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NÂNG CAO NHẬN THỨC CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC
VỀ XỬ LÍ VI PHẠM HÀNH CHÍNH ĐỐI VỚI NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN
Đặng Thanh Mai - Khoa Lí luận Chính trị - Luật, Trường Đại học Hồng Đức
Ngày nhận bài: 08/6/2019; ngày chỉnh sửa: 20/6/2019; ngày duyệt đăng: 02/7/2019.
Abstract: Minors have their own characteristics about the development of psychophysiology, so
their administrative handling is different from adults. The Law on Handling Administrative
Violations 2012 stipulates that only 3 measures of sanctioning administrative violations are
imposed: warning, fine and confiscation of material evidences of administrative violations and 4
remedies. The article reviews these regulations in order to educate citizens about the law in general
and juveniles in particular, help them develop healthy and become useful citizens to society.
Keywords: Minors, handling administrative violations, education.
1. Mở đầu
Người chưa thành niên (NCTN) luôn là đối tượng
thu hút được nhiều sự chú ý, sự quan tâm đặc biệt của
các nhà lập pháp khi xây dựng pháp luật. Đối tượng này
có mức độ nhận thức chưa hoàn thiện, lại khá bốc đồng,
dễ mắc lỗi, nếu không có biện pháp xử lí phù hợp (quá
nặng hoặc quá nhẹ) dễ dẫn đến sự biến dạng nhân cách.
Do đó, luôn có những quy phạm pháp luật, những quy
định riêng để điều chỉnh hành vi của NCTN một cách
thích hợp nhất. Việc xử lí NCTN phạm tội chủ yếu
nhằm giáo dục, giúp đỡ họ sửa chữa sai lầm, phát triển
lành mạnh và trở thành công dân có ích cho xã hội. Tinh
thần đó không chỉ được thể hiện trong các nguyên tắc
xử lí vi phạm hành chính (VPHC) mà còn được thể hiện
ngay trong hệ thống các chế tài xử lí áp dụng đối với
NCTN vi phạm, bao gồm các hình thức xử phạt và các
biện pháp xử lí hành chính.
Bài viết hệ thống lại những khái niệm, quy định, hình
thức áp dụng xử lí VPHC đối với NCTN nhằm giáo dục
cho sinh viên nói chung cũng như sinh viên Trường Đại
học Hồng Đức nói riêng có được nhận thức rõ ràng về
Luật Xử lí VPHC, giúp các em phát triển lành mạnh và
trở thành những công dân có ích cho xã hội.
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Khái quát một số vấn đề lí luận về xử lí vi phạm
hành chính đối với người chưa thành niên
2.1.1. Khái niệm người chưa thành niên và xử lí vi phạm
hành chính đối với người chưa thành niên
Khái niệm NCTN khác với khái niệm trẻ em. Điều 1
của Luật Trẻ em năm 2016 quy định: “Trẻ em là người
dưới 16 tuổi” [1]. Điều 1, Công ước Liên Hiệp Quốc về
Quyền Trẻ em có ghi: “Trong phạm vi Công ước này, trẻ
em có nghĩa là người dưới 18 tuổi, trừ trường hợp luật
pháp áp dụng đối với trẻ em có quy định tuổi thành niên
sớm hơn” [2].

Không phải tất cả NCTN vi phạm pháp luật (có dấu
hiệu tội phạm hoặc VPHC) đều là đối tượng xử lí VPHC.
Theo quy định tại khoản 1, Điều 5 Luật Xử lí VPHC thì:
“người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi bị xử phạt VPHC
về VPHC do cố ý; người từ đủ 16 tuổi trở lên bị xử phạt
VPHC về mọi VPHC” [3]. Ngoài ra, khoản 2, Điều 5
Luật Xử lí VPHC cũng quy định dẫn chiếu đến Điều 90
và Điều 92 áp dụng biện pháp xử lí hành chính đối với
NCTN, cụ thể là người từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi có
thể là đối tượng áp dụng biện pháp giáo dục tại xã,
phường, thị trấn (Điều 90) và biện pháp đưa vào trường
giáo dưỡng (Điều 92). Từ Điều 138 đến Điều 140 của
Luật Xử lí VPHC cũng quy định các biện pháp thay thế
xử lí VPHC đối với NCTN.
Điểm mới nổi bật của Luật Xử lí VPHC liên quan đến
NCTN là Luật đã dành 2 chương quy định về xử lí VPHC
đối với NCTN. Phần này đã đưa ra những quy định mang
tính đặc thù, người có thẩm quyền phải ưu tiên xem xét
trong quá trình ra quyết định xử lí VPHC đối với NCTN.
Khi NCTN vi phạm, họ không phải chịu chế tài xử lí
VPHC của người thành niên thực hiện. Trên tinh thần đó,
khi xử lí VPHC đối với NCTN, người có thẩm quyền
trước hết phải tuân theo quy định này, đồng thời cũng
phải tuân theo các quy định khác của Luật. Từ những lí
giải nêu trên, có thể hiểu NCTN và xử lí VPHC đối với
NCTN như sau: NCTN là người dưới 18 tuổi, chưa phát
triển hoàn thiện về thể chất và tinh thần, chưa có đầy đủ
các quyền và nghĩa vụ pháp lí như người thành niên.
Xử lí VPHC đối với NCTN là việc cơ quan nhà nước,
cán bộ công chức có thẩm quyền áp dụng các biện pháp xử
lí VPHC đối với người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi thực
hiện hành vi hành chính do lỗi cố ý, người từ đủ 16 tuổi đến
dưới 18 tuổi thực hiện mọi hành vi VPHC và áp dụng các
biện pháp xử lí VPHC đối với người từ đủ 12 tuổi đến dưới
18 tuổi thực hiện hành vi có dấu hiệu tội phạm hoặc thực
hiện hành vi VPHC mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm
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hình sự. Trong quá trình xử lí, cơ quan, cán bộ có thẩm
quyền căn cứ vào các điều kiện do luật định có thể áp dụng
các biện pháp thay thế xử phạt VPHC đối với NCTN.
2.1.2. Nguyên tắc xử lí vi phạm hành chính đối với người
chưa thành niên
Ngoài quy định chung về xử lí VPHC được quy định
tại Điều 3 của Luật Xử lí VPHC, Điều 134 quy định
những nguyên tắc đặc thù trong việc xử lí đối với NCTN.
Pháp lệnh xử lí VPHC trước đây không quy định về
nguyên tắc xử lí đối với đối tượng đặc thù này, do đó việc
xử NCTN VPHC còn phụ thuộc vào sự đánh giá chủ
quan của người có thẩm quyền, trong một số trường hợp
có thể không bảo đảm việc đối xử công bằng giữa những
NCTN có cũng hành vi vi phạm pháp luật.
Việc quy định các nguyên tắc xử lí VPHC đối với
NCTN tại Luật Xử lí VPHC sẽ giúp các cơ quan thực thi
pháp luật có cơ sở pháp lí thống nhất trong việc đưa ra
các quyết định trong quá trình xử lí. Ngoài ra, việc quy
định này cũng bảo đảm sự đồng bộ với quy định của pháp
luật hình sự. Quy định này một mặt bảo đảm sự đối xử
công bằng giữa NCTN phạm tội và NCTN VPHC, mặc
dù mức độ VPHC được coi là nhẹ hơn pháp luật hình sự,
song việc xử lí cũng cần tuân thủ những nguyên tắc do
pháp luật quy định; mặt khác bảo đảm tính thống nhất
của hệ thống pháp luật trong việc định ra chính sách xử
lí đối với NCTN vi phạm pháp luật nói chung.
2.2. Các biện pháp xử lí vi phạm hành chính đối với
người chưa thành niên theo quy định của Luật Xử lí vi
phạm hành chính
2.2.1. Áp dụng các hình thức xử phạt
Để thực hiện nguyên tắc việc áp dụng hình thức xử
phạt, quyết định mức xử phạt đối với NCTN nhẹ hơn so
với người thành niên có cũng hành vi VPHC, khoản 1
Điều 135 Luật Xử lí VPHC đã quy định 03 hình thức xử
phạt VPHC áp dụng đối với NCTN là: Cảnh cáo; Phạt
tiền; Tịch thu tang vật, phương tiện VPHC trong 05 hình
thức xử phạt quy định chung áp dụng đối với mọi hành
vi vi phạm do cá nhân, tổ chức thực hiện tại Điều 21 của
Luật Xử lí VPHC.
Hình thức xử phạt cảnh cáo đối với NCTN được quy
định trên cơ sở kế thừa khoản 1 Điều 7 của Pháp lệnh Xử
lí VPHC năm 2002 được sửa đổi, bổ sung năm 2008.
Điều 22 của Luật Xử lí VPHC quy định hình thức xử
phạt cảnh cáo áp dụng đối với mọi hành vi vi phạm do
NCTN từ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi thực hiện với lỗi cố ý.
Như vậy, điều đó có nghĩa, bất kì Nghị định xử phạt
VPHC trong các lĩnh vực quản lí Nhà nước quy định mức
phạt tiền cao đến đâu, nếu NCTN từ đủ 14 tuổi đến dưới
16 tuổi vi phạm, người có thẩm quyền xử phạt cũng chỉ
được phép ban hành quyết định xử phạt cảnh cáo.

Hình thức xử phạt tiền: Kế thừa quy định tại khoản 1
Điều 7 Pháp lệnh Xử lí VPHC, NCTN chỉ bị phạt tiền trong
trường hợp NCTN từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi. NCTN bị
áp dụng hình thức phạt tiền thì mức phạt tối đa chỉ bằng ½
mức tiền phạt áp dụng đối với người thành niên. Nhằm khắc
phục những hạn chế trong quá trình thi hành hình thức xử
phạt tiền trong quyết định xử phạt và gắn trách nhiệm của
cha mẹ hoặc người giám hộ trong việc giáo dục, quản lí
NCTN, Luật đã kế thừa Pháp lệnh xử lí VPHC quy định:
“Trường hợp không có tiền nộp phạt hoặc không có khả
năng thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả thì cha mẹ
hoặc người giám hộ phải thực hiện thay” [3].
Hình thức tịch thu tang vật, phương tiện VPHC là
hình thức xử phạt thứ ba và cũng là cuối cùng có thể được
áp dụng đối với NCTN; là việc sung vào ngân sách Nhà
nước những vật, tiền, hàng hóa, phương tiện có liên quan
trực tiếp đến VPHC, được áp dụng đối với VPHC
nghiêm trọng do NCTN thực hiện, với lỗi cố ý.
2.2.2. Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả đối với
người chưa thành niên
Việc áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả đối
với NCTN cần đảm bảo nguyên tắc phù hợp với năng lực
trách nhiệm hành chính của NCTN.
Trên cơ sở cân nhắc về độ tuổi, mức độ trưởng thành
và năng lực trách nhiệm hành chính của NCTN khi tham
gia các quan hệ pháp luật, khoản 2 Điều 135 của Luật
quy định chỉ áp dụng 04 trong 09 biện pháp khắc phục
hậu quả được quy định tại Điều 28 của Luật.
Để bảo đảm tính khả thi của việc thực hiện biện pháp
khắc phụ hậu quả, nâng cao trách nhiệm của cha, mẹ hoặc
người giám hộ của NCTN, khoản 3 Điều 134 quy định:
Trường hợp NCTN không có khả năng thực hiện thì cha,
mẹ hoặc người giám hộ phải thực hiện thay. Quy định này
phù hợp với đặc điểm của NCTN là chưa có năng lực hành
vi đầy đủ, do vậy, trong nhiều trường hợp họ chưa thể thực
hiện các nghĩa vụ pháp lí một cách độc lập.
2.2.3. Áp dụng các biện pháp xử lí hành chính đối với
người chưa thành niên
Điểm mới của Luật Xử lí VPHC là chỉ quy định 02
biện pháp xử lí hành chính áp dụng đối với NCTN là biện
pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn và biện pháp đưa
vào trường giáo dưỡng.
Biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn được áp
dụng đối với NCTN trong các trường hợp sau:
- 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.
- 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.
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- Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 18 tuổi 2 lần trở lên
trong 6 tháng có hành vi trộm cắp, lừa đảo, đánh bạc, gây
rối trật tự công cộng nhưng chưa đến mức truy cứu trách
nhiệm hình sự.
Biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng là biện pháp
xử lí hành chính chỉ áp dụng riêng đối với NCTN trong
các trường hợp sau:
- 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 2 lần trở lên
trong 6 tháng thực hiện hành vi trộm cắp, lừa đảo, đánh
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.
2.2.4. Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả
Điều 119 Luật Xử lí VPHC quy định 09 biện pháp
ngăn chặn và bảo đảm xử lí VPHC. So với Pháp lệnh Xử
lí VPHC, Luật đã bổ sung 02 biện pháp là “Áp giải người
vi phạm” và “Giao cho gia đình, tổ chức quản lí người bị
đề nghị áp dụng biện pháp xử lí hành chính trong thời gian
làm thủ tục áp dụng biện pháp xử lí hành chính”. Như vậy,
trừ biện pháp “Quản lí người nước ngoài vi phạm pháp
luật Việt Nam trong thời gian làm thủ tục trục xuất”,
NCTN có thể bị áp dụng tất cả các biện pháp còn lại.
Đối với biện pháp “Tạm giữ người”, Luật vẫn kế
thừa quy định của Pháp lệnh, theo đó trong trường
hợp tạm giữ NCTN VPHC vào ban đêm hoặc giữ trên
6 giờ, người ra quyết định phải thông báo ngay cho
cha, mẹ hoặc người giám hộ của họ biết. Tuy nhiên,
để bảo vệ quyền lợi của NCTN cũng như tránh nguy
cơ bị xâm hại, Luật cũng quy định rõ cần phải có nơi
tạm giữ riêng cho NCTN và phải có cán bộ chuyên
trách quản lí, bảo vệ. Ngoài ra, để bảo vệ quyền lợi
cho NCTN khi phải áp dụng biện pháp xử lí hành
chính đưa vào trường giáo dưỡng, trong thời gian làm
thủ tục, Chủ tịch UBND cấp xã nơi lập hồ sơ quyết
định giao cho gia đình hoặc tổ chức xã hội quản lí.
Đây là quy định tiến bộ, vừa nâng cao trách nhiệm
của gia đình, xã hội đối với NCTN VPHC, vừa tránh
sự mặc cảm của họ khi nhanh chóng bị cách li khỏi
cộng đồng, gây tổn thương tâm lí trong quá trình tái
hoà nhập sau này.

2.3. Các biện pháp thay thế xử lí vi phạm hành chính
đối với người chưa thành niên
Luật Xử lí VPHC quy định 02 biện pháp thay thế xử lí
VPHC, đó là: Biện pháp nhắc nhở và biện pháp quản lí tại
gia đình. Hai biện pháp này mang tính xã hội để quản lí
đối tượng tại gia đình, cộng đồng và các biện pháp này là
hoàn toàn mới trong Luật, chỉ áp dụng riêng đối với NCTN
VPHC. Việc quy định các biện pháp này, theo pháp luật
quốc tế còn được gọi là biện pháp xử lí chuyển hướng.
Việc quy định 02 biện pháp thay thế là tiến bộ của Luật
Xử lí VPHC so với Pháp lệnh Xử lí VPHC trước đây,
nhằm đáp ứng các quy định của pháp luật quốc tế.
- Biện pháp nhắc nhở là biện pháp thay thế xử lí VPHC
để chỉ ra những VPHC do NCTN thực hiện, được thực
hiện đối với NCTN VPHC mà theo quy định của pháp luật
phải bị xử phạt VPHC khi có đủ các điều kiện sau:
+ VPHC theo quy định bị phạt cảnh cáo;
+ NCTN vi phạm đã tự nguyện khai báo, thành thật,
hối lỗi về hành vi vi phạm của mình.
- Biện pháp quản lí tại gia đình là biện pháp thay thế
xử lí VPHC áp dụng đối với NCTN từ đủ 14 tuổi đến
dưới 18 tuổi 2 lần trở lên trong 6 tháng có hành vi trộm
cắp, lừa đảo, đánh bạc, gây rối trật tự công cộng mà chưa
đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự khi có đủ các điều
kiện sau:
+ NCTN đã tự nguyện khai báo, thành thật, hối lỗi về
hành vi vi phạm của mình;
+ Có môi trường thuận lợi cho việc thực hiện biện
pháp này;
+ Cha mẹ hoặc người giám hộ có đủ điều kiện thực
hiện việc quản lí và tự nguyện nhận trách nhiệm quản lí
tại gia đình.
2.4. Ý nghĩa của việc giáo dục người chưa thành niên
vi phạm pháp luật
Nếu sửa luật để có chế tài nặng hơn đối với NCTN
phạm tội thì đây lại là quan điểm nóng vội. Không ai
phủ nhận thực tế là NCTN phạm tội ngày một gia tăng
nhưng chưa ai trả lời được câu hỏi nguyên nhân sâu xa
của hiện tượng này là gì, vì sao họ lại phạm tội nhiều
như thế... để có giải pháp khắc phục. Nếu cho rằng
nguyên nhân chủ yếu của tình trạng trên là do ý thức
chấp hành pháp luật của họ còn thấp, coi thường pháp
luật thì “trừng trị” mới là biện pháp được xem xét đến.
Tuy nhiên, khi áp dụng biện pháp này cũng nên lưu ý là
thanh thiếu niên ngoài xã hội phạm tội cũng tương tự
như trong gia đình có một đứa con hư. Nếu bố mẹ nóng
mặt, bực tức mà đánh cho hả giận thì chỉ làm nó hư
thêm khi đã “dạn đòn”. Trừng phạt chỉ là biểu hiện của
sự bất lực, là hạ sách. Nếu người lớn bình tĩnh, tìm hiểu
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nguyên nhân sâu xa vì sao nó hư để có cách dạy dỗ, đứa
trẻ sẽ thay đổi theo hướng tích cực.
Một “định đề” mà ai cũng biết là NCTN có những
hành động bạo lực hoặc phạm tội là do gia đình và xã hội,
là do người lớn. Chúng ta luôn nói: thanh thiếu niên là
tương lai của đất nước. Bồi dưỡng, giáo dục thanh, thiếu
niên là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân chứ không chỉ
riêng một cơ quan tổ chức nào. Thanh thiếu niên hư, có
những hành động bạo lực hoặc phạm tội, gây bức xúc
cho xã hội không phải do “Nhà nước quá nương nhẹ,
lương tri đang bị thách thức” mà nó có nguyên nhân sâu
xa trong tất cả vấn đề xã hội, đặc biệt trong vấn đề chính
sách KT-XH, chính sách việc làm, chính sách lao động,
chính sách giáo dục... Đổ hết lỗi cho NCTN là chúng ta
muốn rũ bỏ trách nhiệm của mình.
Quan điểm nhất quán của Đảng và Nhà nước ta đối
với NCTN phạm tội được thể hiện rất đầy đủ. Theo đó,
nguyên tắc xử lí đối với NCTN phạm tội chủ yếu nhằm
giáo dục, giúp đỡ họ sửa chữa sai lầm, phát triển lành
mạnh và trở thành công dân có ích cho xã hội. Việc truy
cứu trách nhiệm hình sự và sử dụng hình phạt với họ chỉ
áp dụng trong trường hợp cần thiết, cần hạn chế áp dụng
hình phạt tù... Thế nhưng, thực tế các cơ quan tiến hành
tố tụng chưa quan tâm áp dụng rộng rãi các biện pháp tư
pháp ngoài hình phạt tù (giáo dục tại xã, phường, thị
trấn), chiếu cố lắm mới cho hưởng án treo... Sửa luật để
trừng phạt nặng NCTN phạm tội là chưa nhận thức, áp
dụng đầy đủ nguyên tắc xử lí đối với NCTN phạm tội.
Nếu sửa luật để tăng hình phạt với họ thì có lẽ phải thay
đổi luôn cả đường lối xử lí “chủ yếu nhằm giáo dục, giúp
đỡ họ sửa chữa sai lầm, phát triển lành mạnh và trở thành
công dân có ích cho xã hội”.
Hãy chỉ rõ nguyên nhân rồi mới bàn đến giải pháp.
Về vấn đề này, quan điểm của chúng tôi như sau: mục
tiêu mà Nhà nước ta đang hướng đến là xây dựng Nhà
nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, do đó mọi chính sách
của Đảng và Nhà nước trong đó có chính sách pháp luật
đều hướng đến xây dựng một nhà nước pháp quyền, bảo
vệ tối đa quyền con người. Các biện pháp cưỡng chế hình
sự, tiêu biểu là hình phạt, bên cạnh tính trừng trị còn
nhằm mục đích giáo dục người phạm tội, giúp họ nhận
ra sai lầm và tạo cho họ cơ hội để sửa chữa, sớm hoàn
lương. Mục đích của hình phạt trong Bộ luật Hình sự
nước ta hiện hành mang tính nhân văn và khoan hồng,
khác với hình phạt của chế độ phong kiến (không mang
tính giáo dục mà mang nặng tính trừng trị, “có tội phải
đền tội” hay “giết người phải đền mạng”). Bộ luật Hình
sự Việt Nam quy định chính sách nhân đạo đối với
NCTN, họ là đối tượng đặc biệt được pháp luật bảo vệ
dưới cả hai góc độ, khi họ là người bị hại và cả khi họ là
chủ thể của tội phạm. Chính sách này của Nhà nước ta

thể hiện rõ và nhất quán, đồng thời cũng phù hợp với
Công ước Liên Hợp Quốc về Quyền Trẻ em năm 1989
mà Việt Nam đã kí kết.
Việc xử lí NCTN phạm tội nhằm giáo dục, giúp đỡ
họ nhận ra sai lầm và sửa chữa để phát triển thành công
dân tốt, bởi nếu khi áp dụng hình phạt với họ chỉ nhằm
trừng trị mà không cải tạo, giáo dục họ thì khi chấp hành
xong hình phạt, ho lại tái phạm thì việc áp dụng hình phạt
không có ý nghĩa, lúc đó mục đích mà chúng ta đã đặt ra
cũng không đạt được gì cả.
3. Kết luận
Tóm lại, xử lí VPHC đối với NCTN là hoạt động
không chỉ đơn thuần mang tính cưỡng chế, trừng phạt mà
cần phải đặc biệt coi trọng mục đích giáo dục, phòng ngừa,
cùng với cách thức áp dụng mềm dẻo, linh hoạt, phù hợp
với các quy định của pháp luật quốc tế cũng như bản chất
nhân ái, ưu việt của Nhà nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Tài liệu tham khảo
[1] Quốc hội (2016). Luật Trẻ em (Luật số
102/2016/QH13, ban hành ngày 05/4/2016).
[2] UNICEF (1989). Công ước Liên Hợp Quốc về
Quyền trẻ em.
[3] Quốc hội (2012). Luật Xử lí vi phạm hành chính
(Luật số 15/2012/QH13, ban hành ngày 20/6/2012).
[4] Ủy ban Thường vụ Quốc hội (2002). Pháp lệnh về
việc xử lí vi phạm hành chính (Pháp lệnh số
44/2002/PL-UBTVQH10, ban hành
ngày
02/7/2002).
[5] Quốc hội (2015). Bộ luật Dân sự (Luật số
91/2015/QH13, ban hành ngày 24/11/2015).
[6] Chính phủ (2017). Nghị định số 97/2017/NĐ-CP
ngày 18/8/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của
Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của
Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp
thi hành Luật Xử lí vi phạm hành chính.
[7] Chính phủ (2013). Nghị định số 81/2013/NĐ-CP
ngày 19/7/2013 Quy định chi tiết một số điều và biện
pháp thi hành Luật Xử lí vi phạm hành chính.
[8] Phạm Văn Thành - Nguyễn Thọ Hải - Lê Minh
Công - Nguyễn Minh Thức - Nguyễn Thành Công
(2018). Phòng ngừa người chưa thành niên vi phạm
pháp luật - Thực trạng và giải pháp. NXB Đại học
Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.
[9] Nguyễn Phước Duy (2018). Ý thức pháp luật và tính
tất yếu của việc nâng cao ý thức pháp luật cho thanh
niên hiện nay. Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt kì 2
tháng 5, tr 276-279.

289

