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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

—–o0o—– 

…, ngày … tháng … năm … 

ĐƠN TỐ CÁO 

(V/v: Công ty/Ông……….. có hành vi dạy thêm trái phép) 

Kính gửi:  – Công an xã (phường, thị trấn)…………. 

   – Ông………………….. – Trưởng công an xã…………… 

– Căn cứ Luật giáo dục năm 2005 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật giáo dục năm 2009; 

– Căn cứ Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT ban hành quy định về dạy thêm, học thêm. 

Tên tôi là:………………………………………………….. Sinh năm:………….……. 

Chứng minh nhân dân số:………………….….. do CA……….. cấp ngày…./…./…… 

Địa chỉ thường trú:………………………………………………………..……………. 

Hiện đang cư trú tại:……………………………………………………………………. 

Số điện thoại liên hệ:………………………………………………..……………..…… 

(Nếu là tổ chức thì trình bày những thông tin sau: 

Công ty:……………………………………………………………………..…………. 

Địa chỉ trụ sở:…………………………………………………………..……………… 

Giấy CNĐKDN số:…………. Do Sở Kế hoạch và đầu tư……….. cấp ngày…/…./……. 

Hotline:…………………………………………………………... Số Fax:…………… 

Người đại diện theo pháp luật: Ông/Bà…………………….. Sinh năm:……………… 

Chức vụ:…………………………………………………………………………..……. 

Căn cứ đại diện:………………………………………………………………………… 

Chứng minh nhân dân số:………………….. do CA…….…….. cấp ngày…./…./…… 

Địa chỉ thường trú:………………………………………………………….………….. 
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Hiện đang cư trú tại:……………………………………………………..…………….. 

Số điện thoại liên hệ:…………………………………………………………..………) 

Tôi xin trình bày với Quý cơ quan sự việc sau: 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

(Trình bày về sự việc là nguyên nhân dẫn đến việc bạn làm đơn, nêu được các chi tiết 

mà bạn cho là dấu hiệu nhận biết đây là hành vi vi phạm pháp luật) 

Căn cứ điểm…. Khoản….. Điều…… Luật giáo dục/ Nghị định/Thông tư…: 

“…” (Trích quy định của pháp luật điều chỉnh vấn đề này, ví dụ như: 

Căn cứ Điều 22 Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT ban hành quy định về dạy thêm, học 

thêm quy định: 

“Điều 22. Xử lý vi phạm 

1.Cơ sở giáo dục, tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về dạy thêm, học thêm, tuỳ theo 

tính chất và mức độ vi phạm sẽ bị xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự 

theo quy định. 

2.Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị; cán bộ, công chức, viên chức do Nhà nước 

quản lý vi phạm quy định về dạy thêm, học thêm thì bị xử lý kỷ luật theo quy định./.”) 

Tôi nhận thấy rằng hành vi vi phạm quy định về dạy thêm, học thêm của: 

Ông:……………………………………………………. Sinh năm:……………..…. 

Chứng minh nhân dân số:………………….. do CA……….. cấp ngày…./…./…..… 

Địa chỉ thường trú:………………………………………………………..…………. 

Hiện đang cư trú tại:…………………………………………………………………. 

Số điện thoại liên hệ:………………………………………………………………… 

(Nếu là tổ chức thì trình bày như sau: 

Công ty:……………………………………………………………………...………. 

Địa chỉ trụ sở:………………………………………………………………………… 
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Giấy CNĐKDN số:…………. Do Sở Kế hoạch và đầu tư……….. cấp ngày…/…./……. 

Hotline:…………………………………………………..Số Fax:…………………… 

Người đại diện theo pháp luật: Ông/Bà…………………….. Sinh năm:………..…… 

Chức vụ:………………………………………………………………………………. 

Căn cứ đại diện:……………………………………………………………….……… 

Chứng minh nhân dân số:………………….. do CA……..….. cấp ngày…./…./….… 

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………..……….. 

Hiện đang cư trú tại:………………………………………………………………….. 

Số điện thoại liên hệ:…………………………………………………………………) 

(Trường hợp bạn không nắm được tất cả những thông tin này, bạn chỉ cần trình bày 

những thông tin bạn biết) 

Phải bị xử lý theo quy định này. Do vậy, tôi làm đơn này kính đề nghị Quý cơ quan xem 

xét, tiến hành điều tra, xác minh và: 

1./………………… 

2./… (Liệt kê những mong muốn của bạn đối với việc xử lý người có hành vi vi phạm, 

nếu có) 

Tôi xin cam đoan những thông tin mà mình đã nêu trên là đúng sự thật. Kính mong Quý 

cơ quan xem xét và giải quyết theo quy định của pháp luật. 

Tôi xin trân thành cảm ơn! 

  Người làm đơn 

  

 


