
BỘ NỘI VỤ 

HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH 

QUỐC GIA 

 

Số:             /HCQG-VP 

V/v rà soát để phòng tránh vi 

phạm hành chính 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày      tháng      năm 2021 

 

Kính gửi: Các đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện Hành chính Quốc gia 

 Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Học viện Hành chính Quốc gia, trên 

cơ sở thực tế giảng dạy, đào tạo và quản lý đào tạo, các đơn vị thuộc và trực thuộc 

Học viện nghiên cứu Nghị định 04/2021/NĐ-CP ngày 22/01/2021 về việc Quy 

định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục trên trang Thông tin điện 

tử của Học viện (Văn phòng Học viện đăng Nghị định này lên trang thông tin điện 

tử của Học viện); rà soát các hoạt động  có khả năng xảy ra vi phạm hành chính. 

Các đơn vị thuộc và trực thuộc Học viện sau khi nghiên cứu, rà soát, gửi 

văn bản trả lời về Phòng Kiểm tra- Pháp chế, Văn phòng trước ngày 31/3/2021 để 

tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Học viện. 

Trân trọng./. 

Nơi nhận: 

- Như Kính gửi 

- Giám đốc Học viện (để b/c) 

- Các Phó Giám đốc Học viện (để biết) 

- Lưu: KTPC 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lương Thanh Cường 
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