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QUYET DNH 
V/v ban hành Quy �Ënh phát ngôn và cung câp thông tin cho báo chi 

cua Truong Dai hÍc Su pham TDTT Hà NÙi 

HI�U TRUÖNG TRUONG �AI HOC SU' PHAM TDTT HA NQI 

Can cu Lugt Giáo dyc dai hoc ngàay 18/06/2012 và Luát sira �ói, bô sung mÙt so diëu 

cia Luat Giáo duc �ai hoc ngàay 19/11/2018; 
Can cu NghË dinh 99/2019/ND-CP ngày 30/12/2019 cua Chinh phù quy dinh chi tiée 

và hróong dán thi hành mot só dieu cça Luât sça dói, bó sung mÙt só dieu cua Luát Giao 

duc dai hoc; 
C�n ct Luat Báo chi ngày 05/04/2016; 
Cän cu NghË dinh só 09/2017/NÐ-CP ngay 09/02/2017 cia Chinh sui han hành Qur 

dinh chi tiêt viÇc phát ngón và cung cáp thóng tin cho Báo chi cua cac co quan hanh chinh 

nhà nuóc; 

D 
THE 

C�n c Qroyét dinh só 22/QÐ-BGDÐT ngày 08/01/2019 cia BÙ Gido duc và Dào tao 

ban hành quy chê phát ngôn và cung câp thóng tin cho báo chi cua BÙ Giáo duc và Dà0 

tgo; 
Theo de nghj cça Truong phong Tó chic cán bÙ và Truyên thông. 

QUYET DINH: 
Diêu 1. Ban hành kèm theo Quyêt dinh này "Quy dinh phát ngôn và cung câp thong 

tin cho báo chí cça Truong D¡i hoc Su ph¡m TDTT Hà NÙi". 

Dieu 2. Quyêt �Ënh này có hiÇu luc ke tië ngày ký 
Dieu 3. Các ông (bà) Truong Phòng Tô chée cán bÙ và Truyên thông, Phòng Hành 

chính Tong hop và các don vË, cá nhân có liên quan chju trách nhiÇm thi hành Quyët dinh 

nay./. 

Noi nhan 
- Nhu diêu 3; 
- DU, HDT (dé b/cáo); 
Các don vi (dê thye hiÇn) 
- Luu: VT, TCCB&TT 
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BO GI¢O DrC VÀ �¢O TAO 
TRUONG �AI HOC SU PHAM 
THE DUC THÉ THAO HA NOI 

CONG HOÀ X HOI CHÙ NGHÍA VI�T NAM 

Doe lp - Ty do -Hanh phúc 

QUY DINH 
Phát ngôn và cung câp thông tin cho báo chí 

cua Truong �ai hÍc Su pham TDTT Hà NÙi 

(Ban hành kèm theo Quyét dinh só: 665/0Ð-�HSPTDTTHN, ngày O/I2 2021 

cua Hieu truong Truong Str pham TDTT Hà Noi) 

ChuongI 
NHUNG QUY DINH CHUNG 

Dieu 1. Pham vi diÃu chinh và dôi tuong áp dyng 

1. Vän bán này quy dËnh vê phát ngôn và cung câp thông tin cho báo chí cua Truomg 

Dai hoe Su pham TDTT Hà NÙi (sau dây goi tät là Nhå truóng). 

2. V�n ban này duoc áp dung dôi vói các don vË. cá han thuoc. trure thuoe Truong 

vå các cá nhân khác có liên quan nh�m thre hiçn chire nang thong tin vé các hoat dong cua 

Truong cho báo chí và quân lý thông tin khi phóng vien. nhà báo dèn Nhà trurong láe 

nghiÇp. 
3. Các noi dung thông tin vê kiên thuc chuyen mon. hÍc thuât do viên chéc. nguroi lao 

dÙng, nguoi hÍc Nhà trurong thrc hiçn không thuÙc dôi tuong áp dung cça Quy dinh này. 

Dieu 2. Gi£i thích tër ngr trong Quy dËnh 

1. Thuat ngï "Báo chí" là tên goi chung dôi vÛi các lo�i hinh báo in. báo hinh. báo 

nói, báo diÇn tù. 

2. Nhà báo, phóng viên duoc hieu bao gôm: nhà báo. phóng vièn các co quan báo chi. 

3. Phát ngôn và cung câp thông tin cho báo chí: lå ho¡t dÙng cung câp thông tin cho báo 

chi ve nhïng nÙi dung thuÙc ph¡m vi quàn lý cua don vË, cá nhân dugc yêu câu cung câp thông 

tin duói nhiéu hinh thúc, theo dung quy dinh cça pháp lu�t. t¡o dièu kiÇn dë báo chi tièp cian vÛi 

nhung thông tin chính thông të các co quan, don vË lien quan. nhäm bào d�m thông tin khi d�ng 

phát trên báo chí droc chính xác, khách quan, dúng pháp lut. 
4. Hoat �Ùng cung câp thông tin cho b£o chi durge hièu bao gôm: To chuc hop báo: 

d�ng täi nÙi dung phát ngôn và cung cap thöng tin trên cong thòng tin diçn tu cua Truong: 

phát ngôn tryc tiêp ho�c trà loi phóng vân cça nhà báo. phóng vièn: gui thông cáo b£o chi. 

nÙi dung trà loi cho co quan báo chi, nhå báo, phóng viên bäng v�n ban hoãc qua thu dien 

tu; cung câp thông tin tråc tiêp t¡i các cuÙc hÍp báo. 

Dieu 3. Nguoi phát ngôn và cung câp thông tin cho báo chí 
1. HiÇu truong là nguröi nhân danh Nhà truong phát ngôn và cung câp thông tin chinh 

thuc cça Truong �¡i hÍc Su ph¡m TDTT Hà NÙi, chju trách nhiÇm trroe pháp lut vë nÙi 

dung phát ngôn và cung câp thông tin cho báo chi. 
2. Hiçu truong có thê chi �Ënh ho·c üy quyên cho các Phó Hiçu truong phát ngon vá 

cung câp thông tin vÛi báo chi vë các nÙi dung lièn quan. Phó HiÇu truong duge HiÇu 

truong chi dËnh ho·c üy quyên là nguròi phát ngôn và cung câp thông tin có trách nhiçm trà 



loi phong vân, cung câp thông tin cho báo chi. 
3. Trong truong hãp cân thiêt, Hiçu trurong có thé üy quyên cho viên chéc quan y 

trre thuÙc Ban Giám hiÇu phát ngôn và cung cáp thông tin vÛi báo chí. Viên chúc quan y 

Cua các don v/ drgre 1liçu trurong üy quyên có trách nhiÇm phát ngôn và cung câp thóng tn 

trong ph¡m vi cong v içe dam trách ho¡e vu viÇe eu thê có liên quan. Cá nhân dó phäi chu 

Irach nhiçm Irroe pháp luat ve nÙi dung phát ngôn và cung câp thông tin vÛi báo chi, chju 

trach nhiem truóe lliçu Iruong ve nÙi dung thông tin. 
Dieu 4. Hinh thre tô chúre phát ngôn và cung câp thông tin cho báo chí 

1.Cung cap thông tin cho báo chi thông qua trre tiêp moi phóng viên báo chí dên du dë 

dua tin ve mÙt hay nhiêu ho¡t dÙng cu thê theo kê ho¡ch cça Nhà trurong; 
2. Nguoi phát ngôn và cung câp thông tin truc tiêp trao dôi, trå lÝi phông vân hoãc 

cung cap tài liçu lièn quan cho phóng viên báo chí dên làm viÇc; 
3. Cung cap thong tin cho báo chi b�ng v�n ban có tính pháp lý cça Nhàtruòng, 
4. Cung cap thông tin cho báo chi thông qua nÙi dung thông tin d�ng tài trên Trang thông 

in dien tu cua Truong t¡i dja chi http://www.hupes.edu.vn; 

5. Cung cap thông tin cho báo chí thông qua diÇn tho¡i, thu diÇn të. 

Dieu 5. Phát ngôn và cung câp thông tin trong trrong hgp �Ùt xuât 

1. Nha truong có trách nhiÇm phát ngôn và cung câp thông tin kËp thoi, chính xác cho 

co quan báo chi trong nhïng truong hop �Ùt xuât sau dây: 
a) Khi BÙ Giáo dåc và �ào t¡o có yêu câu phát ngôn và cung câp thông tin vê các sr 

kien. vàn dè thuÙe pham vi quàn lý cça Nhà truÝng, 
b) Khi nh¡n drgc y kien, khiêu n¡i cça tô chúc, công dân do co quan báo chi chuyen 

dèn hoc däng. phát trên báo chi, Hiçu truong hoãc ngurÝi phát ngôn và cung câp thông tin 

duge Hiçu truong chi dËnh hay üy quyên tô chéc xë lýthông tin và thông báo cho co quan 

báo chi két quå ho·c biÇn pháp giäi quyét trong thòi han theo quy dinh cça Chinh phú quy 
dinh chi tiet thi hành Lut báo chí; Lut sira doi, bÑ sung mÙt sÑ diêu cça Lut báo chí; 

2. ViÇc to chéfc phát ngôn và cung câp thông tin cho báo chi trong truòng hop dÙt 

xuat duoc thrc hiÇn thông qua các hinh thúrc sau: 
a) Thong tin trên Trang thong tin dien t Truong �ai hoc Su pham TDTT Hà NÙi: 
b) Thong tin b£ng v�n bán hoc bäng hinh thúc thich hop khác. 

Chuong I 

QUYEN VÀ TRÁCH NHIEM CÙA NGUOI PHÁT NGÔN VÀ CUNG CÁP 
THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ 

Dieu 6. Quyén và trách nhiÇm cça nguòi phát ngôn và cung câîp thông tin cho 

báo chi 
1. Nguoi phát ngön và cung cap thong tin cho báo chí drgc nhân danh Nhà truong 

phát ngôn và cung cáp hong tin cho báo chi. 
2. Nguii phát ngôn và cung câp thông tin cho báo chi có quyên yêu câu các don vË trre 

thuÙe Truong cung cáp, tp hop thông tin dê phát ngôn và cung câp thông tin cho báo chí. 
3. Nguoi phát ngôn và cung cap thông tin cho báo chi khác dugc HiÇu truong úy 

quyén có the phôi høp vÛi lanh d¡o don vi khác có liên quan dÃ láy thông tin phuc vu cho 
viÇe phät ngón vá cung cáp thông tin cho báo chi. 



d)Co quan báo chi. nguroi phong van và nguroi trá loi phong ván phai chju trách nliçm 

e noi dung thong tin dàng. phát trèn báo ehi. 

e) C�n cu ljeh hen, noi dung låm viçe vÛi nhà báo, phóng viên, Nhà truong giao cho 

các bo phân lien quan chuân bj nÙi dung tri loi phông vân, thông nhât thoi gian trá loi 

phong van cça nhà báo. phóng vien và bô tri nguoi có thân quyên phát ngôn vå cung câp 

thong tin cho báo chi trå löi phông vân. TruÝng hop nhà báo, phóng viên khóng d�ng ký 

lich làm viçe ho�e khong thông báo cu the nÙi dung làm viÇe thi don vË có thé tir chôi tráa 

loi phong vån. 

3. Trong truong hop có c�n cu khâng dËnh báo chí d�ng tai thông tin vê nhïng lînh vuc 

thue Truomng quàn 
Nha trrmg dura ra, Nhà truong có quyên yêu câu co quan báo chi liên quan d�ng tái ý kin 

phan hoi. cai chinh theo quy dËnh cça pháp lut. 

khong dúng theo nÙi dung ngurÝi phát ngôn và cung cap thông tin cua 

Chuong IV 

TO CHÚC THrC HI�N 

Dieu 10. Trách nhiÇm và to chrc thyc hiÇn 

1. Các phát ngôn và cung câp thông tin cho báo chí nhân danh Truong �¡i hoc Su 

pham TDTT Hà NÙi phài tuân thç quy dËnh này. 

2. Truong các �on vË thuÙc và tryc thuÙc giúp HiÇu truong thrc hiÇn chéc näng quan 

ly viÇc cung câp thông tin trong don vi; chËu trách nhiÇm phô biên, quán triÇt dên viÁn 

chúc. s+ quan, nguoi lao �Ùng, nguoi hÍc thuÙc don vi minh và tô chéc thue hiÇn nghiêm 

Túc Quy dinh phát ngôn và cung câp thông tin cho báo chi. 

Dieu 11. Xr lý vi pham 
To chéc, don vË, cá nhân có hành vi vi ph¡m Quy dËnh này. tuy theo tinh chât và mue 

do së bË xu lý ký lut theo các quy dinh cça pháp lut./. 

HI�U TRU'ONG 

TRUONG 
0AI HOG SU PHAYA 

Nguye Duy Quyêt 



TRUONG �AI HOC SU PHAM CONG HÒA X� HOI CHÙ NGHÍA VI�T NAM 

DÙe lp -Ty do -Hanh phúc THE DUC THÈ THAO HÅ NOI 
PHONG TTCB&TT 

Hà Noi, ngày 24 tháng 03 n�m 2022 

Kinh gëi: BÙ phn Du thào - Phòng Tô chéc cán bÙ và Truyên thông; 

Trên co so �ê nghË cça BÙ phn Dy th£o - Phòng Tô chéc cán bÙ và Truyên 

thông vê viÇc thâm dËnh lân 03 "Ouy dinh phát ngón và cung câp thong tin cho báo 

chi cua Truong �¡i hoc Su ph¡m TDTT Hà NGi". 

Kêt quá thâm dËnh nhu sau: 
I. HINH THÚC CÙA V�N BAN 

Co ban thuc hiÇn �üng theo quy djnh vê cách trinh bày v�n bàn cça NghË dËnh 

so 30/2020/NÐ-CP ngày 05/3/2020 cça Chính phç vê công tác v�n thu. 

IL. NOI DUNG CÚA V�N BÁN 
Phù hop vói quy �Ënh cua pháp lut. 

II NHAN XÉT VÀ KIÉN NGH. 
- Bo phn Pháp chê - Phòng Tô chéc cán bÙ và Truyên thông �ông ý vê nÙi 

dung và hinh thúc cça vän bàn. 
- Dê nghË BÙ phn d thào v�n bàn Phòng Tô chéc cán bÙ và Truyên thông 

nÙp vê BÙ phn pháp chê 01 b£n Quy chê sau khi ban hành. T 
M 

A0 

Noi nhan: 
Nhu kính giri; 
Luu: TCCB&TT. 

KT. TRUÖNG PHÖNG 
PTP. TÓ CHÜC CÁN BO VÅ TRUYÈN THÔNG 

Nguyén Vän Hung 


