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THÁNG 8 NĂM 2022 

Ngày 31 tháng 12 năm 2021, Chính phủ 

ban hành Nghị định số 140/2021/NĐ-

CP quy định chế độ áp dụng biện pháp 

xử lý hành chính đưa vào trường giáo 

dưỡng và cơ sở giáo dục bắt buộc.  

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Nghị định này quy định về: 

1. Lập hồ sơ đề nghị, thi hành biện 

pháp xử lý hành chính đưa vào trường 

giáo dưỡng và cơ sở giáo dục bắt buộc 

(sau đây gọi là biện pháp đưa vào 

trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt 

buộc); chế độ, quản lý, giáo dục; trình 

tự, thủ tục về lập hồ sơ hoãn, miễn, 

giảm thời hạn; tạm thời đưa học sinh ra 

khỏi trường giáo dưỡng, trại viên ra 

khỏi cơ sở giáo dục bắt buộc; tạm đình 

chỉ thi hành quyết định, hủy quyết định 

đối với người bị áp dụng biện pháp đưa 

vào trường giáo dưỡng và cơ sở giáo 

dục bắt buộc. 

2. Đề nghị áp dụng và thi hành 

quyết định áp dụng biện pháp thay thế 

xử lý vi phạm hành chính giáo dục dựa 

vào cộng đồng đối với người chưa 

thành niên (sau đây gọi là biện pháp 

giáo dục dựa vào cộng đồng). 

 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Nghị định này áp dụng đối với:  

1. Người bị đề nghị và bị áp dụng 

biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng. 

2. Người bị đề nghị và bị áp dụng 

biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt 

buộc. 

3. Người được áp dụng biện pháp 

giáo dục dựa vào cộng đồng. 

4. Người đại diện hợp pháp của 

người bị đề nghị, bị áp dụng biện pháp 

đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo 

dục bắt buộc, người được áp dụng biện 

pháp giáo dục dựa vào cộng đồng. 

5. Cơ quan, tổ chức, người có thẩm 

quyền lập hồ sơ đề nghị, có liên quan 

đến việc lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện 

pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở 

giáo dục bắt buộc, biện pháp giáo dục 

dựa vào cộng đồng. 

6. Cơ quan, tổ chức, người có thẩm 

quyền thi hành, quản lý, giáo dục người 

bị áp dụng biện pháp đưa vào trường 

giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, 

biện pháp giáo dục dựa vào cộng đồng. 

 

 



Điều 3. Giải thích từ ngữ 

Trong Nghị định này, các từ ngữ 

dưới đây được hiểu như sau: 

1. Học sinh là người đang chấp 

hành quyết định áp dụng biện pháp đưa 

vào trường giáo dưỡng. 

2. Trại viên là người đang chấp 

hành quyết định áp dụng biện pháp đưa 

vào cơ sở giáo dục bắt buộc. 

3. Người bị ốm nặng là người đang 

ở trong tình trạng bị bệnh nặng đến mức 

không còn khả năng lao động và sinh 

hoạt bình thường hoặc đang trong tình 

trạng nguy hiểm đến tính mạng và phải 

điều trị trong một thời gian nhất định 

theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh từ tuyến huyện trở lên mới có 

thể bình phục trở lại. 

4. Người mắc bệnh hiểm nghèo là 

người đang bị mắc một trong những 

bệnh nguy hiểm đến tính mạng như: 

Ung thư giai đoạn cuối, bại liệt, phong 

hủi, lao đa kháng thuốc, xơ gan cổ 

trướng, suy tim độ III trở lên, suy thận 

độ IV trở lên, nhiễm HIV đã chuyển 

giai đoạn AIDS hoặc bệnh khác có văn 

bản xác nhận của cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh từ tuyến huyện trở lên xác 

nhận là bệnh hiểm nghèo theo quy định 

của Bộ Y tế. 

5. Khó khăn đặc biệt là người phải 

chấp hành biện pháp đưa vào trường 

giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc là 

người lao động duy nhất để bảo đảm 

cuộc sống gia đình; gia đình bị thiên tai, 

hỏa hoạn hoặc có thân nhân bị ốm nặng 

hoặc mắc bệnh hiểm nghèo mà ngoài 

người đó ra không còn ai chăm sóc, 

khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn. 

6. Có tiến bộ rõ rệt là trường hợp 

học sinh, trại viên thành thật hối lỗi, tích 

cực lao động, học tập, nghiêm chỉnh 

chấp hành đường lối, chính sách của 

Đảng, pháp luật của Nhà nước. 

7. Lập công là trường hợp học sinh, 

trại viên phát hiện, cung cấp nguồn tin 

giúp trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục 

bắt buộc ngăn chặn, phòng, chống âm 

mưu, hành động gây mất trật tự, an 

ninh, an toàn, chống phá trường giáo 

dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc; giúp cơ 

quan điều tra phát hiện tội phạm; dũng 

cảm cứu người trong tình trạng nguy 

hiểm đến tính mạng hoặc cứu tài sản có 

giá trị 20.000.000 đồng (hai mươi triệu 

đồng) trở lên; có sáng kiến, cải tiến kỹ 

thuật có giá trị trong lao động được cấp 

có thẩm quyền xác nhận. 

8. Thân nhân học sinh, trại viên 

gồm: vợ hoặc chồng; ông nội, bà nội, 

ông ngoại, bà ngoại; ông nội, bà nội của 

vợ hoặc chồng, ông ngoại, bà ngoại của 

vợ hoặc chồng; bố đẻ, mẹ đẻ, bố dượng, 

mẹ kế, bố nuôi, mẹ nuôi hợp pháp; bố 

đẻ, mẹ đẻ, bố dượng, mẹ kế, bố nuôi, 

mẹ nuôi hợp pháp của vợ hoặc chồng; 

con đẻ, con dâu, con rể, con nuôi hợp 

pháp; anh, chị, em ruột; anh, chị, em 

ruột của vợ hoặc chồng; cô, dì, chú, bác, 

cậu, cháu ruột. 

Điều 35. Chế độ học tập, sinh hoạt 

của trại viên 

1. Chế độ học tập 

a) Trại viên được học các chương 

trình giáo dục công dân mỗi tuần 01 

buổi, mỗi buổi 04 giờ và các chương 

trình giáo dục khác của Bộ Công an; 

b) Cơ sở giáo dục bắt buộc tổ chức 

dạy Chương trình Xóa mù chữ cho 

những trại viên chưa biết chữ hoặc tái 

mù chữ, việc học văn hóa đối với những 

trại viên mù chữ, tái mù chữ là bắt buộc. 

Thời gian học văn hóa cho trại viên mỗi 

tuần 02 buổi, mỗi buổi 04 giờ, không tổ 

chức học vào các ngày Chủ nhật, lễ, 

Tết; 

c) Căn cứ vào điều kiện cụ thể, 



Giám đốc cơ sở giáo dục bắt buộc có 

thể sắp xếp thời gian học văn hóa cho 

các đối tượng; 

d) Kinh phí hằng tháng chi cho việc 

học văn hóa, học nghề, giáo dục công 

dân cho mỗi trại viên tương đương với 

05 kg gạo tẻ. 

2. Chế độ sinh hoạt 

a) Trại viên được hoạt động thể dục, 

thể thao, văn hóa, văn nghệ, vui chơi 

giải trí; được đọc sách, báo, nghe đài, 

nghe phổ biến thời sự, chính sách, được 

xem vô tuyến truyền hình theo quy định 

của Bộ Công an; 

b) Mỗi cơ sở giáo dục bắt buộc 

được thành lập 01 thư viện, khu vui 

chơi, sân thể thao. Cứ 30 trại viên được 

phát 01 tờ báo Nhân dân và 01 tờ báo 

Pháp luật Việt Nam theo kỳ phát hành. 

Mỗi Phân khu được trang bị hệ thống 

truyền thanh, mỗi buồng ở tập thể được 

trang bị 01 ti vi; 

c) Ngoài thời gian tham gia các hoạt 

động giáo dục, học tập, lao động, sinh 

hoạt chung, trại viên theo tôn giáo được 

sử dụng kinh sách in được xuất bản, 

phát hành hợp pháp mỗi tuần một lần. 

Trại viên theo tôn giáo đăng ký với cán 

bộ cơ sở giáo dục bắt buộc việc sử dụng 

kinh sách, bày tỏ niềm tin tín ngưỡng, 

tôn giáo cá nhân tại địa điểm, thời gian 

do Giám đốc cơ sở giáo dục bắt buộc 

quy định và không làm ảnh hưởng đến 

người khác. Cơ sở giáo dục bắt buộc có 

trách nhiệm quản lý, kiểm duyệt kinh 

sách trước khi cho trại viên sử dụng. 

Điều 36. Chế độ lao động, học nghề 

của trại viên. 

1. Chế độ lao động 

a) Thời gian lao động của trại viên 

không quá 08 giờ trong 01 ngày, không 

quá 05 ngày trong 01 tuần, được nghỉ 

vào các ngày thứ Bảy, Chủ nhật, lễ, Tết 

theo quy định của pháp luật. Trường 

hợp đột xuất hoặc do yêu cầu lao động, 

Giám đốc cơ sở giáo dục bắt buộc có 

thể quyết định lao động thêm giờ nhưng 

không quá 02 giờ trong 01 ngày, không 

quá 40 giờ trong 01 tháng, 200 giờ trong 

01 năm và được bố trí nghỉ bù; 

b) Trại viên phải hoàn thành định 

mức lao động được giao. Ngoài giờ lao 

động hằng ngày theo quy định, cơ sở 

giáo dục bắt buộc có thể cho phép trại 

viên lao động thêm để cải thiện đời sống 

theo nguyện vọng của họ nhưng phải 

theo đúng quy định của pháp luật; 

c) Đối với những công việc mà 

pháp luật quy định phải có bảo hộ lao 

động thì cơ sở giáo dục bắt buộc có 

trách nhiệm trang bị quần áo, thiết bị 

bảo hộ lao động phù hợp với yêu cầu 

của công việc. Trường hợp làm ca đêm, 

làm việc ngoài giờ, làm việc trong các 

điều kiện độc hại hoặc công việc nặng 

nhọc thì được bồi dưỡng theo quy định; 

d) Trường hợp trại viên bị tai nạn 

lao động thì cơ sở giáo dục bắt buộc 

phải tổ chức cứu chữa kịp thời và làm 

các thủ tục cần thiết để giải quyết chế 

độ trợ cấp theo quy định của pháp luật; 

đ) Trường hợp cơ sở giáo dục bắt 

buộc phối hợp với doanh nghiệp để tổ 

chức lao động cho trại viên thì chế độ 

lao động của trại viên được thực hiện 

theo quy định của pháp luật. 

2. Chế độ học nghề 

a) Cơ sở giáo dục bắt buộc có đủ 

điều kiện trực tiếp đào tạo nghề nghiệp 

hoặc phối hợp với cơ sở hoạt động giáo 

dục nghề nghiệp tổ chức đào tạo nghề 

nghiệp cho trại viên theo quy định của 

pháp luật về giáo dục nghề nghiệp; 

b) Cơ sở giáo dục bắt buộc căn cứ 

vào tình hình thực tế và khảo sát nhu 

cầu nghề, việc làm của địa phương nơi 

trại viên cư trú để đào tạo nghề nghiệp 



phù hợp. 

3. Chứng chỉ học nghề theo quy 

định của Bộ Lao động - Thương binh 

và Xã hội. 

Điều 58. Biểu mẫu sử dụng trong 

áp dụng biện pháp xử lý hành chính 

đưa vào trường giáo dưỡng và cơ sở 

giáo dục bắt buộc 

Ban hành kèm theo Nghị định này 

Phụ lục về biểu mẫu sử dụng trong áp 

dụng biện pháp xử lý hành chính đưa 

vào trường giáo dưỡng và cơ sở giáo 

dục bắt buộc. 

Điều 59. Hiệu lực thi hành 

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 

01 tháng 01 năm 2022. 

Nghị định này thay thế Nghị định số 

02/2014/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 

2014 quy định chế độ áp dụng, thi hành 

biện pháp xử lý hành chính đưa vào 

trường giáo dưỡng và cơ sở giáo dục bắt 

buộc. 

        Điều 60. 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 xử lý 

hành chính đưa vào trường giáo 

dưỡng, đưa vào cơ sở giáo dục bắt 

buộc hoặc đang xem xét ra quyết định 

áp dụng biện pháp xử lý hành chính 

đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào 

cơ sở giáo dục bắt buộc 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./. 
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