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TỜ TRÌNH 

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

04/2021/NĐ-CP ngày 22/01/2021 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 năm 

2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020); thực hiện Chương trình công tác của Chính 

phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) xin trình 

Chính phủ dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

04/2021/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2021 quy định xử phạt vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực giáo dục như sau:  

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH 

Ngày 13 tháng 11 năm 2020, Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính số Luật số 67/2020/QH14 có hiệu lực 

từ 01/01/2022, mức phạt tiền tối đa đối với cá nhân trong lĩnh vực giáo dục được 

sửa đổi tại Khoản 10 Điều 1 của Luật: “Căn cứ quy định tại khoản 10 Điều 1 

Luật số 67/2020/QH14: “Phạt tiền đến 75.000.000 đồng: cơ yếu; quản lý và bảo 

vệ biên giới quốc gia; quốc phòng, an ninh quốc gia; lao động; giáo dục; giáo 

dục nghề nghiệp; giao thông đường bộ; giao thông đường sắt; giao thông đường 

thủy nội địa; bảo hiểm y tế; bảo hiểm xã hội; bảo hiểm thất nghiệp; phòng, 

chống tệ nạn xã hội;”. 

Điểm a khoản 3 Điều 3 Nghị định số 04/2021/NĐ-CP quy định mức phạt 

tiền tối đa đối với cá nhân trong lĩnh vực giáo dục: “a) Mức phạt tiền tối đa 

trong lĩnh vực giáo dục đối với cá nhân là 50.000.000 đồng, đối với tổ chức là 

100.000.000 đồng;”. 

Để triển khai thi hành Luật kịp thời, toàn diện, thống nhất, hiệu quả, Thủ 

tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính ban hành kèm theo Quyết định 

số 126/QĐ-TTg ngày 26 tháng 01 năm 2021, trong đó có giao cho Bộ Giáo dục 

và Đào tạo xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục thời 

gian trình tháng 10/2021. 
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Nghị định số 04/2021/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 2021 có hiệu lực từ 

ngày 10/3/2021, do vậy trên thực tế Bộ Giáo dục và Đạo tạo chưa áp dụng xử 

phạt đối với các hành vi vi phạm, bởi tính chất đặc thù các cơ sở giáo dục thực 

hiện theo năm học, nên các hành vi vi phạm được áp dụng theo Nghị định 

138/2013/NĐ-CP (được Nghị định số 04/2021/NĐ-CP ngày 22 tháng 01 năm 

2021 thay  thế). 

Như vậy để đảm bảo thống nhất mức phạt và thẩm quyền xử phạt vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực giáo dục theo đúng quy định pháp luật và có hiệu lực 

cùng thời điểm với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm 

hành chính số 67/2020/QH14, việc nghiên cứu xây dựng và trình Chính phủ ban 

hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 04/2021/NĐ-CP 

ngày 22 tháng 01 năm 2021 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

giáo dục 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 nhằm điều chỉnh mức phạt tiền đối với 

các hành vi vi phạm thống nhất với sự thay đổi mức phạt của Luật sửa đổi, bổ 

sung Luật xử phạt vi phạm hành chính đảm bảo tính răn đe đối với hành vi vi 

phạm. 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 

chính, Luật sửa đổi, bổ sung Luật xử lý vi phạm hành chính; thống nhất với các 

quy định tại Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn Luật Xử lý vi phạm hành 

chính; 

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 nguyên những quy định còn phù hợp với thực tiễn của Nghị định số 

04/2021/NĐ-CP; sửa đổi, bổ sung mức phạt tiền của một số hành vi vi phạm có 

tính chất nguy hiểm, nghiêm trọng, xác định thẩm quyền xử phạt theo Luật sửa 

đổi, bổ sung Luật xử lý vi phạm hành chính.  

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 
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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 

Theo Chương trình xây dựng pháp luật năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo ban hành kèm theo Quyết định số 4708/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2020, Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định số 939/QĐ-BGDĐT 

ngày 12/3/2021 thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập Nghị định sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 04/2021/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 323/KH-BGDĐT ngày 01/4/2021 soạn thảo Nghị định. 

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

Việc soạn thảo dự thảo Nghị định đã được tiến hành từ tháng 4/2021 theo 

hình thức văn bản sửa đổi, bổ sung; dự thảo đề cương Nghị định đã được gửi lấy 

ý kiến thành viên ban soạn thảo và các đơn vị thuộc Bộ GDĐT. Căn cứ ý kiến 

góp ý của thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập đã xây dựng dự thảo Nghị định, 

bảng chi tiết 4 cột gửi xin ý kiến Vụ Pháp chế, Bộ GDĐT. Trên cơ sở ý kiến Vụ 

Pháp chế, Thường trực Ban soạn thảo đã tiếp thu, hoàn thiện các Dự thảo, trình 

xin ý kiến Lãnh đạo Bộ GDĐT và trình Bộ trưởng để được đăng tải xin ý kiến 

trên cổng thông tin, điện tử của Chính phủ và của Bộ GDĐT. 

Ngày …./…/2021, dự thảo Nghị định đã được đưa lên cổng thông tin điện 

tử Chính phủ, của Bộ Giáo dục và Đào tạo để xin ý kiến góp ý của các tổ chức, 

cá nhân.  

Ngày …./…/2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo có Công văn số …../BGDĐT-

TTr gửi các các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; các sở giáo 

dục và đào tạo, các cơ sở giáo dục đại học, trường trung cấp và trường cao đẳng 

có đào tạo nhóm ngành giáo viên, các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục 

thuộc đối tượng chịu tác động trực tiếp của Nghị định để xin ý kiến góp ý theo 

quy định của Luật ban hành văn bản QPPL.  

Bộ GDĐT đã nhận được ý kiến góp ý của của …….. Trên cơ sở góp ý của 

các cơ quan, đơn vị, Ban soạn thảo đã thực hiện việc tổng hợp tiếp thu, giải trình, 

chỉnh lý dự thảo Nghị định.  

Ngày …/…/2021, Bộ Tư pháp đã tổ chức thẩm định dự thảo Nghị định 

(Báo cáo thẩm định số …/BC-BTP ngày …/…/2021).  

Trên cơ sở ý kiến thẩm định, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tiến hành tiếp thu, 

chỉnh lý và hoàn thiện dự thảo Nghị định trình Chính phủ xem xét ban hành.  

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

1. Bố cục dự thảo Nghị định 
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Dự thảo Nghị định gồm 04 Điều, cụ thể như sau: 

Điều 1 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 04/2021/NĐ-CP ngày 

22/01/2021, với 18 khoản. 

Điều 2 Điều khoản chuyển tiếp 

Điều 3 Hiệu lực thi hành 

Điều 4 Trách nhiệm thi hành. 

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

7 khoản sửa đổi, bổ sung tập trung thay đổi mức phạt tiền đối với các hành 

vi vi phạm nguy hiểm, nghiêm trọng lên mức tối đa theo quy định tại Luật sửa 

đổi, bổ sung Luật xử lý vi phạm hành chính. 

10 khoản sửa đổi bổ sung về thẩm quyền xử phạt và phân định thẩm quyền 

xử phạt. 

1 khoản điều chỉnh bỏ cụm từ không còn phù hợp tại khoản 2 Điều 9 của 

Nghị định 04/2021/NĐ-CP. 

Trân trọng./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Bộ Tư pháp; 

- Lưu: VT, TTr. 

 

 

 BỘ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Kim Sơn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


