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       Ngày 24/12/2021, Chính phủ ban 

hành Nghị định số 120/2021/NĐ-CP quy 

định chế độ áp dụng biện pháp xử lý 

hành chính giáo dục tại xã, phường, thị 

trấn. 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh : 

Nghị định này quy định việc xem 

xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý 

hành chính giáo dục tại xã, phường, thị 

trấn (sau đây gọi là biện pháp giáo dục 

tại xã, phường, thị trấn) và việc xem xét, 

quyết định chuyển sang áp dụng biện 

pháp thay thế xử lý vi phạm hành chính 

quản lý tại gia đình (sau đây gọi là biện 

pháp quản lý tại gia đình). 

      Điều 2. Đối tượng áp dụng : 

1. Người bị đề nghị và bị áp dụng 

biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị 

trấn. 

2. Người được áp dụng biện pháp 

quản lý tại gia đình. 

3. Cơ quan, người có thẩm quyền 

lập hồ sơ đề nghị và quyết định áp dụng 

biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị 

trấn và biện pháp quản lý tại gia đình. 

4. Cơ quan, tổ chức, cá nhân tham 

gia vào việc tổ chức thi hành quyết định 

áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, 

phường, thị trấn và biện pháp quản lý tại 

gia đình. 

5. Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có 

liên quan. 

Điều 4. Các tình tiết giảm nhẹ, 

tình tiết tăng nặng : 

1. Ngoài tình tiết giảm nhẹ quy định 

tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7 Điều 9 

Luật Xử lý vi phạm hành chính, khi 

quyết định áp dụng biện pháp giáo dục 

tại xã, phường, thị trấn, người có thẩm 

quyền có thể xem xét áp dụng tình tiết 

giảm nhẹ là người vi phạm đang nuôi 

con dưới 36 tháng tuổi. 

2. Tình tiết tăng nặng được xem xét 

áp dụng khi quyết định áp dụng biện 

pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn là 

các điểm a, c, đ, e, g, k và m khoản 1 

Điều 10 Luật Xử lý vi phạm hành chính. 

Điều 5. Đối tượng, thời hiệu, thời 

hạn áp dụng biện pháp giáo dục tại 

xã, phường, thị trấn: 

1. Biện pháp giáo dục tại xã, 

phường, thị trấn được áp dụng đối với 

các đối tượng quy định tại Điều 90 Luật 

Xử lý vi phạm hành chính. 

Không áp dụng biện pháp giáo dục 

tại xã, phường, thị trấn đối với người 

nước ngoài. 

2.  Đối tượng và thời hiệu áp dụng 

biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị 

trấn: 

a)  Người từ đủ 12 tuổi đến dưới 14 



tuổi thực hiện hành vi có dấu hiệu của 

một tội phạm rất nghiêm trọng do cố ý 

quy định tại Bộ luật Hình sự thì thời 

hiệu là 01 năm, kể từ ngày thực hiện 

hành vi vi phạm; 

b)  Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 

tuổi thực hiện hành vi có dấu hiệu của 

một tội phạm nghiêm trọng do cố ý quy 

định tại Bộ luật Hình sự thì thời hiệu là 

06 tháng, kể từ ngày thực hiện hành vi vi 

phạm; 

c)  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 

thì thời hiệu là 06 tháng, kể từ ngày thực 

hiện lần cuối một trong các hành vi vi 

phạm này; 

d)  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 thì 

thời hiệu là 06 tháng, kể từ ngày thực 

hiện lần cuối một trong các hành vi vi 

phạm này; 

đ) Người từ đủ 14 tuổi trở lên 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 

thì thời hiệu là 03 tháng, kể từ ngày thực 

hiện lần cuối hành vi vi phạm này; 

e)  Người từ đủ 18 tuổi trở lên 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, ngược đãi 

hoặc hành hạ ông, bà, cha, mẹ, vợ, 

chồng, con, cháu hoặc người có công 

nuôi dưỡng mình nhưng không phải là 

tội phạm thì thời hiệu là 06 tháng, kể từ 

ngày thực hiện lần cuối một trong các 

hành vi vi phạm này. 

3.  Thời hạn áp dụng biện pháp giáo 

dục tại xã, phường, thị trấn từ 03 tháng 

đến 06 tháng. 

Điều 6. Điều kiện chuyển sang áp 

dụng biện pháp quản lý tại gia đình: 

1. Đối tượng quy định tại điểm c, 

điểm d khoản 2 Điều 5 và người từ đủ 14 

tuổi đến dưới 18 tuổi sử dụng trái phép 

chất ma túy quy định tại điểm đ khoản 2 

Điều 5 Nghị định này được xem xét, 

quyết định áp dụng biện pháp quản lý tại 

gia đình nếu đáp ứng đầy đủ các điều 

kiện sau đây: 

a) Tự nguyện khai báo, thành thật 

hối lỗi về hành vi vi phạm của mình; 

b) Gia đình có nguồn thu nhập ổn 

định; có chỗ ở để người chưa thành niên 

sống cùng cha, mẹ hoặc người giám hộ; 

có điều kiện phối hợp với cá nhân, cơ 

quan, tổ chức hữu quan trong việc giáo 

dục, quản lý người chưa thành niên; 

c) Cha, mẹ hoặc người giám hộ có 

nhân thân tốt, tự nguyện nhận trách 

nhiệm quản lý người chưa thành niên tại 

gia đình; có thời gian để giáo dục, quản 

lý, động viên, khuyến khích, tạo điều 

kiện để người chưa thành niên tham gia 

các chương trình học tập hoặc dạy nghề; 

các chương trình tham vấn, phát triển kỹ 

năng sống phù hợp được tổ chức tại địa 

phương; 

d) Có bản cam kết của cha, mẹ hoặc 

người giám hộ. 

2. Thời hạn áp dụng biện pháp quản 

lý tại gia đình từ 03 tháng đến 06 tháng. 



Điều 7. Thẩm quyền quyết định 

áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, 

phường, thị trấn và biện pháp quản lý 

tại gia đình : 

1. Người có thẩm quyền quyết định 

áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, 

phường, thị trấn quy định tại khoản 1 

Điều 105 của Luật Xử lý vi phạm hành 

chính gồm: 

a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, 

phường, thị trấn (sau đây gọi là Ủy ban 

nhân dân cấp xã) nơi người vi phạm cư 

trú; 

b) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã 

nơi cơ sở bảo trợ xã hội tiếp nhận người 

chưa thành niên không có nơi cư trú ổn 

định đặt trụ sở; 

c) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã 

nơi phát hiện người từ đủ 18 tuổi trở lên 

có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy 

lần cuối, không có nơi cư trú ổn định. 

2. Người có thẩm quyền quyết định 

áp dụng biện pháp quản lý tại gia đình 

quy định tại khoản 2 Điều 140 của Luật 

Xử lý vi phạm hành chính là Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người chưa 

thành niên cư trú. 

3. Người được giao quyền đứng đầu 

hoặc phụ trách Ủy ban nhân dân cấp xã 

theo quy định tại Nghị định số 

157/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 10 năm 

2007 của Chính phủ quy định chế độ 

trách nhiệm đối với người đứng đầu cơ 

quan, tổ chức, đơn vị của nhà nước trong 

thi hành nhiệm vụ, công vụ có thẩm 

quyền áp dụng biện pháp giáo dục tại 

xã, phường, thị trấn và biện pháp 

quản lý tại gia đình như Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân cấp xã. 

Điều 8. Hủy bỏ, ban hành mới 

quyết định trong áp dụng biện pháp 

giáo dục tại xã, phường, thị trấn :  

1. Người đã ban hành quyết định 

trong áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, 

phường, thị trấn tự mình hoặc theo yêu 

cầu của những người quy định tại khoản 

3 Điều 18 Luật Xử lý vi phạm hành 

chính phải ban hành quyết định hủy bỏ 

toàn bộ nội dung quyết định nếu thuộc 

một trong các trường hợp sau đây: 

a) Không đúng đối tượng áp dụng; 

b) Vi phạm quy định về thẩm quyền 

ban hành quyết định; 

c) Vi phạm quy định về thủ tục ban 

hành quyết định; 

d) Trường hợp quy định tại khoản 1 

Điều 12 Luật Xử lý vi phạm hành chính; 

đ) Trường hợp xác định hành vi vi 

phạm không đúng quy định tại khoản 6 

Điều 12 Luật Xử lý vi phạm hành chính; 

e) Trường hợp quy định tại khoản 10 

Điều 12 Luật Xử lý vi phạm hành chính; 

g) Trường hợp quy định tại khoản 2 

Điều 116 Luật Xử lý vi phạm hành 

chính; 

h) Trường hợp quy định tại khoản 2 

Điều 40 Nghị định này. 

2. Trong các trường hợp quy định 

tại các điểm a, b, c, d, đ và e khoản 1 

Điều này, nếu có căn cứ để ban hành 

quyết định mới trong áp dụng biện pháp 

giáo dục tại xã, phường, thị trấn thì 

người đã ban hành quyết định phải ban 

hành quyết định mới hoặc chuyển người 

có thẩm quyền ban hành quyết định mới. 

Điều 9. Đính chính, sửa đổi, bổ 

sung, hủy bỏ một phần quyết định 

trong áp dụng biện pháp giáo dục tại 

xã, phường, thị trấn : 

1. Người đã ban hành quyết định 

trong áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, 

phường, thị trấn tự mình hoặc theo yêu 

cầu của những người quy định tại khoản 

3 Điều 18 Luật Xử lý vi phạm hành 

chính có trách nhiệm đính chính quyết 

định trong áp dụng biện pháp giáo dục 

tại xã, phường, thị trấn nếu quyết định 

có sai sót về kỹ thuật soạn thảo. 

2. Người đã ban hành quyết định 

trong áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, 

phường, thị trấn tự mình hoặc theo yêu 

cầu của những người quy định tại khoản 

3 Điều 18 Luật Xử lý vi phạm hành chính 

có trách nhiệm sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ 

một phần quyết định trong áp dụng biện 



pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn nếu 

quyết định có sai sót, vi phạm mà không 

thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 

Điều 8 Nghị định này và khoản 1 Điều 

này. 

3. Quyết định đính chính, sửa đổi, 

bổ sung, hủy bỏ một phần quyết định 

trong áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, 

phường, thị trấn được lưu trong hồ sơ áp 

dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, 

thị trấn hoặc hồ sơ áp dụng biện pháp 

quản lý tại gia đình. 

Điều 10. Thực hiện việc đính 

chính, sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ, ban 

hành quyết định mới trong áp dụng 

biện pháp giáo dục tại xã, phường thị 

trấn : 

1. Việc đính chính, sửa đổi, bổ sung, 

hủy bỏ quyết định trong áp dụng biện 

pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn 

được thực hiện khi còn thời hạn, thời 

hiệu áp dụng biện pháp. 

2. Việc ban hành quyết định mới 

trong áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, 

phường, thị trấn được thực hiện theo quy 

định tại khoản 2 Điều 8 Nghị định này 

trong trường hợp còn thời hiệu áp dụng 

biện pháp. 

3. Quyết định đính chính, sửa đổi, 

bổ sung, hủy bỏ, quyết định mới trong 

áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, 

phường, thị trấn được ban hành có hiệu 

lực kể từ ngày ký. 

4. Trường hợp quyết định đính 

chính, sửa đổi, bổ sung, quyết định mới 

được ban hành có quy định thời hạn áp 

dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, 

thị trấn và biện pháp quản lý tại gia đình 

ít hơn thời gian mà người vi phạm đã 

chấp hành tại quyết định cũ thì người vi 

phạm được chấm dứt chấp hành biện 

pháp và được coi là đã chấp hành xong 

biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị 

trấn và biện pháp quản lý tại gia đình. 

Trường hợp quyết định đính chính, 

sửa đổi, bổ sung, quyết định mới được 

ban hành có quy định thời hạn áp dụng 

biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị 

trấn và biện pháp quản lý tại gia đình dài 

hơn thời gian mà người vi phạm đã chấp 

hành tại quyết định cũ thì người vi phạm 

phải tiếp tục chấp hành thời gian còn lại, 

sau khi đã trừ đi phần thời gian đã chấp 

hành. 

Điều 11. Thời hạn được coi là 

chưa bị áp dụng biện pháp giáo dục 

tại xã, phường, thị trấn: 

1. Cá nhân bị áp dụng biện pháp 

giáo dục tại xã, phường, thị trấn, nếu 

trong thời hạn 02 năm, kể từ ngày chấp 

hành xong quyết định hoặc 01 năm, kể 

từ ngày hết thời hiệu thi hành quyết định 

mà không tái phạm, thì được coi là chưa 

bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, 

phường, thị trấn. 

2. Người chưa thành niên bị áp dụng 

biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị 

trấn, nếu trong thời hạn 01 năm, kể từ 

ngày chấp hành xong quyết định hoặc từ 

ngày hết thời hiệu thi hành quyết định 

mà không tái phạm thì được coi là chưa 

bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, 

phường, thị trấn. 

Điều 16. Xác định độ tuổi của đối 

tượng bị áp dụng biện pháp giáo dục 

tại xã, phường, thị trấn : 

Người có thẩm quyền lập hồ sơ đề 

nghị có trách nhiệm xác định độ tuổi của 

đối tượng bị áp dụng biện pháp giáo dục 

tại xã, phường, thị trấn theo quy định 

của pháp luật về hộ tịch. Việc xác định 

độ tuổi của đối tượng bị áp dụng biện 

pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn 

phải được thể hiện bằng văn bản. 

Điều 40 . Xử lý đối với hành vi 

phạm tội được thực hiện trước hoặc 

trong thời gian chấp hành biện pháp 

giáo dục tại xã, phường, thị trấn : 

1. Trường hợp phát hiện người bị áp 

dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, 

thị trấn đã thực hiện hành vi phạm tội 

trước hoặc trong thời gian chấp hành 

quyết định áp dụng biện pháp, theo yêu 

cầu của cơ quan tiến hành tố tụng hình 

sự có thẩm quyền, Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân cấp xã nơi đang thi hành biện pháp 

giáo dục tại xã, phường, thị trấn phải ra 



quyết định tạm đình chỉ thi hành quyết 

định đối với người đó và chuyển hồ sơ 

áp dụng biện pháp đến cơ quan tiến hành 

tố tụng hình sự có thẩm quyền. 

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã 

đã ra quyết định tạm đình chỉ thi hành 

quyết định áp dụng biện pháp giáo dục 

tại xã, phường, thị trấn phải ra quyết 

định hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ đó 

và người được tạm đình chỉ phải tiếp tục 

chấp hành quyết định áp dụng biện pháp 

nếu thuộc một trong các trường hợp sau: 

a) Có quyết định không khởi tố vụ 

án hình sự, quyết định hủy bỏ quyết định 

khởi tố vụ án hình sự, quyết định đình 

chỉ điều tra, quyết định đình chỉ vụ án, 

quyết định đình chỉ vụ án đối với bị can, 

miễn trách nhiệm hình sự theo bản án 

hoặc được Tòa án tuyên không phạm tội; 

b) Tòa án không xử phạt tù. 

3. Trường hợp người được tạm đình 

chỉ thi hành biện pháp bị Tòa án xử phạt 

tù thì trong thời hạn 03 ngày làm việc, 

kể từ ngày nhận được bản án có hiệu lực 

pháp luật, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp 

xã đã ra quyết định áp dụng biện pháp 

giáo dục tại xã, phường, thị trấn phải ra 

quyết định miễn chấp hành phần thời 

gian còn lại của quyết định áp dụng biện 

pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn. 

Quyết định miễn chấp hành phần 

thời gian còn lại của quyết định áp dụng 

biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị 

trấn có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký 

và phải được gửi đến người được giáo 

dục; cơ quan, tổ chức được giao giáo 

dục, quản lý; người được phân công giúp 

đỡ. 

Điều 41. Chấm dứt việc áp dụng 

biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị 

trấn : 

1. Người được giáo dục đã chấp 

hành ít nhất 1/2 (một phần hai) thời gian 

giáo dục tại xã, phường, thị trấn mà 

không tiến bộ, tiếp tục thực hiện hành vi 

vi phạm thuộc trường hợp quy định tại 

điểm b khoản 1 Điều 94 Luật Xử lý vi 

phạm hành chính, thì Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân cấp xã đã ra quyết định áp 

dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, 

thị trấn ra quyết định chấm dứt việc áp 

dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, 

thị trấn và đề nghị áp dụng biện pháp 

đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc. 

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã 

đã ra quyết định áp dụng biện pháp giáo 

dục tại xã, phường, thị trấn phải ra quyết 

định chấm dứt việc áp dụng biện pháp và 

xử lý như sau: 

a) Người từ đủ 12 tuổi trở lên đang 

trong thời gian chấp hành biện pháp mà 

bị xác định là nghiện ma túy thuộc 

trường hợp quy định tại các Điều 30, 31 

và 33 Luật Phòng, chống ma túy thì thực 

hiện việc cai nghiện theo quy định của 

pháp luật về phòng, chống ma túy; 

b) Người từ đủ 18 tuổi trở lên đang 

trong thời gian chấp hành biện pháp mà 

bị xác định là nghiện ma túy thuộc 

trường hợp quy định tại Điều 32 Luật 

Phòng, chống ma túy, thì lập hồ sơ đề 

nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính 

đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo 

quy định pháp luật về xử lý vi phạm 

hành chính. 

Điều 50. Trách nhiệm của ủy ban 

nhân dân các cấp : 

1. Ủy ban nhân dân các cấp trong 

phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn của mình có trách nhiệm: 

a) Thực hiện công tác phổ biến pháp 

luật về biện pháp giáo dục tại xã, 

phường, thị trấn tại địa phương; 

b) Báo cáo về công tác thi hành 

pháp luật về áp dụng biện pháp giáo dục 

tại xã, phường, thị trấn; 

c) Chỉ đạo, hướng dẫn, xây dựng dự 

toán kinh phí cho việc triển khai thực 

hiện biện pháp giáo dục tại xã, phường, 

thị trấn; 

d) Chỉ đạo, tổ chức thi hành các 

quyết định áp dụng biện pháp giáo dục 

tại xã, phường, thị trấn; 

đ) Chỉ đạo các cơ quan, tổ chức xã 

hội tại địa phương phối hợp thực hiện 

các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, giáo dục, 

quản lý người bị áp dụng biện pháp giáo 

dục tại xã phường, thị trấn nhằm giúp 



các đối tượng hòa nhập cộng đồng; 

e) Trách nhiệm quy định tại các 

điểm a, b, c, d và đ khoản này về biện 

pháp quản lý tại gia đình. 

2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong 

phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn của mình có trách nhiệm: 

a) Trình dự toán kinh phí hằng năm, 

xây dựng mức hỗ trợ người trực tiếp 

giúp đỡ người được giáo dục để trình 

Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định; 

b) Rà soát, xây dựng cơ sở bảo trợ 

xã hội trên địa bàn để bảo đảm thi hành 

quyết định áp dụng biện pháp giáo dục 

tại xã, phường, thị trấn đối với người 

chưa thành niên không có nơi cư trú ổn 

định; 

c) Quyết định danh mục các cơ sở 

bảo trợ xã hội tiếp nhận người chưa 

thành niên không có nơi cư trú ổn định 

bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, 

phường, thị trấn. 

3. Ủy ban nhân dân cấp xã trong 

phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn của mình có trách nhiệm. 

a) Tổ chức triển khai thực hiện áp 

dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, 

thị trấn trên địa bàn; 

b) Huy động những người có điều 

kiện, năng lực và kinh nghiệm tham gia 

giáo dục, quản lý, giúp đỡ người bị áp 

dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, 

thị trấn phù hợp với tình hình thực tiễn 

của địa phương; 

c) Chỉ đạo tổ chức các chương trình 

học nghề, tìm việc làm, vay vốn, sản 

xuất, kinh doanh, chương trình tham 

vấn, phát triển kỹ năng sống, các dịch vụ 

y tế, xã hội, phòng, chống ma túy trên 

địa bàn để tạo điều kiện cho người bị áp 

dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, 

thị trấn được tham gia; 

d) Lập dự toán kinh phí cho việc 

thực hiện biện pháp giáo dục tại xã, 

phường, thị trấn để trình cấp có thẩm 

quyền quyết định;  

đ) Kiểm tra việc thi hành các quyết 

định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, 

phường, thị trấn và quản lý tại gia đình ở 

địa phương. 

Điều 51. Trưởng công an cấp xã 

có trách nhiệm : 

1. Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

cùng cấp theo dõi việc thực hiện biện 

pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn. 

2. Lưu hồ sơ áp dụng biện pháp giáo 

dục tại xã, phường, thị trấn theo phân 

công của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp 

xã. 

Điều 53. Biểu mẫu sử dụng trong 

áp dụng biện pháp giáo dục tại xã 

phường thị trấn và biện pháp quản lý 

tại gia đình : 

1. Ban hành kèm theo Nghị định này 

Phụ lục về các biểu mẫu để sử dụng 

trong quá trình áp dụng biện pháp giáo 

dục tại xã, phường, thị trấn; biện pháp 

quản lý tại gia đình đối với người chưa 

thành niên. 

2. Trong trường hợp cần thiết, để 

đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý 

nhà nước, Bộ trưởng các bộ có thể ban 

hành các biểu mẫu khác, ngoài các biểu 

mẫu quy định tại khoản 1 Điều này, để 

sử dụng trong ngành, lĩnh vực mình, sau 

khi có ý kiến đồng ý bằng văn bản của 

Bộ trưởng Bộ Tư pháp. 

3. Cơ quan, người có thẩm quyền có 

thể sử dụng mẫu được in sẵn hoặc tự in 

các mẫu; chịu trách nhiệm về tính chính 

xác, đầy đủ trong việc in ấn, phát hành, 

quản lý và sử dụng các biểu mẫu ban hành 

theo quy định tại các khoản 1 và 2 Điều 

này. 

4. Biểu mẫu sử dụng trong quá trình 

áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, 

phường, thị trấn; biện pháp thay thế xử 

lý vi phạm hành chính quản lý tại gia 

đình đối với người chưa thành niên được 

lưu trữ bằng giấy và lưu trữ dưới dạng 

điện tử. 

Điều 54. Hiệu lực thi hành : 

1. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 

01 tháng 01 năm 2022. 

2. Nghị định số 111/2013/NĐ-



CP ngày 30 tháng 9 năm 2013 của 

Chính phủ quy định chế độ áp dụng 

biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại 

xã, phường, thị trấn và Nghị định 

số 56/2016/NĐ-CP ngày 29 tháng 6 

năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định 

số 111/2013/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 

2013 của Chính phủ quy định chế độ 

áp dụng biện pháp xử lý hành chính 

giáo dục tại xã, phường, thị trấn hết 

hiệu lực kể từ ngày Nghị định này có 

hiệu lực thi hành./. 
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