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                 Kính gửi: Các phòng, khoa, bộ môn, trung tâm, viện nghiên cứu 
 

Căn cứ Thông tư 14/2021/TT-BGD ĐT ngày 20 tháng 5 năm 2021 sửa đổi bổ 

sung một số điều của Thông tư 40/2013/TT-BGD ĐT ngày 18 tháng 12 năm 2013 của 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, 

giải quyết tố cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo; đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 

số 25/2019/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Gỉảo dục và 

Đào tạo 

Thực hiện kế hoạch số 604/KH_ĐBCL&TT ngày 25/11/2020 kế hoạch công tác 

thanh tra nưm học 2020-2021 đã được Hiệu trưởng phê duyệt 

Phòng Đảm Bảo chất lượng và Thanh tra  kính  đề nghị các phòng, khoa, bộ 

môn, Trung tâm phối hợp góp ý kiến vào 02 dự thảo phòng xây dựng để trình Hiệu 

trưởng ký ban hành gồm: 

    + Dự thảo quy trình Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định tiếp công dân của 

trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội (ban hành kèm theo QĐ số 

542/QĐ-ĐHSPTDTTHN ngày 26/9/2018) 

     + Dự thảo Quy định về quy trình tiếp công dân của trường Đại học Sư phạm Thể 

dục Thể thao Hà Nội 

Góp ý của các đơn vị gửi về Phòng Đảm bảo chất lượng và Thanh tra về phòng 

Đảm bảo chất lượng và Thanh tra (Bằng bản điện tử gửi vào hộp thư 

nvhung.hupes@moet.edu.vn  trước ngày 05/6/2021).  

Đề nghị, các phòng, khoa, trung tâm  phối hợp thực hiện đề nghị trên, phòng 

ĐBCL&TT tổng hợp trình Hiệu trưởng ký ban hành./. 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- HĐT, BGH (báo cáo); 

- P. ĐBCL&TT (t/h); 

- Đăng trang web của trường; 

- Lưu: HC-TH, ĐBCL&TT.  
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