
 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRUỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM 

THỂ DỤC THỂ THAO HÀ NỘI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số:       / QĐ-ĐHSPTDTTHN                Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2021 
 

QUYẾT ĐỊNH 

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) 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TDTT HÀ NỘI 

Căn cứ Quyết định số: 83/QĐ-TTg, ngày 05/5/2003 của Thủ tướng chính phủ về việc 

thành lập Trường Đại học Sư phạm TDTT Hà Tây. (Nay là trường Đại học Sư phạm 

Thể dục Thể thao Hà Nội); 

Căn cứu Luật Khiếu nại ngày 11 tháng 11 năm 2011; 

Căn cứ Luật Tiếp công dân năm 2013; 

Căn cứ Luật Tố cáo ngày 12 tháng 6 năm 2018; 

Căn cứ Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 06 năm 2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều Luật tiếp công dân; 

Căn cứ Nghị định số 31/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tố cáo; 

Căn cứ Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại; 

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. 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Đảm bảo chất lượng và Thanh tra. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. 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) 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 7 năm 2021.  



 

 

Điều 3. Trưởng phòng Đảm bảo chất lượng và Thanh tra; Tổ chức cán bộ và Truyền 

thông; Hành chính–Tổng hợp; Trưởng các Phòng, Khoa, Bộ môn, Trung tâm, Viện, 

các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 

- Như điều 3; 

- HĐT (b/c); 

- BGH (c/đ); 

-  Website Nhà trường; 

- Lưu: HC-TH; ĐBCL&TT. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

TS. Nguyễn Duy Quyết 
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DỰ THẢO 

 

SỬA ĐỔI BỔ SUNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH TIẾP CÔNG DÂN 

CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TDTT HÀ NỘI 
(ban hành kèm theo QĐ số         /QĐ-ĐHSPTDTTHN ngày 28/6/2021) 

 

Bổ sung  

Bổ sung một số điều như sau: 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Văn bản này quy định về việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 

tại trường Đại học sư Phạm Thể dục Thể thao Hà Nội (sau đây gọi chung là 

Trường); nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị, cá nhân trong tiếp công dân, giải 

quyết khiếu nại, tố cáo; việc bố trí cơ sở vật chất tại nơi tiếp công dân, phối hợp 

giữa các đơn vị trong việc tiếp công dân 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Các đơn vị thuộc và trực thuộc trường 

2. Các tổ chức, đoàn thể trong trường 

3. Viên chức, sĩ quan người lao động đang làm việc tại trường 

4. Sinh viên các hệ đào tạo, học viên cao học, nghiên cứu sinh đang học 

tập, nghiên cứu tại trường (sau đây gọi chung là người học) 

5. Cá nhân, tổ chức khác có liên quan trong việc tiếp công dân, giải quyết 

khiếu nại, tố cáo tại trường 

Điều 3 Giải thích từ ngữ 

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. Tiếp công dân là việc cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân quy định tại 

Điều 4 của Luật này đón tiếp để lắng nghe, tiếp nhận khiếu nại, tố cáo, kiến 

nghị, phản ánh của công dân; giải thích, hướng dẫn cho công dân về việc thực 

hiện khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo đúng quy định của pháp luật. 
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Tiếp công dân bao gồm tiếp công dân thường xuyên, tiếp công dân định 

kỳ và tiếp công dân đột xuất. 

Tố cáo là việc cá nhân theo thủ tục quy định của Luật này báo cho cơ 

quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền biết về hành vi vi phạm pháp luật của bất 

kỳ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại đến lợi 

ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân, bao 

gồm: 

a) Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công 

vụ; 

b) Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về quản lý nhà nước trong các lĩnh 

vực. 

Khiếu nại là việc công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức theo 

thủ tục do Luật này quy định, đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền 

xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính 

nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước hoặc 

quyết định kỷ luật cán bộ, công chức khi có căn cứ cho rằng quyết định hoặc 

hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình. 

2. Kiến nghị, phản ánh là việc công dân cung cấp thông tin, trình bày ý 

kiến, nguyện vọng, đề xuất giải pháp với cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có 

thẩm quyền về những vấn đề liên quan đến việc thực hiện chủ trương, đường lối, 

chính sách, pháp luật, công tác quản lý trong các lĩnh vực đời sống xã hội thuộc 

trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân đó. 

3. Nơi tiếp công dân bao gồm Trụ sở tiếp công dân, địa điểm tiếp công 

dân hoặc nơi làm việc khác do cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm tiếp công 

dân bố trí và phải được thông báo công khai hoặc thông báo trước cho người 

được tiếp. 

Điều 3. Nguyên tắc tiếp công dân 

1. Việc tiếp công dân phải được tiến hành tại nơi tiếp công dân của cơ 

quan, tổ chức, đơn vị. 
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2. Việc tiếp công dân phải bảo đảm công khai, dân chủ, kịp thời; thủ tục 

đơn giản, thuận tiện; giữ bí mật và bảo đảm an toàn cho người tố cáo theo quy 

định của pháp luật; bảo đảm khách quan, bình đẳng, không phân biệt đối xử 

trong khi tiếp công dân. 

3. Tôn trọng, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân thực hiện việc khiếu 

nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo quy định của pháp luật. 

Sửa đổi các điều theo quy định tiếp công dân kèm theo Quyết định số 

542/QĐ-ĐHSPTDTTHN ngày 26/9/2018) như sau: 

Điều 1 sửa thành Điều 4; Điều 2 sửa thành Điều 5; Điều 3 thành Điều 6; 

điều 4 thành điều 7; điều 5 thành điều 8; điều 6 thành điều 9. 

 

                                                          HIỆU TRƯỞNG 

 

 

                                                                          TS. Nguyễn Duy Quyết 


