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Biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng 

 Đưa vào trường giáo dưỡng là biện pháp xử lý 

hành chính áp dụng đối với người có hành vi vi phạm 

pháp luật nhằm mục đích giúp họ học văn hóa, học nghề, 

lao động, sinh hoạt dưới sự quản lý, giáo dục của nhà 

trường. Thời hạn áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo 

dưỡng từ 06 tháng đến 24 tháng. 

Đối tượng áp dụng 

Biện pháp xử lý vi phạm hành chính đưa vào 

trường giáo dưỡng áp dụng đối với những đối tượng sau 

đây:  

 Người từ đủ 12 tuổi đến dưới 14 tuổi thực hiện 

hành vi có dấu hiệu của một tội phạm đặc biệt nghiêm 

trọng do cố ý quy định tại Bộ luật hình sự.  

 Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi thực hiện 

hành vi có dấu hiệu của một tội phạm rất nghiêm trọng 

do vô ý quy định tại Bộ luật hình sự. 

 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 mà trước đó đã bị áp 

dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn. 

 Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 18 tuổi 02 lần trở lên 

trong 06 tháng thực hiện hành vi trộm cắp, lừa đảo, đánh 

Hình ảnh: Một phụ nữ đang dắt 

tay một trẻ vị thành niên bước 

vào cổng trường giáo dưỡng 
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bạc, gây rối trật tự công cộng mà chưa đến mức truy cứu 

trách nhiệm hình sự và trước đó đã bị áp dụng biện pháp 

giáo dục tại xã, phường, thị trấn.  

 

 

: 

 Người không có năng lực trách nhiệm hành 

chính; 

 Người đang mang thai có chứng nhận của bệnh 

viện;  

 

. (Khoản 5, Điều 92 – Luật 

XLVPHC) 

 

trường giáo dưỡng 

: 

 

C

trường giáo dưỡng. 

H : 

 B ;  

 T

;  

 B

, ý kiến của 

nhà trường, cơ quan, tổ chức nơi người chưa thành niên 

đang học tập hoặc làm việc (nếu có); 

 Các tài liệu khác có liên quan; 

 

c

. 

các giấy tờ sau đây:  

 B ;  

 B ;  

 T

người đó;  
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 Bản trích lục tiền án, tiền sự; biện pháp giáo dục 

đã áp dụng (nếu có);  

 B

. 

 

. 

các giấy tờ sau:  

 B ;  

 T

;  

 B ;  

 B

. 

Sau kh

áp dụng, cha mẹ hoặc người đại diện của họ về việc lập 

hồ sơ. Những người này có quyền đọc hồ sơ và ghi chép 

các nội dung cần thiết trong thời hạn 05 n

ư pháp cấp huyện. 

Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận được hồ 

sơ, Trưởng phòng Tư pháp cấp huyện có t

ưởng công an 

cùng cấp. Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày nhận được 

hồ sơ, trưởng công an cấp huyện xem xét, quyết định 

việc chuyển hồ sơ đề nghị tòa án nhân dân cấp huyện áp 

dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng.  

Hoãn hoặc miễn chấp hành quyết định đưa vào  

trường giáo dưỡng 

 Người phải chấp hành quyết định nhưng chưa 

đưa vào trường giáo dưỡng được hoãn chấp hành quyết 

định trong các trường hợp sau đây: 

 Đang ốm nặng có chứng nhận của bệnh viện; 

 Gia đình đang có khó khăn đặc biệt được Chủ 

tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú xác 

nhận. 

Khi điều kiện hoãn chấp hành quyết định không 

còn thì quyết định được tiếp tục thi hành. 
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 Người phải chấp hành quyết định nhưng chưa đưa 

vào trường giáo dưỡng được miễn chấp hành quyết định 

trong các trường hợp sau đây: 

 Mắc bệnh hiểm nghèo có chứng nhận của bệnh 

viện; 

 áp 

dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng 

công hoặc không còn nghiện ma túy; 

 Đang mang thai có chứng nhận của bệnh viện. 

 Tòa án nhân dân cấp huyện nơi đã ra quyết định 

áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng xem xét, 

quyết định việc hoãn hoặc miễn chấp hành trên cơ sở 

đơn đề nghị của người phải chấp hành quyết định hoặc 

người đại diện hợp pháp của họ; trong trường hợp cần 

thiết thì đề nghị cơ quan đã gửi hồ sơ đề nghị có ý kiến 

trước khi quyết định. 

Quyết định miễn hoặc hoãn chấp hành phải được gửi cho 

cơ quan thi hành quyết định, người phải chấp hành quyết 

định; trường hợp người chưa thành niên được hoãn, miễn 

chấp hành quyết định đưa vào trường giáo dưỡng thì 

quyết định được gửi cho cha mẹ hoặc người đại diện hợp 

pháp của họ. 
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