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                  Hải Phòng, ngày       tháng  01  năm 2022 

 

Kính gửi:  

- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện; 

- Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; 

- Giám đốc trung tâm GDNN-GDTX quận, huyện; 

- Giám đốc Trung tâm: Ngoại ngữ, tin học; Hỗ trợ phát triển 

Giáo dục hòa nhập; Giáo dục Kỹ năng sống; Giáo dục ngoài 

giờ chính khóa; 

- Các đơn vị tư vấn du học. 

Ngày 30/12/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 127/2021/NĐ-CP Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 04/2021/NĐ-CP ngày 22/01/2021 của 

Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục (Nghị định 

127/2021/NĐ-CP) và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2022. 

Nghị định 127/2021/NĐ-CP có 05 điểm mới đáng chú ý sau: 

1. Bổ sung quy định thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

giáo dục (VPHC) 

Nghị định 127/2021/NĐ-CP bổ sung quy định thời hiệu xử phạt VPHC trong lĩnh 

vực giáo dục, cụ thể: 

- Thời hiệu xử phạt VPHC trong lĩnh vực giáo dục là 01 năm. 

- Thời điểm để tính thời hiệu xử phạt VPHC được quy định như sau: 

+ Đối với hành vi VPHC đã kết thúc quy định tại khoản 3 Điều 3a Nghị định 

127/2021/NĐ-CP thì thời hiệu được tính từ thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm; 

+ Đối với hành vi VPHC đang được thực hiện quy định tại khoản 4 Điều 3a 

Nghị định 127/2021/NĐ-CP thì thời hiệu được tính từ thời điểm người có thẩm quyền 

thi hành công vụ phát hiện hành vi vi phạm; 

+ Trường hợp xử phạt VPHC đối với tổ chức, cá nhân do người có thẩm 

quyền lập biên bản VPHC chuyển đến thì thời hiệu xử phạt được áp dụng theo quy 

định tại khoản 1 và điểm a, b khoản 2 Điều 3a Nghị định 04/2021/NĐ-CP tính đến thời 

điểm ra quyết định xử phạt VPHC. 

- Việc xác định hành vi VPHC đã kết thúc, hành vi VPHC đang được thực hiện 

để tính thời hiệu xử phạt VPHC thực hiện theo nguyên tắc quy định tại khoản 1 Điều 8 

Nghị định 118/2021/NĐ-Cp hướng dẫn Luật Xử lý vi phạm hành chính.  

2. Tăng mức phạt tiền tối đa lên 150 triệu đồng 

Nghị định 127/2021/NĐ-CP quy định 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 (thay cho mức 
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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 tại điểm a khoản 3 Điều 3 Nghị định 04/2021/NĐ-CP). 

3. Bổ sung nguyên tắc xử phạt VPHC trong lĩnh vực giáo dục 

Nghị định 127/2021/NĐ-CP bổ sung khoản 4 vào sau khoản 3 Điều 3 về nguyên 

tắc khi xử phạt VPHC trong lĩnh vực giáo dục như sau: 

- Một hành vi VPHC chỉ bị xử phạt một lần; 

- Nhiều tổ chức hoặc cá nhân cùng thực hiện một hành vi VPHC thì mỗi tổ chức 

hoặc cá nhân vi phạm đều bị xử phạt về hành vi VPHC đó. 

4. Tăng mức xử phạt tiền đối với hành vi tuyển sinh đào tạo đại học, thạc sĩ, 

tiến sĩ sai đối tượng 

Nghị định 127/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 3 và điểm c khoản 4 

Điều 9 Nghị định 04/2021/NĐ-CP tăng mức phạt tiền đối với hành vi tuyển sinh đào 

tạo trình độ đại học; trình độ thạc sĩ, tiến sĩ sai đối tượng quy định tại quy chế tuyển 

sinh, cụ thể: 

Phạt tiền từ 110.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng đối với hành vi: 

- Trình độ đại học: tuyển sai từ 30 người học trở lên. 

- Trình độ thạc sĩ, tiến sĩ: tuyển sai từ 10 người học trở lên. 

(thay cho mức phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành 

vi tuyển sai đối tượng tại các cấp học nêu trên) 

5. Tăng mức xử phạt đối với hành vi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ 

trái phép 

Nghị định 127/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 20 quy định mức xử 

phạt đối với hành vi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ trái phép như sau: 

Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 110.000.000 đồng (thay cho mức phạt tiền từ 

80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng) đối với với hành vi cấp chứng chỉ khi chưa có 

quyết định của cơ quan có thẩm quyền phê duyết thực hiện liên kết tổ chức thi cấp 

chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài. 

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức và các cá nhân có 

liên quan nghiên cứu, quán triệt, tổ chức triển khai, thực hiện theo quy định. Trong quá 

trình triển khai, phổ biến Nghị định 127/2021/NĐ-CP nếu có vướng mắc, đề nghị kịp 

thời phản ánh về Sở Giáo dục và Đào tạo (qua Thanh tra Sở) để giải đáp hoặc tổng hợp 

đề xuất với cấp có thẩm quyền giải quyết theo quy định./. 

(Đính kèm chi tiết Nghị định 04/2021/NĐ-CP và Nghị định 127/2021/NĐ-CP) 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban giám đốc; 

- Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra; 

- Trưởng phòng cơ quan Sở; 

- Lưu: VT, TTr.  

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Phạm Quốc Hiệu 
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