
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TAM DƯƠNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /UBND-GDĐT 
V/v thực hiện Nghị định số 04/2021/NĐ-CP 

ngày 22/01/2021 của Chính phủ 

 

Tam Dương, ngày        tháng 3 năm 2021 

 

   

Kính gửi: - Các phòng, ban, cơ quan thuộc UBND huyện; 

- Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục TX Tam Dương; 

- UBND các xã, thị trấn. 

 

Ngày 22/01/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 04/2021/NĐ-CP quy 

định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục; Nghị định có hiệu lực 

thi hành từ ngày 10/3/2021 và thay thế Nghị định số 138/2013/NĐ-CP; Thực hiện 

Văn bản số 712/UBND-VX2 ngày 29/02/2021 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc, UBND 

huyện chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị định số 04/2021/NĐ-CP quy định xử phạt 

vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục như sau: 

1. Các phòng, ban, cơ quan thuộc UBND huyện và UBND các xã, thị trấn 

căn cứ chức năng, nhiệm vụ, điều kiện thực tiễn của cơ quan, đơn vị, địa phương 

tổ chức quán triệt, phổ biến Nghị định số 04/2021/NĐ-CP quy định xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục đến cán bộ, công chức, viên chức, người 

lao động của cơ quan, đơn vị mình và nhân dân trên địa bàn huyện. 

2. Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện; Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo 

dục thường xuyên Tam Dương có trách nhiệm: tổ chức, phổ biến, quán triệt Nghị 

định số 04/2021/NĐ-CP đến toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, người lao 

động, người học và nhân dân để mọi người biết, thực hiện. 

Chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý rà soát các 

nhiệm vụ được giao, đảm bảo thực hiện đúng các quy định của pháp luật hiện 

hành nhằm không để phát sinh tình trạng vi phạm quy định tại Nghị định số 

04/2021/NĐ-CP và bị xử phạt vi phạm hành chính trong thời gian tới. 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận:  
- VP UBND tỉnh (b/c); 

- Sở GD&ĐT (b/c); 

- Như trên; 

- Cổng TTĐT huyện; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Lê Xuân Bình 
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