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NGHỊ ĐỊNH 

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

ngày 22 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ quy định về  

xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục  

 

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 và 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 Giáo dục đại học ngày 18 tháng 6 năm 2012 và Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học ngày 19 tháng 11 năm 2018; 

Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014; 

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019; 

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

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 của Chính phủ quy định về xử 

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục. 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 04/2021/NĐ-

CP ngày 22 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực giáo dục 

1. Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 3 Điều 3 như sau: 

“a) Mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực giáo dục đối với cá nhân là 75.000.000 

đồng, đối với tổ chức là 150.000.000 đồng;”. 

2. Sửa đổi, bổ sung điểm đ, điểm e khoản 3 Điều 5 như sau: 

đ) Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với trường cao 
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đẳng có đào tạo nhóm ngành giáo viên;  

e) Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng đối với cơ sở giáo 

dục đại học.”. 

3. Sửa đổi, bổ sung điểm d và điểm đ khoản 5 Điều 6 như sau: 

“d) Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với trường cao 

đẳng có đào tạo nhóm ngành giáo viên; 

đ) Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng đối với cơ sở giáo 

dục đại học; viện hàn lâm, viện được phép đào tạo trình độ tiến sĩ.”. 

4. Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 3 Điều 9 như sau: 

“c) Phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng đối với hành vi tuyển 

sai từ 30 người học trở lên.”. 

5. Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 4 Điều 9 như sau: 

“c) Phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng đối với hành vi tuyển 

sai từ 10 người học trở lên.”. 

6. Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 19 như sau: 

“4. Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng đối với một trong 

các hành vi sau: 

a) Liên kết giáo dục hoặc liên kết đào tạo khi chưa có văn bản phê duyệt của 

cơ quan có thẩm quyền; 

b) Thực hiện tự chủ liên kết đào tạo khi chưa đáp ứng điều kiện theo quy 

định.”. 

7. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 20 như sau: 

“3. Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng đối với hành vi cấp 

chứng chỉ khi chưa có quyết định của cơ quan có thẩm quyền phê duyệt thực hiện 

liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài.”. 

8. Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 1 Điều 36 như sau: 

“c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt 

quá 02 lần mức tiền phạt quy định tại điểm b khoản này;”. 

9. Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 3 Điều 36 như sau: 
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“b) Phạt tiền đến mức tối đa là 150.000.000 đồng;”. 

10. Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 1 Điều 37 như sau: 

“c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt 

quá 02 lần mức tiền phạt quy định tại điểm b khoản này;”. 

11. Sửa đổi, bổ sung điểm d khoản 2 Điều 37 như sau: 

“d) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt 

quá 02 lần mức tiền phạt quy định tại điểm b khoản này;”. 

12. Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 3 Điều 37 như sau: 

“b) Phạt tiền đến 75.000.000 đồng;”  

13. Sửa đổi, bổ sung điểm d khoản 3 Điều 37 như sau: 

“d) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt 

quá 02 lần mức tiền phạt quy định tại điểm b khoản này;” 

14. Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 4 Điều 37 như sau: 

“b) Phạt tiền đến mức tối đa là 150.000.000 đồng;”. 

15. Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1 Điều 38 như sau: 

“b) Phạt tiền đến 75.000.000 đồng;”.  

16. Sửa đổi, bổ sung điểm d khoản 1 Điều 38 như sau: 

“d) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt 

quá 02 lần mức tiền phạt quy định tại điểm b khoản này;”. 

17. Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 2 Điều 38 như sau: 

“b. Phạt tiền đến mức tối đa là 150.000.000 đồng;”. 

18. Bỏ cụm từ “trung cấp,” tại khoản 2 Điều 9. 

Điều 2. Điều khoản chuyển tiếp 

1. Đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục xảy ra trước 

thời điểm Nghị định này có hiệu lực thi hành mà sau đó mới bị phát hiện hoặc 

đang xem xét, giải quyết thì áp dụng quy định của Nghị định số 04/2021/NĐ-

CP ngày 22 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực giáo dục để xử lý. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/vi-pham-hanh-chinh/nghi-dinh-138-2013-nd-cp-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-giao-duc-210485.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/vi-pham-hanh-chinh/nghi-dinh-138-2013-nd-cp-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-giao-duc-210485.aspx


4 

 

2. Đối với quyết định xử phạt vi phạm hành chính đã được ban hành hoặc đã 

được thi hành xong trước thời điểm Nghị định này có hiệu lực thi hành, mà cá 

nhân, tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính có khiếu nại thì áp dụng quy định 

của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, Nghị định số 04/2021/NĐ-CP ngày 

22 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hạnh chính 

trong lĩnh vực giáo dục để giải quyết. 

Điều 3. Hiệu lực thi hành 

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

Điều 4. Trách nhiệm tổ chức thực hiện 

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc 

Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu 

trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị định này./. 

  

Nơi nhận: 
- Ban Bí thư Trung ương Đảng; 

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ; 

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; 

- Văn phòng Tổng Bí thư; 

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; 

- Văn phòng Quốc hội; 

- Tòa án nhân dân tối cao; 

- Viện kiểm sát nhân dân tối cao; 

- Kiểm toán Nhà nước; 

- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia; 

- Ngân hàng Chính sách xã hội; 

- Ngân hàng Phát triển Việt Nam; 

- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 

- Cơ quan trung ương của các đoàn thể; 

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng 

TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo; 

- Lưu: VT, KGVX (2b). 

TM. CHÍNH PHỦ 

THỦ TƯỚNG 

 

 

 

 

 

Phạm Minh Chính 

 

 

 


