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QUYET DINH 
V ban hành Quy tác ng xr trên m¡ng xä hÙi �ôi vói �on vi/eá nhân 

Trurong Dai hÍc Sir pham TDTT Hà Noi 

HIEU TRUÖNG TRUONG DAI HOC SU' PHAM TDTT HA NOI 

Can cii Luat Viên chirc ngày 15/11/2010 và Luat stra dói, bó sng mÙt só diéu 

cia Luat Cám bÙ, cóng chire và Luat Viên chic ngày 25/11/2019; 
Can ci Luat Giáo duc dei hoc ngày 18/06/2012 và Luat sira dói, bô sung mÙ só 

dieu cua Luat Giáo duc dai hÍc ngày 19/11/2018; 
Can ci Quyét dinh só 1299/0Ð-TTg ngày 03/10/2018 cua Thi turóng Chinh phu 

phê daet xay dang �e án "Yán hoá img xir trong truóng hoe giai doan 2018-2025 
Cän cir Quyét dinh só 1506/0Ð-BGDÐT ngày 31/5/2018 cia BÙ trurong BÙ Giúo 

due và �ào tao vé ban hành Kê hoach triên khai De án "Vän hoá ing xr trong rirong 
hoc giai dogn 2018-2025 " cua ngành Giáo duc: 

Can ci Quyét dinh só 874/BTTTT ngày 17/6/2021 cia BÙ trrong BÙ Thóng tin 

và Truyên thong vé ban hành BÙ quy t�c úng ri mang x� hÙi; 
Can ct Quyét dinh só 11/QÐ-DHSPTDTTHN-HÐT ngày 28/10/2020 cia Hji 

dong Truong �ai hoc Sr pham TDTT Hà NÙi ve viec ban hành Quy chê tô chire và hogt 
dong cua Truong �ai hoe Su phgm TDTT Hà Noi: 

Theo de nghi cça truong Phong Tó chte eán bo à Truyên thông. 

TRL 
/O/. DAI HO 

THE DU 

QUYET DINH: 

Diêu 1. Ban hành kèm theo Quyêt dinh này Quy t�c úrng xù trên mang xâ hÙi dôi 
voi don viË, cá nhân TruÝng �¡i hÍc Su pham Thê dyc Thê thao Hà NÙi. 

Dieu 2. Quyêt dËnh này có hiÇu lyc thi hành kê tir ngày ký. 
Diêu 3. Các ông (bà) Truong Phòng Tô chée cán bÙ và Truyên thông, Phông 

Hanh chinh Tông hop và các don vi, cá nhân có liên quan chju trách nhiÇm thi hành 

Quyet dinh này/ 

CHIU TRU'ÖNG Noi nhan: 
Nhu Dieu 3; 
DU, HÐT (dé báo cáo), 
Các don vi, doàn th� (dë thåc hiÇn); 
- Luu: VT, TCCB&TT. 
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QUY TAC 
Ung xir trên mang xå hÙi dôi voi to chírc/cá nhân 

Trurdng Dai hÍe Sr pham Thê duc Thê thao Hà NÙi 
Ban hành kèm theo Quyét dijnh sóof/QD-DHSPTDTTHN ngiy /12/ 202 

cia Hieu trrong Trirong Dai hoc Sir pham TDTT Hà Noi 

CHUONGI 
MUC DICH, DOI TUQNG AP DrNG 

Dieu 1. Muc dich 

1. Tao dieu kiÇn phát triên lành m¡nh mang xä hÙi trong Nhà truong. dam bao 

quyen tu do cá nhân và phù hãp vói chuân mrc và quy dinh cça pháp luât ViÇt Nam. 

. Xay dung chuan måc dao dúe vê hành vi. ing xu trén mang x� hÙi. giáo 
duc thuc. t¡o thói quen tich cure trong các hành vi úng xu cua vien chuc. si quan. ngro 
lao dÙng. nguoi hÍc trên mang xà hÙi. góp phân xây dung moi truong m�ang an toàn. 
lanh manh trong Nhà truong. 

Dieu 2. Pham vi �iêu chinh và �ôi tuong áp dång 
Quy dinh mÙt sô nguyên tãc, chuán mye trong viÇc st dung, quan lý mang xã 

hoi doi voi các don vi, cá nhân Truong �ai hÍc Su ph¡m Thê dyc Thê thao Hà NÙi (sau 
däy goi t�t là Nhà truòng), bào dâm phù hop vÛi các quy dinh cça pháp lut và �ao dire 

nghè nghiÇp. 
Quy t�c quy dinh nhïng viÇc/diÁu cân làm và nhïng viÇc/diêu không duroc låm khi 

su dung mang x� hÙi; quy dinh vê công tác quàn Iý và phôi hop thre hien. 
3. Các don vi, tô chéc. doàn thÃ và viën chuc, si quan. nguoi lao dÙng. ngurò: hoe 

cua Nhà truong. 

JNG 
sU PHA 
HE THA 

NOI 

CHUONGII 
NOI DUNG QUY TÁC 

Diêu 3. Nhïng viÇe cân làm khi tham gia mang xa hÙi 
1. Tuán thù pháp lut ViÇt Nam. tÙn trong quyên và loi ich hop pháp cua tò chirc. ca 

nhán. 
2. Có hành vi, úng xù trên m¡ng x� hÙi phù hop vói các giá trË d¡o dirc. vân hóa. 

truyén thóng tôt dep cça dân tÙc ViÇt Nam. 
3.Tuán thu các quy dinh và huóng dân vê b£o vÇ an toàn vå bào mât thông tin. 
4. Chiu trách nhiÇm vécác hành vi, úng xir trên mang x� hÙi: phôi høp vói cáe co 

quan chuc náng dé xu lý hành vi, nÙi dung thông tin vi pham pháp lut. 
5. Tim hiéu và tuân thç các diêu kho£n huóng dan së dung cüa nhà eung eap dich 

vy mang x� hÙi truóc khi d�ng ký. tham gia mang xâ hÙi. 
6. Nen su dung hÍ, t¿n tht eá nhân/dm v/ và dâng ký voi nhà eung eåp dieh vu 

de xác thyc tên hiçu, dja chi trang mang, dâu imôi lièn lae khi tham gia. su dung nmang 
xã hÙi dê tuong tác, chia sé, d�ng tái, cung câp. djnh huong thong tin có ich cho Nhà 
truong, xâ hÙi và dât nuóc. 

7. Thuc hiÇn biÇn pháp ty quán lý, bào mt tài khoàn mang xâ hÙi và nhanh chóng 
thông báo tói các co quan chuc nång, nhà cung cp djch vå khi täi khoán b/ mât quyèn 

kiem soát, bË già m¡o, loi dung và sù dång vào imuc dich không lành m¡nh, ánh huorng 



den an ninh quoe gia và trt tr an toàn xa hÙi. änh hurong dên quyên vå loi ich hgp pháp
cua to ehire. cá nhân. 

7. Sur dung mang na hÙi dé tuyên truyèn, quång bá vë Nhà truong, vé dât nuoe-
con nguoi, vän hóa tôt d�p cça Viçt Nam; chia sé thông tin tích cyc, nhïng tâm guong 
nguroi tôt, viçe tôt; vn dÙng nguoi thân trong gia dinh, ban bè, nhïng nguoi xung quanh 
tham gia giáo dåc. bào vÇ trë em, trë v/ thành niên suë dung mang x� hÙi mÙt cách an 
toàn. lành manh. 

9. Thong báo cho eo quan có thâm quyên nhïng thông tin sai sr tht bË phát tán 
Iren mang nà hÙi có ánh hurong Nâu. gây tôn hai dên loi ích cça Nhà truong, cça cÙng 
dong. dât nuoe. uy tin cua tò chúe. cá nhân. 

Dieu 4. Nhïng viçc không duoe làm khi tham gia mang x� hÙi 
I. Vi pham các quy dinh ve quän lý, cung câp, së dång thông tin trên m¡ng; các 

quy dinh vè b£o mât dir liçu, tài liçu; quy dinh vê bào vÇ bí mt thông tin riêng, thông 
tin cá nhan cua công dân và các quy dËnh khác cça pháp lut. 

2. Däng tai nhïng nÙi dung vi ph¡m pháp luât; các thông tin chua duoc kiêm 
ching. gây hoang mang trong nhân dân, gây thiêt h¡i cho các ho¡t dÙng kinh tÁ - x� hÙi, 

gay khó khän cho ho¡t dÙng cça co quan Nhà nuóc ho·c nguroi thi hành công vu; gây 
ton hai ve thê châût. danh dur. nhân phâm cça công dân; tuyên truyên, kích �Ùng b¡o luc, 

co súy lòi sông dôi truy, hç tuc mê tín dË doan, các hành vi tiêu cuc, phân biÇt dôi xu vê 
gioi tinh. vùng miên, dân tÙc, chng tÙc; së dung ngôn ngï phàn càm, vi ph¡m thuân 
phong mi tsåc; tung tin giä, tin sai su tht; quang cáo, kinh doanh dËch vå trái phép.. g�y 
brc xúc trong dur lun x� hÙi, ánh huong dên trât ty an toàn xã hÙji. 

3. Binh lun, nhn xét, chia së quan diêm cá nhân ho·c trích ��ng lai các bài phát 
biêu. ý kiên trái vói duròng lôi, chù truong, chinh sách cça �àng và Nhà nuóc, cça Nhà 
truong: thich. chia sè nhïng thông tin có nguôn không chính thông, không tin cây; các 
thong tin có måc dich kich dÙng. lôi kéo nguoi khác phân úng tiêu cuc vê các vân dê 

chinh trj. kinh tê. vän hóa. xä hÙi, an ninh, quoc phòng, dôi ngo¡i... 
4. Sao chép. chia së, phát tán tin, bài, tác phâm, âm thanh, hinh ành có duoc bäng 

nhung cách théc không hop pháp, vi pham bän quyên. 
5. Miêu tà thôthiên, phån c£m nhïng hành dÙng dâm ô, tÙi ác, thông tin không phù 

hop vói thuân phong mý tuc, truyên thông v�n hóa cça dân tÙc và d¡o duc x� hÙi. 
6. Tu ý thiet lâp giá m�o tên cça cåc tô chtc, don vi, co quan Nhà nuóc, cça Nhà 

Iruong trên trang mang xâ hÙi; sr dung hinh ånh, thông tin dï liÇu cça Nhà truong khi 
chua dugc su dông ý. 

CHUONG III 
TÓ CHUC THrC HIEN 

Diêu 5. Trách nhiÇm cüa to chre, cá nhân
1. Trách nhiÇm cça don vË truyên thông 
Là dáu môi tó chée huóng dan, các don vi trong Nhà truong trièn khai thuc hiÇn 

Quy tác nay. 

Ciám sát các don vi/eá nhân trong Nhà trurong thrc hiÇn Quy tàc; phÑi hop vÛi cáe 
c yuan chie näang kip thdi phút hiÇn, xir lý nghiêm nhïng hành vi sai ph¡m. loi dung 
mang xa hÙi phát tán thóng tin xâu, dÙc, vi ph¡m pháp lut, d¡ao dúrc và các chuân mrc
xa hoi.

Phôi hop vÛi Công doàn Nhà truong phát dÙng và tô chéc ký cam kêt thrc hiÇn 
Quy t�c; tuy�n truyên, phó bién sáu rÙng Quy tác toi viên chrc, sî quan, nguroi lao dÙng, 
nguoi hoc dê cùng giám sát viÇe thye hiÇn; phát hiÇn, có vk, �Ùng viên nhïrng tp thè và 
cá nhân thrc hiÇn tôt. 



To chrc so ket. tông kêt. dánh giá viçc thre hiçn Quy tãe và thre hiçn tham mru 

cho Ban Giám hiçu báo cáo dinh ký, dÙt xuât theo yêu câu. 

2. Trách nhiçm cça truong các don v/ 
Trien khai thurc hiÇn Quy tãc này trong don vi thuÙc thân quyên quàn lý; thuongg 

Nuyen n�m b�t tinh hinh tu tuong, du luân trong viên chúc, sî quan, ngudi lao dÙng. nguoi 

hoc. khong de bË lôi kéo. då dô tham gia vào các trang dÙc hai; tô chéte kièm tra. giám sát. 
danh giá và kièm diêm viçe thre hiÇn: dua vào tiêu chi dê xêp logi thi dua hàng n�m tai 

don v. 
Truong hgp có thiêt lâp trang mang x� hÙi mang danh nghïa tp thê cça minh. phai 

có trách nhiÇm báo cáo vÛi don vË truyên thông Nhà truong dè quan lý: thrc hiçn dày 
du nÙi dung quy dËnh nêu tai Diêu 4. 5 cua Quy t�c này: có trách nhiÇm quan lý. b£o 

mat tài khoan mang N� hÙi và nhanh chóng thông báo tÛi nhà cung câp dËch vy khi tài 

khoan cua don v/ b/ mât quyên kiem soát ho·c bË gi£ m¡o; cung cap thöng tin trên mang 

Na hÙi dông bÙ. thông nhât vÛi thông tin dã duoc cung câp trên các phuong tien truyèn 

thong chinh thông khác cça TruÝnmg. 
4. Trách nhiÇm cça Phòng Quàn lý �ào t¡o và Công tác sinh vien 
To chúc quán triçt và thrc hiÇn Quy t�c này tói nguroi hoc; thuòng xuyén n�m b�t 

tinh hinh tu tuong, du lun cça nguoi hÍc không dê bË lôi kéo, då dô tham gia vào các 

trang dÙc h¡i; tô chéc kiêm tra, giám sát, �ánh giá và kiêm diêm viÇe thåc hiÇn nÙi dung 
Quy t�c. 

Phoi hop vÛi Ban Chç nhiÇm sinh viên c�n cú quy dËnh t¡i Quy t�ãc này xây dung 
tiêu chi thi dua, diêm rèn luyên, xác dËnh hinh théc xu lý dôi vÛi tëng truong høp vi 

pham theo quy �Ënh cça pháp lut. 
Phôi hop vói Ban Chù nhiÇm. �oàn Thanh niên Nhà truong phát dÙng và tò chue 

ký cam kêt thuc hiÇn Quy t�c; tuyên truyên, phô biên sâu rông Quy tãc tói nguoi hoc dë 

cùng giám sát viÇc thrc hiÇn. 
To chúc so kêt, tông kêt, �ánh giá viÇc thuc hiÇn Quy t�c và báo cáo tinh hinh thuc 

hiÇn cça sinh viên khi có yêu câu.
4. Doi vói viên chúc, s+ quan, nguoi lao dÙng, nguÝi hÍc 

Thuc hiên nghiêm quy dinh Quy täc này và vn dÙng nguoi thân trong gia dinh. 

ban bè, nhïng nguoi xung quanh tham gia giáo dåc, bào vÇ tre em, tré v/ thành niên su 

dung mang x� hÙi mÙt cách an toàn, lành manh. 
Dieu 6. Khen thuong, ký lut 
1. Tap thê, cá nhân viên chéc, si quan, nguroi lao dÙng,. ngurÝi hÍc thrc hiÇn tot 

Quy t�c se duoc xem xét biêu duong, khen thuong theo quy dinh. 
2. Tap the, cá nhân vi ph¡m nÙi dung quy t�c này, tùy theo múc dÙ vi pham së b/ 

xu ly ký lut theo quy dËnh cça hiçn hành. 

Dieu 7. Diêu khoán thi hành
Quy t�c duoc phô biên dên toàn thê viên chte, sî quan, nguroi lao dông. nguroi hoc. 

Trong quá trinh tó chúc thuc hiçn. nêu có vân dé phát sinh. Ban Ciám hiçu s xem xet 

dieu chinh cho phù hop 
HIEN TRUONG 

o TRUONG \oN 
DAI HOC SU PHAM 

THE DUC THE THAOA 

A-O 

Nguyén Duy Quyet 



TRUÖNG �AI HOC SU PHAM CONG HÔA X HOI CHn NGH*A VI�T NAM 

THÉ DUC TH� THAO HÀ NOI 
PHONG TTCB&TT 
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Hà Noi, ngày 24 tháng 03 n�m 2022 

Kính gùi: BÙ phn Du th£o - Phòng Tô chúc cán bÙ và Truyên thông; 

Trên ca so dê ngh/ cça BÙ phn Du th£o - Phòng Tô chúc cán bÙ và Truyên 

thong ve viÇc thâm �Ënh lân 03 "Quy t�c úng xë trên m¡ng x� hÙi �ôi vÛi don vi/cá 

nhân Truong �ai hÍc Su ph¡m TDTT Hà NÙi. 

Kêt quà thâm dËnh nhu sau: 
I HINH THÜC CUA V�N BÁN 

Co bàn thrc hiÇn dúng theo quy dËnh vê cách trinh bày v�n bán cça NghË dinh 

sô 30/2020/NÐ-CP ngày 05/3/2020 cça Chính phç vê công tác vän thu. 

II. NOI DUNG CÚA V�N BÁÂN 
Phù hop vói quy �Ënh cça pháp lut. 

II NHAN XÉT VÀ KIÈN NGH.I 
- Bo phn Pháp chê - Phòng Tó chéc cán bÙ và Truyên thông �ông ý ve nÙi 

dung và hinh thúc cça v�n b�n. 
- De nghË BÙ phn då thào v�n bån Phòng Tô chéc cán bÙ và Truyên thông 

nop vê BÙ phn pháp chê 01 bån Quy chê sau khi ban hành. 

Noi nhân: 
- Nhu kinh gëi; 
- Luu: TCCB&TT. 

KT. TRUÖNG PHÒNG 
PTP. TÓ CHÚC CAN BO VÀ TRUYÉN THÔNG 

Nguyén Vän Hung 


