lý, cấp và sử dụng văn bằng, chứng chỉ; các hành vi vi phạm quy 

định đối với nhà giáo và người học; các hành vi vi phạm quy định về cơ sở vật 

chất, thiết bị, tài chính và các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục). 

- Chương III - Thẩm quyền lập biên bản, thẩm quyền xử phạt vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực giáo dục: Từ Điều 34 đến Điều 37.  

- Chương IV - Điều khoản thi hành: Từ Điều 38 đến Điều 40.  

2. Nội dung mới cơ bản của dự thảo Nghị định 

2.1. Các nội dung quy định cho phù hợp với các văn bản Luật do Quốc 

hội ban hành  

a) Các nội dung quy định cho phù hợp với Luật Giáo dục 2019, Luật 

Giáo dục đại học 2018, Luật Giáo dục nghề nghiệp 

Sau khi Luật giáo dục nghề nghiệp được ban hành và có hiệu lực, theo 

phân công của Chính phủ, liên quan đến hoạt động đào tạo trình độ trung cấp và 

cao đẳng, Bộ GDĐT chỉ thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước đối với các 

trường trung cấp sư phạm và trường cao đẳng sư phạm. Nghị định số 

79/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong 

lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp đã bãi bỏ một số quy định liên quan đến xử phạt 
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vi phạm hành chính đối trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng. Do đó, dự thảo Nghị 

định đã bổ sung một số quy định liên quan đến trung cấp, cao đẳng đào tạo 

nhóm ngành giáo viên tại Nghị định số 138/2013/NĐ-CP cho phù hợp với chức 

năng quản lý nhà nước của Bộ GDĐT.  

Luật Giáo dục đại học 2018, Luật Giáo dục 2019 đã có nhiều quy định về 

đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; giao quyền tự chủ và 

trách nhiệm giải trình của các cơ sở giáo dục đại học; hệ thống cơ sở giáo dục…. 

Do đó, dự thảo Nghị định đã bổ sung một số quy định để phù hợp với các quy 

định có liên quan của 2 Luật này. 

b) Các nội dung quy định cho phù hợp với Bộ luật Hình sự sửa đổi 

Bộ Luật Hình sự sửa đổi, bổ sung năm 2017 được ban hành và có hiệu lực 

đã bổ sung một số hành vi bị coi là tội phạm. Qua rà soát cho thấy, một số hành 

vi vi phạm trong lĩnh vực giáo dục được quy định trong Nghị định số 

138/2013/NĐ-CP là vi phạm hành chính nay thuộc hành vi phạm tội cần được 

bãi bỏ cho phù hợp với quy định của Bộ Luật Hình sự. Cụ thể: 

- Điều 341 Bộ Luật Hình sự sửa đổi, bổ sung năm 2017 quy định hành vi 

làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức bị xử phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 

100.000.000, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng 

đến 02 năm. Vì vậy, dự thảo Nghị định đã bỏ quy định xử phạt vi phạm hành 

chính đối với hành vi giả mạo giấy tờ, tài liệu trong hồ sơ để được thành lập, cho 

phép thành lập cơ sở giáo dục tại khoản 2 Điều 5 Nghị định số 138/2013/NĐ-

CP; hành vi giả mạo giấy tờ, tài liệu trong hồ sơ đề nghị cho phép hoạt động 

giáo dục tại khoản 3 Điều 6 Nghị định số 138/2013/NĐ-CP.  

- Điều 337 Bộ Luật Hình sự sửa đổi, bổ sung năm 2017 quy định hành vi 

làm lộ bí mật nhà nước là tội phạm hình sự. Vì vậy, dự thảo Nghị định đã bãi bỏ 

quy định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi làm lộ bí mật hoặc làm 

mất đề thi tại khoản 5 Điều 13 Nghị định số 138/2013/NĐ-CP. 

- Điều 341 quy định hành vi sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, 

tổ chức bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo 

không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 02 năm; Điều 342 Bộ 

Luật Hình sự sửa đổi, bổ sung năm 2017 quy định hành vi làm giả con dấu, tài 

liệu của cơ quan, tổ chức. Vì vậy, dự thảo Nghị định đã bãi bỏ quy định xử phạt 

vi phạm hành chính đối với hành vi mua bán, sử dụng văn bằng, chứng chỉ giả 

và làm giả văn bằng, chứng chỉ tại khoản 3 và khoản 4 Điều 16 của Nghị định số 

138/2013/NĐ-CP.  

2.2. Các nội dung quy định cho thống nhất, đồng bộ với Nghị định 

hướng dẫn thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính  
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Khoản 1 Điều 1 Nghị định số 97/2017/NĐ-CP quy định: “Tổ chức bị xử 

phạt vi phạm hành chính phải được quy định cụ thể tại các nghị định quy định 

xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước”. Vì vậy, dự 

thảo Nghị định đã quy định cụ thể các tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính 

thuộc đối tượng áp dụng của văn bản tại Điều 2 dự thảo Nghị định, gồm: 

Tổ chức là đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị 

định này, bao gồm: 

- Cơ sở giáo dục mầm non; cơ sở giáo dục phổ thông; cơ sở giáo dục 

thường xuyên; trường trung cấp và trường cao đẳng có đào tạo nhóm ngành giáo 

viên; cơ sở giáo dục đại học; viện hàn lâm và viện do Thủ tướng Chính phủ 

thành lập theo quy định của Luật Khoa học và công nghệ được phép đào tạo 

trình độ tiến sĩ. 

- Trường chuyên biệt và cơ sở giáo dục khác; văn phòng đại diện giáo dục 

nước ngoài tại Việt Nam; phân hiệu của cơ sở giáo dục nước ngoài tại Việt 

Nam; cơ sở giáo dục thuộc tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức 

chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp 

không thuộc đối tượng quy định tại điểm a khoản 1 Điều này và tổ chức là pháp 

nhân không phải cơ sở giáo dục thực hiện chương trình giáo dục mầm non, giáo 

dục phổ thông; đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng nhóm ngành giáo viên; đào 

tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ; chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao 

trình độ chuyên môn, nghiệp vụ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo; 

- Tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục, tổ chức kinh doanh dịch vụ tư 

vấn du học và tổ chức thực hiện dịch vụ gắn với hoạt động giáo dục thuộc phạm 

vi quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo (sau đây gọi tắt là tổ chức thực 

hiện dịch vụ giáo dục). 

- Cơ sở giáo dục nghề nghiệp thực hiện liên kết đào tạo trình độ đại học. 

2.3. Các nội dung quy định cho phù hợp với tình hình thực tiễn 

a) Về đối tượng thực hiện hành vi vi phạm 

Điều 5: Trên thực tế có một số tổ chức thực hiện hoạt động liên quan đến 

dịch vụ giáo dục như: trung tâm kiểm định, tư vấn du học, trung tâm bồi dưỡng 

kỹ năng sống,... cũng có thể là đối tượng thực hiện hành vi vi phạm về việc 

thành lập, hoạt động giáo dục khi chưa đủ điều kiện đã được quy định trong 

Nghị định. Vì vậy, Ban soạn thảo đã bổ sung đối tượng là “tổ chức thực hiện 

dịch vụ giáo dục” thuộc đối tượng thực hiện hành vi vi phạm nêu trên vào Điều 

5. Đồng thời, quy định tăng mức xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định tại Điều 

này để đảm bảo sức răn đe.  
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b) Các nội dung quy định tạo cơ sở pháp lý xử phạt vi phạm hành chính 

liên quan đến việc thực hiện một số quyền tự chủ của cơ sở giáo dục đại học 

Theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục đại 

học, cơ sở giáo dục được thực hiện nhiều quyền tự chủ về tổ chức và hoạt động, 

tuyển sinh; mở ngành đào tạo; in, quản lý, cấp phát văn bằng, chứng chỉ. Để góp 

phần đảm bảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục đại học được 

thực hiện nghiêm sau khi có hiệu lực và có cơ sở xử lý hành vi vi phạm khi cơ 

sở giáo dục đại học thực hiện quyền tự chủ, Ban soạn thảo đã sửa đổi, bổ sung 

các nội dung sau: 

- Điều 7: Khi thực hiện quyền tự chủ theo quy định của Luật giáo dục đại 

học, các cơ sở giáo dục phải thực hiện công khai cam kết chất lượng giáo dục, 

các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục, thu chi tài chính; ban hành hệ thống 

các văn bản để thực hiện trong phạm vi cơ sở giáo dục làm căn cứ để cơ quan 

quản lý giám sát, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện quyền tự chủ.  

Vì vậy, đã bổ sung 1 Điều quy định về các hành vi vi phạm liên quan đến 

việc thực hiện quyền tự chủ về tổ chức quản lý cơ sở giáo dục theo quy định tại 

Luật GDĐH sửa đổi, bổ sung năm 2018. 

Thực hiện Điều 2, Điều 7, khoản 4 Điều 13 Nghị định số 99/2019/NĐ-CP: 

bổ sung quy định xử phạt đối với cơ sở giáo dục sử dụng tên không đúng trong 

quyết định thành lập, quyết định cho phép thành lập; không tiến hành thành lập 

hội đồng trường của cơ sở giáo dục đại học theo quy định; thực hiện không đầy 

đủ hoặc đúng hạn báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất theo quy định; Báo cáo định 

kỳ, báo cáo đột xuất có nội dung không chính xác. 

- Điều 9: Để có chế tài để xử lý đối với cơ sở giáo dục đại học thực hiện 

quyền tự chủ trong tuyển sinh, dự thảo Nghị định đã bổ sung quy định xử phạt 

đối với một số hành vi, gồm: công bố đề án tuyển sinh không đúng hoặc không 

đầy đủ thông tin theo quy định; công bố chỉ tiêu tuyển sinh vượt năng lực thực 

tế, không công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, thực hiện tuyển sinh 

không đúng đề án tuyển sinh đã công bố. Hành vi thông báo tuyển sinh chương 

trình giáo dục có yếu tố nước ngoài khi chưa được cấp phép thực hiện chương 

trình đó trên lãnh thổ Việt Nam được gộp chung vào với hành vi vi phạm về 

tuyển sinh chương trình có yếu tố nước ngoài khi chưa được phép. Hành vi vi 

phạm quy định về tiêu chí xác định chỉ tiêu tuyển sinh được sửa thành hành vi 

công bố chỉ tiêu tuyển sinh vượt năng lực thực tế. Tăng mức xử phạt đối với các 

hành vi vi phạm để đảm bảo sức răn đe.  

- Điều 13: Để có cơ sở pháp lý xử lý vi phạm hành chính đối với các hành 

vi vi phạm quy định về mở ngành đào tạo, trong đó có việc cơ sở giáo dục đại 
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học thực hiện tự chủ mở ngành đào tạo không đúng quy định, gồm: hành vi mở 

ngành đào tạo không đúng trình tự, thủ tục; mở ngành đào tạo khi không đủ điều 

kiện; gian lận để được cho phép mở ngành đào tạo. 

- Điều 14: Bổ sung hành vi vi phạm trong quá trình thực hiện tự chủ đào 

tạo liên thông, liên kết theo quy định của Luật GDĐH sửa đổi, bổ sung năm 

2018, gồm các hành vi: không báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo; không công 

khai hoặc công khai không đầy đủ các nội dung về đào tạo liên thông trên trang 

thông tin điện tử của cơ sở giáo dục đại học theo quy định; tự chủ tổ chức đào 

tạo liên thông không đủ các điều kiện theo quy định; tự chủ liên kết đào tạo khi 

chưa bảo đảm điều kiện theo quy định;  tự chủ liên kết đào tạo khi chưa bảo đảm 

điều kiện theo quy định. Bỏ hành vi “tổ chức đào tạo liên thông các ngành hoặc 

trình độ đào tạo khi chưa được giao nhiệm vụ đào tạo liên thông” vì theo quy 

định của Quyết định số 18/2017/QĐ-TTg, cơ sở giáo dục đại học đào tạo liên 

thông thông từ trung cấp, cao đẳng lên đại học được quyền tự quyết định khi đáp 

ứng điều kiện, không phải có sự cho phép của cơ quan có thẩm quyền. Tăng 

mức xử phạt đối với các vi phạm về liên kết đào tạo đã được quy định trong 

Nghị định để đảm bảo sức răn đe. 

- Điều 21, Điều 22, Điều 23: Quy định theo hướng bổ sung một số hành vi 

vi phạm khi cơ sở giáo dục đại học thực hiện quyền tự chủ về văn bằng, chứng 

chỉ, gồm: các vi phạm trong công tác quản lý văn bằng, chứng chỉ; các vi phạm 

trong in, quản lý phôi văn bằng, chứng chỉ; các vi phạm trong cấp văn bằng, 

chứng chỉ. Đồng thời, quy định tăng mức phạt đối với một số hành vi vi phạm 

về văn bằng, chứng chỉ để đủ sức răn đe. 

c) Các quy định về hành vi vi phạm để tăng cường quản lý hoạt động 

giáo dục 

Qua đánh giá cho thấy, có một số hành vi vi phạm quy định pháp luật diễn 

ra trong thực tiễn nhưng chưa có chế tài xử lý. Do đó, Ban soạn thảo đã nghiên 

cứu sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị định số 138/2013/NĐ-CP để 

tăng cường quản lý hoạt động giáo dục. Các nội dung sửa đổi, bổ sung như sau: 

- Điều 6: Trên thực tế có nhiều cơ sở giáo dục sau khi được cấp phép hoạt 

động nhưng không duy trì được các điều kiện để được cho phép hoạt động, ảnh 

hưởng đến chất lượng giáo dục; một số cơ sở giáo dục có hành vi gian lận để 

được cho phép hoạt động giáo dục hoặc thực hiện dịch vụ giáo dục. Để có cơ sở 

xử lý, cần bổ sung quy định xử phạt đối với hành vi không đảm bảo một trong 

các điều kiện cho phép hoạt động giáo dục hoặc thực hiện dịch vụ giáo dục và 

tăng mức xử phạt đối với một số hành vi vi phạm đã được quy định tại Điều này 

để đảm bảo sức răn đe.  
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- Điều 14: Bổ sung hành vi vi phạm trong quá trình thực hiện tự chủ đào 

tạo liên thông, liên kết theo quy định của Luật GDĐH sửa đổi, bổ sung năm 

2018 (nêu trên).  

- Điều 27: Quy định bổ sung hành vi thu, giữ hồ sơ, giấy tờ của người học 

không đúng quy định để có cơ sở xử lý đối với các cơ sở giáo dục thực hiện 

hành vi này. Đồng thời, quy định tăng mức phạt đối với hành vi để xảy ra việc 

sửa chữa hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc đánh giá kết quả học tập của người học. 

- Điều 30: Bổ sung hành vi mua sắm sách, giáo trình, bài giảng, tài liệu, 

thiết bị dạy học không đủ chủng loại, số lượng theo quy định. Sửa đổi hành vi vi 

phạm “mua sắm, tiếp nhận sách, giáo trình, bài giảng, tài liệu, thiết bị dạy học 

có nội dung không phù hợp, xuyên tạc, kích động bạo lực, ảnh hưởng đến thuần 

phong mỹ tục của dân tộc” thành “mua sắm, tiếp nhận, sử dụng sách, giáo trình, 

bài giảng, tài liệu, thiết bị dạy học có nội dung phương hại đến quốc phòng, an 

ninh quốc gia, chủ quyền biên giới, biển và hải đảo, lợi ích cộng đồng và hòa 

bình, an ninh thế giới; xuyên tạc chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà 

nước, chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; chia rẽ khối đại 

đoàn kết toàn dân tộc, xuyên tạc lịch sử; kích động bạo lực, tuyên truyền chiến 

tranh xâm lược; ảnh hưởng xấu đến văn hoá, đạo đức, thuần phong mỹ tục; 

truyền bá mê tín, truyền bá tôn giáo, hủ tục, lôi kéo người học vào các tệ nạn xã 

hội” cho phù hợp với Luật Giáo dục năm 2019, Luật Giáo dục đại học và khoản 

1 Điều 13 Nghị định số 99/2019/NĐ-CP và ảnh hưởng đến chủ quyền biên giới, 

biển và đảo trong thời gian qua; có cơ sở để xử lý vi phạm ở tất cả các khâu 

cung ứng, mua sắm, tiếp nhận, sử dụng. Bỏ hành vi sản xuất thiết bị dạy học 

không đúng quy định, vì thuộc thẩm quyền XPVPHC trong lĩnh vực sản xuất, 

kinh doanh hàng hóa nói chung. Đồng thời, sửa tên Điều cho phù hợp với việc 

bỏ hành vi sản xuất thiết bị dạy học. Tăng mức xử phạt đối với các hành vi vi 

phạm tại Điều này. 

- Điều 33: Kiểm định chất lượng giáo dục là một trong những biện pháp 

quan trọng để nâng cao chất lượng giáo dục đại học và là điều kiện để các cơ sở 

giáo dục đại học thực hiện một số quyền tự chủ. Do đó, dự thảo Nghị định đã 

sửa đổi, bổ sung các quy định còn thiếu chưa có chế tài để xử lý các hành vi vi 

phạm quy định về kiểm định chất lượng giáo dục. Thực hiện khoản 2 Điều 12 

Nghị định số 99/2019/NĐ-CP, dự thảo Nghị định đã bổ sung việc xử phạt đối 

với hành vi không công khai các nội dung trên trang thông tin điện tử của tổ 

chức kiểm định chất lượng giáo dục theo quy định; không thực hiện gửi báo cáo, 

giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục đến Bộ Giáo dục và Đào tạo 

theo quy định. 
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d) Các quy định để xử lý hành vi vi phạm quy định về tư vấn du học, hợp 

tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục 

Thực tế thời gian qua cho thấy hoạt động tư vấn du học và hợp tác đầu tư 

với nước ngoài có xu hướng phát triển mạnh; qua công tác thanh tra, kiểm tra 

cho thấy một số đơn vị thực hiện hoạt động nêu trên chưa đúng quy định của 

pháp luật gây bức xúc trong dư luận như báo chí đã nêu nhưng cơ quan quản lý 

chưa có cơ sở pháp lý để xử lý hành vi vi phạm quy định Nghị định số 

86/2018/NĐ-CP ngày 06/6/2018 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của 

nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục; Quyết định số 05/2013/QĐ-TTg ngày 

15/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc công dân Việt Nam ra nước 

ngoài học tập; Thông tư số 10/2014/TT-BGDĐT ngày 11/4/2014 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế quản lý công dân Việt Nam học tập ở 

nước ngoài (được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 34/2017/TT-BGDĐT). Để 

bảo đảm sự phát triển tích cực đối với hoạt động này, Ban soạn thảo đã xây 

dựng 01 Mục mới quy định các hành vi vi phạm quy định về tư vấn du học, hợp 

tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục. Cụ thể: 

- Điều 17: Đơn vị thực hiện hoạt động tư vấn du học sẽ bị xử phạt trong các 

trường hợp sau: Không công khai hoặc công khai không đúng sự thật thông tin 

liên quan đến cơ sở giáo dục nước ngoài hoặc tình trạng kiểm định hoặc công 

nhận chất lượng của cơ sở giáo dục nước ngoài cho người có nhu cầu đi du học; 

Công khai không đúng sự thật về tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học; 

Không đảm bảo theo quy định về trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, nghiệp vụ đối 

với tư vấn viên; Không thực hiện báo cáo thường xuyên, báo cáo đột xuất theo 

quy định; Cho thuê, cho mượn giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư 

vấn du học; Tư vấn, đưa người đi du học đến các cơ sở giáo dục nước ngoài thực 

hiện chương trình giáo dục đại học, thạc sĩ, tiến sĩ chưa được kiểm định hoặc 

công nhận chất lượng tại nước sở tại; Tư vấn, đưa người đi du học đến các cơ sở 

đào tạo khi chưa ký hợp đồng với cơ sở giáo dục nước ngoài; Không ký hợp 

đồng tư vấn du học với người có nhu cầu đi du học hoặc cha, mẹ hoặc người 

giám hộ hợp pháp; Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ trách nhiệm, 

nghĩa vụ của tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học đối với người học đã tư 

vấn và đưa ra nước ngoài học tập. 

- Bổ sung 3 Điều từ Điều 18 đến Điều 20 quy định về các hành vi vi phạm 

về hoạt động của văn phòng đại diện tổ chức giáo dục nước ngoài tại Việt Nam; 

vi phạm quy định về thực hiện liên kết giáo dục, liên kết đào tạo với nước ngoài; 

vi phạm quy định về liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của 

nước ngoài theo quy định tại Nghị định số 86/2018/NĐ-CP. 
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đ) Các quy định về việc phân chia mức xử phạt theo cấp học 

- Nghị định số 138/2013/NĐ-CP có một số điều quy định mức phạt tiền 

tăng dần theo cấp học, trình độ đào tạo. Tuy nhiên, có quan điểm cho rằng 

không nên quy định mức xử phạt theo cấp học, trình độ đào tạo đối với cùng 

một hành vi vi phạm, vì mức độ xâm hại trật tự quản lý hành chính nhà nước của 

hành vi vi phạm là như nhau; việc căn cứ vào cấp học, trình độ đào tạo để quy 

định mức phạt tiền đối với cùng một hành vi vi phạm là không hợp lý. 

Tiếp thu ý kiến, Ban soạn thảo đã nghiên cứu quy định không phân chia 

mức phạt đối với một số hành vi vi phạm, gồm: hành vi thành lập cơ sở giáo dục 

hoặc tổ chức dịch vụ giáo dục (Điều 5); hành vi gian lận để được cho phép hoạt 

động giáo dục (khoản 4 Điều 6); hành vi tổ chức hoạt động giáo dục hoặc thực 

hiện dịch vụ giáo dục khi chưa được phép hoạt động (khoản 5 Điều 6).  

- Hiện nay, dự thảo Nghị định chỉ còn 4 hành vi được phân chia mức phạt 

theo cấp học nhằm đảm bảo phù hợp với thực tiễn và tính chất, mức độ hậu quả 

của hành vi vi phạm, gồm: hành vi vi phạm quy định về tổ chức hoạt động giáo 

dục hoặc thực hiện dịch vụ giáo dục ngoài địa điểm được cấp phép hoặc đăng ký 

(khoản 1 Điều 6); hành vi không đảm bảo một trong các điều kiện cho phép hoạt 

động giáo dục (khoản 2 Điều 6); hành vi vi phạm quy định về sử dụng nhà giáo 

(Điều 17); hành vi vi phạm quy định về tỷ lệ giáo viên trên lớp, giảng viên cơ 

hữu trên tổng số giáo viên, giảng viên trên sinh viên trong cơ sở giáo dục (Điều 18). 

e) Các quy định về biện pháp khắc phục hậu quả 

Nhằm khắc phục triệt để hậu quả do hành vi vi phạm gây ra, dự thảo Nghị 

định đã bổ sung một số biện pháp khắc phục hậu quả tại Điều 4 Nghị định số 

138/2013/NĐ-CP, gồm:  

- Buộc trả lại hồ sơ, giấy tờ của người học. 

- Buộc huỷ bỏ văn bằng, chứng chỉ. 

- Buộc hủy bỏ bản sao văn bằng, chứng chỉ. 

- Buộc hủy bỏ kết quả công nhận đánh giá hoặc kết quả kiểm định chất 

lượng giáo dục. 

- Buộc nộp lại và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền thu hồi giấy tờ, văn bản 

đã cấp. 

- Buộc hủy bỏ quyết định kỷ luật và khôi phục quyền học tập của người học. 

- Buộc công khai các khoản thu, chi tài chính. 

- Buộc thu hồi số tiền đã chi sai nộp vào ngân sách nhà nước. 

- Buộc bồi hoàn cho người học mọi chi phí đào tạo trong thời gian du học ở 

nước ngoài. 
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- Buộc công khai đầy đủ các nội dung theo quy định. 

Bỏ biện pháp “Buộc bổ sung đầy đủ điều kiện về đội ngũ nhà giáo để đảm 

bảo chất lượng giáo dục”. Vì bản chất hành vi vi phạm này là thực hiện không 

đúng quy định về đội ngũ và chưa gây ra hậu quả cần khắc phục. 

Trên đây là Tờ trình về dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo xin kính trình Chính phủ 

xem xét, quyết định. 

Trân trọng cảm ơn. 
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