QUY TAC
SI D1JNG MANG XA HQI CUA NGTXJI LAM BAO VIIT NAM
(Ban hanh kern theo Quyêtthnh so 1131/QD-HNBVNngay 24/12/2018
cza Ban Thu'ô'ng vy Hai Nhà báo Vit Narn)
Diêu 8 Lut Báo chI nàm 2016 quy djnh: Hi Nba báo Vit Nam là to chrc
chinh tn - xâ hôi - nghê nghiêp cua nhing ngl.rrn lam bao, hoat dông theo cac
quy drnh phap luât Hôi Nba báo Viêt Nam Co trách nhiêm ban hanh va to chuc
thirc hin Quy djnh d?o due ngh nghip ngi.thi lam báo Vit Nam.
Nguoi lam bao Viêt Nam hanh nghê khach quan, ti ung thu'c, cong tam vi
igi Ich cüa cong dng, dt nithc và nhân dan.
Trên CcY SY cac quy dinh cua Luât Bao chi näm 2016 va 10 diêu Quy dmh
dao dtrc nghê nghiêp ngurn lam bao Viêt Nam, sau khi lay y kiên rông râi cac
cp hi, các ca quan báo chI, các chuyên gia và các nhà quàn 1 báo chI, Hi
Nba báo Vit Nam ban hành Quy tc sü ding mng xã hi cüa nguôi lam báo
Vit Nam (sau day gi tt là "Quy t.c").
CHTXaNG I . MUC IMCH, DOI TIJ'çfNG, PHAM VI
Diêu 1. Muc dIch
1. Quy djnh mt s nguyen tc, chun mlrc trong vic sir diing mang xä hi
cua nguoi lam bao Viêt Nam, bao dam phu hop vrn cac quy dinh cua phap luât
và d?o dic nghê nghip ngu&i lam báo.
2 Quy tàc quy dinh nh'ftng viêc/diêu can lam va nhüng viêc/diêu không
duçic lam khi sü dicing mng xâ hi.
Diêu 2. Phm vi và dôi tuqng áp diing
1. Phm vi: CáC cAp Hti Nba báo Vit Nam ph& hop vth các Co quan báo
chi va quan ly bao chi
2 Dôi tirang Ngum lam bao Viêt Nam (bao gOm Hôi viên Hôi Nba bao
Viêt Nam, ngiroi dã duoc cap The Nba bao, ngurn chua duoc cap The Nba bao
dang lam vic tai các co quan báo chI; ngu1i hot dng trong linh vrc báo chi
nói chung).
CIIUONG II. QUY DINH CTJ TH
Diêu 3 Nhfrng viêcfdiu ngu'ol lam bao Viêt Nam can lam khi tham gia
mng xã hi
1 Sir dung tai khoan mang xA hôi cua ca nhân minh dê tixclng tac, chia Se,
dàng tai, cung cap, dmh huung thông tin co ich cho xâ hOi va dat nuo'c
2 Däng tai binh luân, y kiên nhân xet dung muc, Co Väfl hoa, co tiach
nhiêm ye nhitng van dê ma dir luân xa hôi quan tam

2
3. Thông báo cho co quan có thAm quyn nhthig thông tin sai sir that bj
phat tan trên mang x hôi co anh hiiong xâu, gay ton hai den Rn ich cua cong
dng, dat nucic, uy tin cua to chuc, ca nhân
4 Phat hiên, khai thac co kiêm chung, co chon bc thông tm ye nhü'ng \'ân
dê mm cua xâ hôi dê phuc vu tac nghiep bao chi
Diêu 4 Nhüng viêc/diêu ngiro'l lam bao Viêt Nam không diwc lam khi
tharn gia mang xã hôi
1 Vi pham cac quy dinh ye quan ly, cung cap, su dung thông tin trên
mang, cac quy dinh ye bao mat d lieu, tai lieu, quy dinh ye bao ye bi mat thông
tin riêng, thông tin cá nhân cüa cong dan và các quy djnh khác cña pháp luat.
2. Däng tài, g bâi vit, hInh ành, am thanh trên mng xã hi vi mic dich
tang tin hoc các mc dIch không trong sang khác.
3 Däng tai cac tin, bai, hinh anh, am thanh trên mang xã hôi, dua ia cac
bmh luân, chia se quan diem ca nhân hoàc trich dàng lai cac bai phat biêu, y
kiên trai vai duang lôi, chu tnrang, chrnh sach cua Dang va Nha nuo'c, trai voi.
ni dung, quan diin cüa tác phm báo chI ma bàn than ngixi lam báo do dã viêt
va dàng tai, trai vrn quan diem cua ca quan bao chi nai rnnih cong tac
4. BInh 1un, nhn xét, chia sé các thông tin có mic dIch kIch dng, lôi kéo
nguo'i khac phan mg tiêu cuc ye cac van dê chinh tn, krnh tê, van hoa, xã hôi,
an ninh, quc phOng, di ngoi... Co yu t phic tap, nhy cam dang c.n tao
cach rthin, thai do tich cuc mang tinh xây dung cua Cong dOng va su dông thuân
xähôi.
5 Sao chep, chia Se, phat tan tin, bai, tac phâm, am thanh, hinh anh co ducic
bang nhUng each thirc khOng hap pháp, vi phm bàn quyn.
6. Thông tin v11 vic chua duqc kim chüng, gay hoang mang trong nhân
dan, gay thit hai cho các hoat dng kinh th - xà hi, gay khó khàn cho hot
dOng cua Co quan Nha nixcic hoäc nguoi thi hanh cong vu, gay ton hai ye the
chat, danh du, nhân phâm cua cong dan, tuyên truyên, kich dông bao luc, cO suy
lôi song doi truy, hu tue me tin di doan, cac hanh vi tiêu cue, phân biêt dôi xu ye
giol, vung mien, dan tôc, chung toe
7. Miêu tà thô thin, phãn cam nh0ng hành dng dam ô, ti ác, thông tin
không phu hap vai thuân phong m5 tuc, truyen thông van hoa cua dan tôc va
dao di'rc xa hôi.
8 Su dung logo, hinh anh, thông tin d lieu cua to chuc Hôi Nha bao Viêt
Nam; sir diing danh nghia Hi Nhà báo Vit Nam khi tham gia các din dan,
trang mng xà hi khi chua duçic phép.
CHUONG III. TO CHTYC THVC HItN
Diu 5. Trách nhim cüa t chtc, cá nhan

3

1. Cáo cp Hi Nba báo Viêt Nam phôi hçp vth cáo ca quan báo chI trong
cà nuOc trin khai, t chücthrc hin Quy tk
2 Ngurn dung dâu các cap Hôi Nba bao, cac co quan bao chi co trach
nhiêm to chuc quan triêt va thuc hiên Quy tao, to chuc kiêm tra, giam sat, danh
gia va kiêm diem wee thuc hiên, dua vao tiêu chi dê xêp loai thi dua hang 11am
Trén Ca s& Quy tc, can cü dc thü, các Ca quan báo chI xây dmg quy tao
riêng d diu chinE hành vi nguô'i lam báo thuc co quan mlnh khi sr dyng
mng xã hôi (bao gm câ nhüng ngui chua duqc cp The nhà báo; chua phái là
Hi viên Hôi Nhà báo VietNam).
3. Các ca quan báo chI tuyên truyn, ph bin sâu rng Quy t.c tâi can b,
nhan dan de cung giam sat viêc thuc hien a cac cap, phat hiên, Co vu, dông viên
nh&ng tap the va ca nhân thuc hiên tot, phé phan cac tap the, cá nhân vi pham
4. Ngui lam báo Vit Nam ngoài vic th'çrc hin nghiêm quy djnh pháp
luât, quy drnh dao due nghê nghiêp can nãm vQng, thuc hiên dung, day du va
van dông, giám sat, nhc nh dng nghiêp cüng thirc hin các quy djnh cüa Quy
tic.
Diu 6. Khen thu'&ng, k5 Iut
1. Nguà'i lam báo Vit Nam thirc hin t& Quy t.c së duqc xem xét biu
duang, khen thung theo quy dnh.
2 Nguoi lam bao Viêt Nam vi pham Quy tao, tuy muc do sê bi nhàc nha,
phê bInh cong khai trong CáC ca quan, dan vj. Truèng hcp vi phm nghiêm
trong sê hi xem xet, xu ly theo Diêu ie Hôi Nba bao Viêt Nam va quy dinh cua
pháp 1u.t.
3 Hôi dOng xu ly vi pham dao due nghê nghiêp cac cap cua Hôi Nha bao
Viêt Nam can cu vao cac quy dinh cua Quy täc dê thuc hiên dung chuc trach cua
mInh khi xem xét vic khen thu&ng và k lust hi viên, nguñ lam báo.
Diu 7. Diu khoãn thi hành
Quy tc dugc ph bin dn cáo cp Hi Nba báo Vit Nam, cáo ca quan
báo chI, Ca quan chi do, ca quan quán 1 nhà nucc ye báo chI, nguii lam báo
Vit Nam.
Trong qua trInh t chirc thrc hin, nu có vn d phát sinh, Hi Nhà báo
Vit Nam s xem xét diu chinh cho phü hcip./.
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UY BAN NHAN 1)AN
THANH P116 HA NOT

CONG HOA xA HOT CHU NGHIA VI1' NAM
Dc lip - Ty' do - Hnh phiic

So: 21 /2018/QD-UBND

Ha N3i, ngày D5 thông 9 náin 2018

_—QUYET DINH
thông tin cho báo chI
Ye vic ban hành Quy chê phát ngôn và cung
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uót T chc chInh quyn daphwo'ng ngôy 19 thông 6 nàrn 2015,

Can cz' Lut Báo chI ngày 05 thông 4 nám 2016;
Can ci' Nghj djnh s 09/2017/ND-C'P ngày 09 thông 02 ncm 2017 cza
thông tin cho boo chI
ChInh phi'i quy djnh chi tiét vic phôt ngôn và cung
cza Cac co' quan hành chInh nhà nu'&c,
cap

Theo dé nghj cua GiOm dô'c SO' Thông tin vO Ti-uyén thông Ha Ni ti
T& trInh so 621/TTr-ST7Yf ngày 30 thông 3 nàm 2018 vO Cong van sO
2045/STTTT-BCXBTTngày 24 thông 8 nárn 2018,
QTJYET DINJI:
"Quy ch phát ngôn và cung c.p
Diu 1. Ban hành kern theo Quyt dnh
thông tin cho báo chI cña CáC co quan hãnh chInh nhà nu'ó'c thành phô Ha Ni".
nay

/ Q /2018, thay th Quyt
Diu 2. Quyêt djnh có hiu luc thi hành tir ngày
djnh so 05/2014/QD-LJBND ngày 06/02/2014 cüa UBND thành phô I-là Ni ban
Ni.
hành Quy chê phát ngôn và cung cap thông tin cho báo chI cüa thành phô
Ha

Diu 3. Chánh Van phông UBND Thành phd; Giárn dc So', ban, ngành;
Chü tich UBND qun, huyn, thj xa và xa, phuO'ng, thj trân; các to chu'c, Ca nhân
lien quan chu trách nhirn thi hành QuyCt dnh nay./.
fVo'i ,thfln:
- Nhir Diêu 3;
- Dông clil BI thtr Thânb Ciy;
- B Thông tin và Truyên thông;
- Th.ràng trrc Thành iy;
- ChCi tch UB11D Thành phô;
- ThrOng tnrc HDND Thành phô;
- Các Phó ChCi tch UBND Thành phô;
- Ciic Kiêm tra van bàn - B Tu pháp;
- Cong TTEIT ChInh ph Ci;
- Ban Tuyên giáo Thành Ciy;
- Cáe PCVP, các phOng: KGVX, TKI3T, Ti-i, J-iCTC;
- Trung tarn Tin h9c - COng báo;
- Các báo: HNM, KTDT; Dài PiTH 1-là Ni;
- Cong GTDT Ha Nci;
- Luu: VT, i(GVXH, au,,
oi).4- (1O
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UY BAN NHAN DAN
THANH PHO HA NQI

CONG }IOA xA HQI ci-iU NGIIIA VIi' NAM
Dc 1p - Tr do - Hnh phüc

QUY CHE
Phát ngôn và cung cp thông tin cho báo chI
cüa các co quan hành chInh nhà nff6C thành phô Ha Ni
(Ban hành kern theo Quyêt djnh so 24/2018/QD- UBND ngày 05/9 /2018
cia Uy ban nhán dan thành phO Ha NV

Chu'ong I
QUY DINH CI{UNG
Diêu 1. Phm vi diêu chinh
Quy ch nay quy dnh v ngu'ôi phát ngôn, ch d phát ngôn và cung c.p
thông tin cho báo chI cüa CáC co quan hành chinh nhà nuóc thành phô Ha Ni.
Dieu 2. Doi tung ap ding
1. Quy ché nay áp ding dôi vói các co quan hành chInh nhà nuóc thàrth
phô Ha Ni, gôm:

a) Uy ban nhân dan thành ph Ha Ni;
b) Các cci quan chuyên mon thuc Uyban nhân dan thành ph Ha Ni và
các tO chi.c cap tinh thuc co quan trung uong dugc to chrc theo ngàxth dcc dt
ti Ha Ni (sau day gci chung là S&, ban, ngành Thành phô);

c) Uy ban nhan dan qu.n, huyn, thj xã (sau day gi chung là Uy ban
nhân dan cap huyn) và Uy ban nhân dan xa, phuông, thi. trãn (sau dày gi
chung là Uy ban nhãn dan cap xa);
2. Cci quan báo chI, nhà báo và t chCrc, cá nhân tharn gia hot dng báo
chI trên dja bàn thành phô I-là Ni.
Diu 3. Nguô'i thç'c hin pht ngôn và cung cp thông tin cho báo chI
1. Nguôi thirrc hin phát ngôn và cung c.p thông tin cho báo chI cUa TJy
ban nhân dan thành phô Ha Ni, gôrn:
a) ChCi tjch Uy ban nhân dan thành ph Ha Ni;
b) Chánh Van phông Uy ban nhân dan Thành ph ducic Chü tjch T.:Jy ban
nhan dan Thành ph giao nhirn v phát ngôn và cung cap thông tin cho báo chI
thuóng xuyên (sau day gçi là ngu&i phát ngôn cüa Uy ban nhan dan thành phô
Ha Ni);

1

Chu trách nhirn t chi.rc hpp báo djnh k' ho.c dtxuât dê thông tin cho
các ca quan báo chI và nhân dan ye các chInh sách và quyêt djnh quan tr9ng cüa
Uy ban nhân dan Thành phô và Chi tjch Uy ban nhân dan Thành phô;
c) Ngui cO trách nhirn thuc Uy ban nhân dan thành phô Ha Ni duc
Chü tich Uy ban nhân dan Thành phô üy quyên thii'c hin phát ngôn (sau day gi
chung là ngu'à'i dup'c i:iy quyên phát ngon) hoc giao nhirn vy. phôi h9'p vói
nguô phát ngôn thirc hin phát ngôn hoc cung cap thông tin cho báo chI ye
nhthig van dê ci the duc giao.
2. Nguôi thirc hin phát ngôn và cung cap thông tin cho báo chI cüa các
So, ban, ngành thành phô Ha Ni gôrn:
a) Giám dc S&, thii tru'Ong ban, ngành Thành phô;
b) Trung hçp nguài dimg du S&, ban, ngành Thành phO không th thrc
hin phát ngôn và cung cap thông tin cho báo chI thI iy quyên cho cap phó thrc
hiên viêc phát ngôn và cung cap thông tin cho báo chI.
3. Nguài thrc hin phát ngôn và cung cp thông tin cho báo chI ci:ia liJy
ban nhân dan cap huyn và Uy ban nhãn dan cap xã, gôrn:
a) Chü tjch Uy ban nhân dan cp huyn và c.p xã;
b) Tru6ng hpp Chi iich Uy ban nhân dan không the th'rc hin phát ngôn
và cung cap thông tin cho báo chI thl üy quyên cho cap phó th1xc hin vic phát
ngôn và cung cap thông tin cho báo chI.
4. H ten, chñc vi, sO din thoai và dja chi thu din t cüa nguôi phát
ngôn phài du9c cung cap bang van bàn cho SO Thông tin và Truyên thông (co
quan chuyên mon thani rnu'u, gii1p Uy ban nhân dan Thãnh phO quàn 1' nba
nuóc ye baa chI) và phài du9c dãng tài trên Cong Giao tiêp din ti:r Ha Ni,
Cong thông tin din tr ho.c trang thông tin din ti.1 ci1a các S&, ban, ngành; Uy
ban nhân dan cap huyn; Uy ban nhân dan cap xã (nêu co).
5. Nguà'i phát ngôn quy djnh ti dirn b, khoàn 1 Diu nay nu không th
thrc hin phát ngôn và cung cap thông tin cho báo chI thI phài báo cáo dC Chü tjch
Uy ban nhân dan Thành phO i.iy quyên cho nguài có trách nhirn thuc Uy ban
nhân dan Thành phô thrc hiri vic phát ngôn và cung cap thông tin cho 'báo chI.
6. Vic i:iy quyn phát ngôn quy djnhtai diem c khoân 1, dim b khoân 2
diem b khoãn 3 DiCu nay du9c th1rc hin bang van bàn, chi áp dmg trong trng
vu viêc và có thài han nhat dinh.
Khi thuc hiên üy quyn thI ho ten, chüc v, sO din thoai vâ da chi thu
din ti cüa nguOi du9c üy quyên phát ngôn, van ban üy quyên phài dugc dàng
tài trên Cong thông tin din t, trang thông tin din tü cüa ca quan hành chIn.h
nhà nuóc ho.c niêm yCt ti tri sô (dôi vói Uy ban nhân dan cp xa chua có trang
thông tin din t1r) n-ong thai hn 12 gi& kê tr khi k' van bàn ñy quyCn.

7. Ngu'ài phát ngôn, nguài dugc iiy quyên phát ngôn quy dnh t.i diem b,
diem c khoàn 1, diem b khoãn 2, diem b khoán 3 Diêu nay không dupe üy quyên
tiCp cho nguà khác.
8. Các cá nhân cña co quan hãnh chInh nhà nu'óc Thành ph không ducic
giao nhim viii phát ngôn và cung cap thông tin cho báo chI duc cung cap thông
tin cho báo chI theo quy dnh pháp 1utt nhung không dupe nhân danh co quan
hành chInh n.hà nuóc dêphát ngôn, cung cap thông tin cho báo chI và chju trách
rthim trithc pháp 1ut ye ni dung thông tin dã cung cap.
Biêu 4. HInh thñ'c phát ngôn và cung cp thông tin cho báo clii
1. To ch.c hpp báo theo quy djnh ti Diu 41 Lu.t Báo chI.
2. Dang tài ni dung phát ngôn và cung cp thông tin trCn Cng thông tin
din tü, trang thông tin din tr hoc trang rnng xã hi chInh thrc cüa ca quan
hành chInh nba nuó'c.
3. Phát ngôn trrc tip ho.c trà Ru phông v.n cia nba báo, phóng viên.
Vic trà lài phOng van trên báo chI duç)c thirc hin thea quy djnh tai Diu 40
Lut Báo chI.
4. G'i thông cáo báo chI, ni dung trà lài cia co quan háo chI, nhà báo,
phóng viên bang van ban ho.c qua thu din tü
5. Cung cap thông tin qua trao di trirc tiêp ho.c tai các CU9C giao ban báo
chI do trung uong, dja phuog to chirc 1di dugc yCu câu.
6. Ban hành van bàn d nghi. CG quan báo chI dãng. phát phán hM, cai
chInh, xin lOi ni dung thông tin trên baa chI.

Chuo'ng II
PHAT NGON VA CUNG CAP THÔNG TIN CHO BAO CHI
Diu 5. Phát ngôn vi cung cap thông tin dlnh k'
1. Uy ban nhân dan thành phô Ha Ni:
a) Hang tháng cung cp thông tin dnh k' cho báo chI vâ cp nhit thông
tin trên Cong Giao tiêp din tCr FIàNi theo quy dnh cüa ChInh phü ye cung cap
thông tin và dch vi cong trrc tuyCn trCn trang thông tin din ti. hoc cong thông
tin din tu cia Co quan nba nuóc;
b) It nht 3 tháng rnt 1n th chrc hpp baa d cung Cp thông tin dnh kS'
eho baa chI;
c) Truäng hpp can thiêt, t6 chirc cung cp thông tin dnh k' cho báo chi
bang van bàn hoc thông tin tri.1c tiCp ti các cuc giao ban baa chI hang tuân do
Ban Tuyên giao Trung uong, B Thông tin và TruyCn thông và I-Ii Nhà báo
Viêt Nam to chirc;
3

d) Cung cap thông tin kjp thai, chInh xác cho Cong thông tin din tü cüa
ChInh phi theo quy dnh hin barth.
Sau phiên h9p Uy ban nhân dan Thành ph lien quan dn k hoach phát
triên kinh tê - xa hi Thành phô; quy hoch, ke hoach sü dng dat; bôi thuàng,
giãi phóng mt bang và các van dê lien quan den quyên Va nghia v c1ia cong
dan ó Thành phô, Chánh Van phông Uy ban nhân dan Thành phô Co trách nhirn
cung cap thông tin cho baa chI ye kêt qua phiên h9p bang van bàn hoccác hInh
thc quy djnh tai Diêu 4 Quy chê nay.
2. Các SO, ban, ngânh và Uy ban nhân dan cp huyên:
a) Cung cp thông tin djnh k' cho báo chI và cp nht thông tin trén Cong
thông tin din ti:r hoc trang thông tin din tü cña co quan theo quy dnh cua
ChInh phñ ye cung cap thông tin và djch vii Cong trirc tuyên trén trang thông tin
din tr hoc cong thông tin din tü' cia Co quan nhà nu'óc;
b) Ci:r ngui phát ngôn cung cp thông tin tai hpp báo cia I.Jy ban nhân
dan Thành phô khi có yCu câu;
c) Truàng h9p cn thiêt, t chü'c cung cap thông tin djnh k' cho báo chI
bang van bàn ho.c thông tin trirc tiêp ti các CuQC giao ban báo cbI do Ban
Tuyên giáo Thành üy, So Thông tin và Truyên thông và Hi Nhà báo Thânh phô
tO chuc;
d) Cung cp thông tin kjp thai, chInh xác cho Cong Giao tiêp din t1r Ha
Ni theo quy djnh hin hành.
3. Uy ban nhân dan cp xã:
a) Cung Cap thông tin Rip thi, chInh xác cho Cong thông tin din t,
trang thông tin din tü cüa Uy ban nhân dan cap huyn; Cong thông tin din tü
hoc trang thông tin din ti:r cüa co quan (nêu có);
b) Truô'ng hpp can thiêt, tO chic cung cap thông tin dnh kS' cho báo chI
bang van bàn hoc các hInh thirc quy djnh ti Diêu 4 Quy chê nay.
Diêu 6. Phát ngôn v cung cp thông tin trong tru'ông hqp dot xiit,
bat thuô'ng
1. Khi dupe ChInh phü giao chi tn xü l di vi s1r c lien quan dOn
nhiêu b, ngành, nhiêu tinh, thành phO, Uy ban nhân dan thành phO Ha Ni thirc
hin phát ngôn vâ cung cap thông tin cho báo chi thuàng xuyên trong qua trInh
xfr 1' su cO.
2. Nguôi phátngOn hoc nguôi dup'c üy quyên phát ngOn cO tnách nhim
pbát ngOn và cung cap thông tin kp thai, chInh xác cho báo chI trong các truOng
hpp dt xuãt, bat thuàng sau day:
a) Khi xáy na các sr kin, van dê quan trpng có tác dng ló trong xã hi
hoäc Rh du' 1un xuât hin nhieu kin khOng thông nhât v mt v.n d thuc
phm vi quàn 1' cüa co quan hânh chInh nhà nuóc thI nguài phát ngOn hoc
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nguà'i duqc üy quyên phát ngôn phâi thirc hin phát ngôn và cung cap thông tin
cho báo chI dê cãnh báo kp thài và dnh huóng du 1u.n.
Truèng hgp xày ra vi vic cn có ngay thông tin ban du ca co quan
hành chInh nhà nuóc thI ngu&i phát ngôn hoc ngui duc üy quyên phát ngôn
Co trách nhirn chü dng phát ngôn, cung cap thông tin cho báo chI trong thi
gian chrn n.hât là 24 gRi, Re tr khi vii vic xày ra.
b) Khi c quan báo chj hoc co quan chi do, quán 1 nhà nuóc v báo chI
có yêu câu phát ngôn ho.c cung cap thông tin ye cac sr kin, van dê cüa co'
quan, 1mb vrc thuc phtrn vi quàn 1 cia co quan da du'c nêu trCn báo chI hoc
ye các si,x kiên, van ae nêu tai diem a khoàn 2 DiCu nay.
c) Kbi Co can cu cho ring báo chI dãng, phát thông tin sai sr that ye linh
viic, dja bàn do co quan quàn 1', ngu'èi phát ngôn hoc nguà'i du'pc uy quyên
phát ngôn yêu câu co quan báo chI dã dãng, phát thông tin sai sr that phài däng,
phát Riên phàn hôi, cài chInh th€ quy dnh pháp 1u.t.
Diêu 7. Quyên và trách nhim ngu'ô'i th'rng dãu co quan hành chInh
nhã niró'c trong vic phát ngôn vã dung cap thông tin cho báo chí
1. Ngu'è'i drng d.0 Co quan hành chInh nba nu'óc cua Thành phô cO the
tri.rc tiCp phát ngôn hoäc giao nhirn vi,1 cho nguèi phát ngôn cia co quan hoc
11y quyên cho nguè có trách nhim thucc Ca quan hành chInh thirc hin phát
ngônvà cung cap thông tin cho báo chI theo quy dnh ti diem b, diem c khoán
1, diem b id-joan 2, diem b kboàn 3 DiCu 3 Quy chê nay.
2. NguOi drng dâu co quan hành chInh nba nu,óc chu trách nhirn ye vic
phát ngôn và cung cap thông tin cho báo chI cua co quan hành chInh Re ca i.rong
truàrig hpp i:iy quyên cho ngu'à'i khác phát ngôn và cung cap thông tin cho báo chí.
3. Nguôi dng du co' quan hành chInh nba nuóc chju trách rthim t chrc
thrc hin vic phát ngôn và cung cap thông tin cho báo chI cia co quan theo quy
dinh.
Biêu 8. QuyCn vã trách nhim cña ngu'ô'i phát ngôn, ngu'ôi du9'c ily
quyên phát ngôn
1. Ngu'O'i phát ngôn, nguài duçc ñy quyên phát ngôn du'p'c nhân danh di
din co quan hành chInh nba nuOc c1ia Thành pbô phát ngôn vâ Cung cap thông
tin cho báo chI.
2. NguOi phát ngôn, nguà'i dupc üy quyCn phát ngôn Co quyn yêu cu
các dan vj, Ca nhän lien quan trong co quan cung cap thông tin, t.p hp thông
tin dê phát ngôn, cung cap thông tin djnh kr, dt xuât cho báo chI theo quy dnh
ti Diêu 5, Dieu 6 Quy chC nay; e trà 1i các phán ánh, kiCn nghi, phê bInh,
1diêu nai, to cáo cüa to chu'c, cong dan do ca quan báo chI chuyên den hoc
däng, phát trên báo chI theo quy dnh pháp lut.
Các don vi, Ca iihân khi có yCu cu cüa nguài phát ngôn, nguà'i ctuc y
quyên phát ngôn ye vic cung cap thông tin dC thrc hin vic phát ngOri Va cung
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cp thông tin cho báo chI có trách rthirn thrc hin dung yêu câu ye ni dung và
thèi han cung cap thông tin.
3. Nguôi phát ngôn, ngui ducic iy quyn phát ngôn có quyn tr chi,
không phát ngôn và cung cap thông tin cho báo chI trong các truô'ng h9p quy
dinh tai khoán 2 DiCu 38 Luât Báo chI.
4. Nguài phát ngôn, nguèi dugc üy quyn phát ngôn cótrách nhirn phát
ngôn và cung cap thông tin cho báo chI theo quy ctinh tai Diêu 5, Diêu 6 Quy
chê nay và chiu trách nhiêrn tru'óc pháp 1ut, truó'c nguà dirng dâu co quan hành
chmnh nhà nuóc ye ni dung phát ngôn và thông tin cung cap cho baa chI.
5. Trong truèg h9p CC co quan báo chI däng, phát không chInh xác ni
dung thông tin ma ngu'ài phát ngôn, nguài du9c uy quyCn phát ngôn dã phát
ngôn, nguôi phát ngôn, nguài du9c üy quyên phát ngôn Co quyCn nCu ' kiên
phân hôi bang van bàn den co quan báo chI, Co quan chi:i quãn báo chI, co quan
quán 1' nhà nuó.c ye báo chI ho.c kh&i kin tai TOa an.
Diêu 9. Trách nhim co quan báo chI, nhà báo, phóng viên
1. Co quan báo chI, nhà báo, phóng viên Co trách nhirn dãng, phát, phàn
ánh trung thirc, khách quan, dày dü ni dung phát ngôn và thông tin do nguôi
phát ngôn, ngu'ô'i du9c uy quyên phát ngôn cung cap, dong thai phài ghi rô h9
quyCn phát ngôn, ten co quan hành
ten nguà'i phát ngôn hoc nguOi ducc
chInh nhà nuóc cCia nguài phát ngôn, nguè'i dugc iiy quyCn phát ngôn. Truàng
h9p Co quan báo chi dang, phát dOng ni dung thông tin ma nguOi phát ngôn,
nguài dugc üy quyên phát ngôn cung cap thI không phài chu trách rthirn ye ni
dung thông tin do.
2. Ca quan báo chI phãi dãng, phát kiên phân hôi cüa ngu'ài phát ngôn,
nguO duc üy quyên phát ngôn dôi vO, i các nOi dung dãng tài không chInh xác.
Thôi diem dang, phát thirc hin theo quy djnh tai khoàn 5 Diêu 42 Lu.t Báo chI.
Chiro'ng III
TO CI-HJC THI•XC HIEN
Diêu 1.0. Trách nhiêm thi hmnh
1. Giám dc SO Thông tin và Truyn thông chju trách nhirn t chic trin
khai, kiêm tra vic th,rc hin Quy chê nay. Tong hp báo cáo kêt qua thirc hin
phát ngôn, cung cap thông tin cho báo chI cüa các So, ban, ngành, Uy ban nhân
dan các qun, huyn, thj xã (djnh k' hang tháng và hang qu').
2. Chánh Van phOngUy ban nhân dan Thành ph - Nguài phát ngôn cua
U)' ban nhân dan Thành phô Co trách nhim phát ngôn Va cung cap thông tin cho
báo chI thuàng xuyên theo quy djnh tai diem b khoãn 1 Diêu 3 QUy chC nay.
3. Giám dôc Sá, Thu truOng ban, ngành, Chi tjch Uy ban nhân clan cap
huyn, Ch'i tich Uy ban nhân dan cap xã có trách nhiêm chi dao, to chüc thçic
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hin nghiêm tüc Quy ch nay. Djnh k' ngày 20 hang tháng, ngày 20 cüa tháng
cuôi qu báo cáo kêt qua thrc hin phát ngôn, cung cap thông tin cho báo chI
gri Sã Thông tin và Truyên thông tong hpp, báo cáo UBND Thành phô.
4. Trong qua trInh thii'c hin, nu có vuóng m&c báo cáo Uy ban nhân dan
Thành phô (qua Sâ Thông tin và Truyên thông) xern xét, diêu chinh, bô sung
cho phü hçrp.
Diêu 11. Khen thu'öng
Co quan, t chtrc, cá nhân thxc hin tct Quy ch dugo xét khen thuOng
theo quy djnh cüa Nhà nuóc.
Diu 12. Xü 15 vi phtm
Co quan, th chirc, cá nhan lien quan 1dông thrc hin, thirc hin không
dáng hoc thrc hin không day dü các quy dinh frong Quy chê nay thI tüy theo
tInh chat, mirc d vi phni sê bj xü 1$' theo quy djnh pháp lu.t./.
'I'M.. Y BAN NJIAN DAN
c1p1Icfl-
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Nguyen Di'c Chung

THANH U HA NQI
BAN TUYEN GIAO
*

BANG CONG SAN VIT NAM
Ha Nç5i, ngày -12 tháng 5 nárn 2017

S A55QD/BTGTU

QUYET BTNH
vic ban hành quy chê boat dng
cua co. quan Ban Tuyen giao 'lhanh uy Ha Nçi

- Can cu Diêu 1 Dàng cong san Vit Narn;
- Can cir Quy djnh s 219 ngày 27/12/2013 cüa Ban BI thu Trung uang
Dãng (khoá X, khóa XI) v quy djnh chüc näng, nhirn viii và t chirc b may cc
quan chuyên trách tharn muu giáp vic tinh ui', thành ui';
- Can cr QuyM dnh s 131 5-QD/TU ngày 16/9/2016 ciia Ban Thuôiig vi
Thânh u Ha Ni v chrc nãng, nhirn vi, th chrc b may và rnôi quan h cüa
Ban 1'uyên giáo Thành üy;
Xét dê nghj cüa Van phông Ban.
BAN TUYEN GIAO THNH U HA NOI
QUYET DJNH
Diu 1: Ban hành kern theo Quyt djnh nay ."Quy chl hoçit t45ng cüa cc"
quali Ban Tuyên giáo Thành uj Ha Ni"
Diu 2: Quy ch nay thay th Quy ch s 24-QC/BTGTU ngày 04/3/2016
cUa Ban Tuyên giáo Thàrih u' và có hiu Iirc k ti'r ngày k.
can b, nhãn viên
Diu 3: Van phàng, các phông Chuyên mon và toàn th
cüa Ban Tuyên giáo Thành u' Co trách nhim thi hành Quyt dnh nay.!.

Noi nhân:
- Thu&ng trrc TU (dê b/c);
-Cácd/cW Ban;
- Các phông trong Ban;
-LixuVP.
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CHE
Hoit d.g cüa Ba"T yen giáo Thành u5 Ha Ni
so I55-.QD/BTGTU ngày 12 /5/2017
(Ban hành kern
cia a' uyên gido Thành uj) Ha Ni,)

CH1fl5NG I
CHIYC NANG, NHIM Vj CUA BAN TUYEN GIAO THANH u
Diêu 1. Chuc nãng:
1. Ban Tuyên giáo Thành u' là Co quan tham muu cüa Thành uS' ma trrc
tiêp thuông xuyên là Ban Thuè'ng v, Thirông trlrc Thành uS' ye cong tác xây
dmg Dãng thuc các lTnh vrc chInh trj, tu tuâng, tuyCn truyên, iS' lun chInh tr,
báo chI, xuât bàn, van boa, van ngh, khoa giáo, biên soan ljch sir dãng b
Thành phô.
2. Là Co quan chuyên rnôn, nghip vi ye cong tác tuyên giáo cüa Thành üy.
Diêu 2. Nhim vi:
1. Nghiên ciu, ct xudt:
a. Nghiên ctru, theo dôi, tong hqp tInh hlnh tu tu&ng trong can b, dãng
viên Va nhãn dan, du lun xâ hi, nhüng am muu, thu don chông phá cüa các
the krc thii djch trên linh virc tu tuOng - van hoá trong dja bàn Thành phô; dir
báo nhrng din biên, xu hu&ig tu tu&ng có the xày ra, kjp thii báo cáo, kiên
ngh vói Thành u5', Ban Thithng vi Thành üy ye phuong huàng, nhim vii, ni
dung, bin pháp giài quyêt.
b. Các dê an, nghj quyêt, quyêt djnh, chi thj, quy djnh, quy chê, kêt Iu.n
cüa Thành US', Ban Thu&ng vi Thãnh uS' ye cong tác tuyên giáo, biên son ljch
sr Dàng h Thành phô.
c. Dánh giá hoat dng nghiên ciru, dé xuât phuang huó'ng, chInh sách, co
ché, giái pháp thuc linh v1rc tuyên giáo.
d. Tharn gia vâi chInh quyên Thành phô trong vic 4n ding, the chê các
quy djnh cüa cap trên ye các linh virc có lien quan den cong tác tuyên giáo.
d. So kêt, tong kêt ye cong tác tuyên giáo.
2. Tuyên fruyên, giáo dc và hithng dan, kiêrn tra, giárn sat:
a. To chtrc nghiên ciru, tuyên truyên, quán trit, hi.róng dan triên khai thirc
hin nghj quyét, quyêt djnh, chi th, quy djnh, quy chê, kêt lun cüa Dáng. Kiêrn
tra, giárn sat các to chüc dáng, các so, ban, ngành, Mt trn To quOc Va các tO
chuc chInh trj - xã hi trong Thành phô ye thrc hin các nghj quyCt, quyêt djnh,
quy dnh, chi thj, quy chê, ket lun cüa Trung ucing, cüa Thành üy trong linh v1rc
tuyêngiáO.
b. To chrc bôi duông iS' Iun chInh tr, thông tin thOi sir, tuyên truyên chInh
sách theo các chu'ang trInh, kê hoach triên khai cüa Trung uang và Thành üy.
Bôi duöng và huóng dan nghip vi cong tác tuyên giáo cho ban tuyen giáo cap
uS' cap duOl, các dàng b CO SO, Trtthng Dào tao can b L Hông Phong, trung
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tam bôi duöng chInh trj qun, huyn, thj xã.
c. Tharn mini giüp cap üy chi dao, djnh huâng hoat dng báo chi, xuât bàn.
To chirc mng Iu'Oi báo cáo viên, tuyên truyên viên, cong tác viên tü thành phô
den co sô; hiió'ng dn, kiêrn tra, ni dung thông tin cüa các phi.rang tin thông
tin dai ching, các nhà xuât bàn do Thành phô quân 1.
d. Suu tam, biên soan ljch si'r Dãng b Thãnh phô; hu&ng dan suu tam biên
soan ljch sir Dãng bcác cap thuc Thành phô.
d.Huâng dan, to chirc tuyên truyên, giáo diic phát huy truyên thông cách
mng cüa dja phuang, dat nuâc.
3. Thâin dinh, thám. tra.'
Dé an, van bàn cüa các ca quan dâng, nhà nuó'c, M.t trn To quôc và các
to chirc chInh trj - xa hi có lien quan den lTnh virc tu tu&ng - van hoá, khoa
giáo, ljch sir dãng b dja phi.rang tn.róc khi trInh Thixông trirc, Ban Thuôiig vil
và Thành uS'.
4. Phói hç'p:
a. Väi CáC co' quan hQu quan dê xuât ca chê, chInh sách dào tao, bôi du'ông,
bô trI, sir ding, quàn iS' vàdãi ng dôi vói di ngU trI thrc, nhà khoa hçc vàvãn
ngh si a dja phuing. Phôi hqp vài các Co quan chi:rc näng cüa Thành phO dê
quári 15' báo chi, xuât bàn và xir 15' nhüng sai ph.m trong hoat dng báo chI, xuât
bàn; PhOi hqp vó'i Ban To chirc Thãnh uS' dé xuât chü truang dào tao, bOi
du'ö'ng, sCr ding, quân 15', däi ng nhân tài.
b. V6i các Ca quari chrc näng tham gia cong tác xây drng Dãng dôi vâi các
dàng b thuc khôi tuyên giáo tr1rc thuc Thành üy.
c. Vâi Ban To chüc Thành uS' trong vic quàn 15' to chüc b may, biên chC
va thirc hin chê d chInh sách dôi vói can b, cong chi.rc, ngtrai lao dng cUa
Ban tuyên giáo Thành u5'. Tham gia 5' kiên ye cong tác can b dOi v6i di ngü
can b trong khôi và can b tuyên giáo cap iiy tr1rc thuc theo phâri cap quãn 15'.
5. Th.cc hin int7t so nhim vy do Ban Thw&ng vy, Thu&ng tr€c Thành u
giao:
a. Chi dao, djnh hixâng chInh trj, tu tu&ng trong hoat dng cüa các Ca quan
van hoá, van ngh, ca quan thông tin tuyên truyên cüa Thành phô; các Hi Van
h9c - ngh thut, Hi Nhà báo, Lien hip Hi Khoa h9c k9 thut... darn bào hoat
dng theo dung du'ang lôi cUa Dâng, chInh sách, pháp iut cüa Nhâ nuàc; djnh
huó'ng ni dung trong thông tin báo chI.
b. Chi dao ni dung giáo dc 15' 1u.n chü nghia Mac - Lê nh tu tu'óig Ho
ChI Minh trong h thông giáo diic, trung tam bôi duö'ng chInh tn, to chirc chInh
trj - xa hi cüa Thành phô; tha.rn mini vic thirc hin hçc tp và lam theo tu
tu&ng, dao dirc, phong each HO ChI Minh trên dja bàn Thành ph&
c. Giiip Thành uS', Ban Thuäng vi,i Thành uy chi dao cong tác chirth trj, tu
tuOng trong di ngü trI thirc, van ngh s9 và trong sinh viên, h9c sinh trên dja
bàn Thành phô.
d. Thirc hin vic báo cáo djnh k5' và dt xut vOi Ban Thuang vi Thành
üy, Ban Tuyên giáo Trung uong theo qui djnh.
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ci. Là co quan thu'ô'ng tlVc rnt s ban chi dao cUa Thành üy thuc 1mb vrc
tuyên giáo:
- Thuängtivc Ban chi dao dâu trành thông nhCtng am rnuu, thCi don chông
phá cüa các the hrc thu djch trén linh vrc ur tu&ng - van hoá;
- CG quan thuàng tlVc cüa Thành i.ty trong lãnh do, chi d.o to chrc vic
day m.nh hçc tp và lam theo tu tu&ng, dao düc, phong each Ho ChI Minh trên
dja bàn Thành phô.
e. Thrc hin các cong vic khác do Ban Thi.x&ng vi, Thtr&ng trçrc Thành u9
giao.
TO CHIITC BØ MAY, BIEN CF
VA NHIM VITJ CAC PHONG CHUYEN MON
Diêu 3. T chü'c b may và biên cb
1. Lãnh e4io Ban gôrn: Tru&ng ban và không qua 05 Phó tru&ng ban.
2. Các plibng thu3c Ban gôm: 06 phông chuyên mon và Van phông:
- Van phông Ban.
- Phông Tuyên truyên.
- Phông L9 1u.n chInh trj-Lch sü, Dãng
- Phông Khoa giáo.
- Phông Báo chI - Xuât bàn.
- Phàng Di.r 1un xã hi.
- Phông Van hoá - Van ngh.
Biêu 4. Chác nàng, nhim vy cüa Van phông và các phông chuyên mOn
1. Van plzbng
a. Chz'rc nng
Tharn mi.ru giüp lãnh do Ban t1c hin cong tác thông tin, tong hgp Va
cong tác to chüc can b, cong tác tài chInh, hành chInh, quán trj phic vii hoat
dng cüa Ban.
b. Nhirn vu
- Giup lath do Ban tOng hqp các hoat dng cüa Ban.
- Tong 1p tInh hInh, dr thâo và hoàn thin các báo cáo, chuong trInh, kC
hoch côngtác tuân, tháng, qu9, nãm.
- Là dâu rnôi tiêp nhn, xr 19 tài 1iu, cong van di, den; thârn djnh the thic
các van bàn truOc khi phát hành, dam bâo dung quy trInh; quân 19 tài lieu theo
quy djnh nhäm p1c v1i ho.t dng chung và nhu câu khai thác thông tin cüa
Ban. Thirc hin chê d hxu trü theo quy djnh.
- Triên khai thuc hiên các chê d, chInh sách dOi vâi can b, nhãn viên cüa
c quan. Quân 19 tài chInh, tài san, con dâu cüa ca quan theo quy djnh cüa Nhà
nhió'c.
- Darn bào các diêu kiin lam vic theo quy dnh chung (kinh phi, mua sam
trang thiêt bj lam vic, bô trI xe ô to cho các phOng và Lãnh dao ban di cong tác,
giüp lânh do Ban to chi'rc hi nghj, tiêp khách...).
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- Quãn t ho sci can b, tharn mini xây dirng ké hoach quy ho.ch, dào to
can b hang nãm và nhiin kS'; tharn muu gii1p lãnh dao ban thrc hin các thu
tuc tuyên diing, hçp dông lao dng, chê d dôi vói can b nghi huu, diêu chuyên
cong tác, khen thrâng, k 1ut; tong hçip dánh giá can b, cong chirc hang näm,
giüp lãnh dao Ban nãm thông tin ye tO chüc, can b Ban Tuyên giáo qun,
huyn, thj üy, Dãng b khôi và Dãñg u' tr1rc thuc, M1TQ và các to chirc chInh
trj - xã hôi Thành phô.
- Phôi hçp vói các phông chuyên mOn thrc hin quy chê, quy dnh, chuoTig
trInh, kC hoch cOng tác cüa Ban.
Theo döi, tong hgp cOng tác thi dua khen thu&ng cüa Ban; tharn nnru gillp
lãnh do Ban ye tiêu chI dánh giá và các hInh thc khen thu&ng t.p the và cá
nhân trong h thông tuyên giáo thành phô hang nãm.
2. Plzbng Tuyên fruyên
a. Chic nan2•
Tham rnuu chi do, hiióng din, kiêm tra, tang kêt vic thirc hin cong tác
thông tin, tuyên truyên các chü tn.rang, chinh sách, pháp 1u.t cüa Nhà ntthc.
TO chirc các hoat dng tuyên truyên theo sr chi dao cüa lãnh dao Ban.
b. Nhiêm vu
- Tharn mini chi d?.o, huóng dk, kiêrn tra, don dôc; tham inixu s kêt, tong
kCt cong tác thông tin tuyên truyên.
*
- BiOn tap, phát hành các tài 1iu tuyên truyên: các ngày lé 1ón, các sr kin
chinh tij quan trQng, giáo diic truyên thông, kinh tê xã hi, quôc phàng, an ninh,
thông tin dôi ngoi, quân 19 do thj...
- Chuân b ni dung và thârn dnh các bài phát biêu... tai các buôi mIt tinh,
sir kiin, hi nghj do Thu&ng trirc Thành u9 chü tn. Tham rnuu vói lãnh dao Ban
duyt ni dung các khâu hiu tuyên truyên co dng tnirc quan; tham mi.ru don
doe, kiêm tra vic triên khai thrc hin tü thành phô den co s&.
- Thu&ng tiirc chuong trInh phOi hqp vâi ca quan quãn 19 ci1ng cap, các sâ,
ban, ngành Thành phô xây dirng chuong trmnh, kê hoach phôi hvp tuyên truyên
thirc hin các nhim vl:I chInh tr, kinh té xã hi, quOc phông, an ninh, quân 19 do
thj...
- Quàn 19 và boi dung nâng cao chat lu'Qng hoat dng cüa di ngU báo cáo
viCn. Hang tháng to chirc hi nghj báo cáo viCn do Ban quãn 19. Hang nãrn bao
cáo dánh giá, cap the hoat dng cho di ngü báo cáo viên Thành phô.
- Thirc hin các nhim vi khác do 1mnh dao Ban phân cong.
- Dé xuât lânh dao Ban khen thithng ye cong tác tuyên truyên.
3. Plthng Lj IuI;i chIn/i rrj - Ljch sir Dâng
a. Chirc nãng
- Tharn mini giüp lânh dao Ban thirc hin các linh yuc cong tác: nghiên
ciru, tong kêt thirc tiên và 19 1un; giáo diic 19 1un chInh tr; h9c tip, .quán trit
và triên khai to chirc thic hin các chi thj, nghj quyt cüa Trung iwng và Thành
u9; thijc hin Chi thj 05-CT/TW cüa B ChInh trj (k.hóa XII) ye tip t11c dy
rnanh vic hçc tp và lam theo tu tu&ng, dao dirc, phong cach H ChI Minh; bi
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duàng nghip vi và các hot dng nâng cao chat 1ung chuyên mon cho di ngü
can b lam cOng tác tuyên giáo, can b lam cong tác giáo diic I lun chInh trj.
Tharn muu ban hành các van ban chi dao ye cong tác itch sir Bang, kiêm
tra, don doc, htróng dn cong tác suu tarn, biên soan ljch scr Bang b các cap,
lch scr ngành, to chirc chInh tij xâ hi vâ giáo dc truyên thông cách rnng trên
dja bàn Thành phô.
b. Nhiin vu
Tharn rnuu, dê xuât nhuTlg chü chuang, bin pháp chi do, xây drng kê
hoach, huOng d&n ye iinh virc nghiên cUu thrc tin và 1 lun, giáo dic 1 lun
chInh trj.
Tharn rnuu chi dao, hiióng d.n xãy drng ni dung, chuoTlg trInh và nhim
vii cong tác giáo diic 1 1un chInh trj hang nãrn den các co sO,. Theo dOi, kiêm
tra vic to chirc t1c hin kê hoach và chat iu'gng dào tao, bôi du'Ong l' Iun
chInh trj tai các Trung tarn boi duo'ng chInh trj qu.n, huyn, th uS', các Bang Uy
tic thuôc, MTTQ Va các to chirc chInh trj xã hi Thành phô; phôi I19'p vói Ban
To chrc Thành us', SO Ni vu theo dOi cong tác dào tao, bOi duOng iS' lun chInh
tn cho can b, dáng viên toàn Thành phô.
Tharn rntru chi dao, hixO'ng dan nghiên cüu, hoc tip, quán trit và triên
khai to chüc thirc hin các Chi thj, Nghj quyêt cüa Trung uo'ng và Thành uS'.
Thu'Ong xuyCn kiêrn tra, dánh giá các to ch'crc dãng trong vic to chrc hçc tp Va
thirc hin các Chi thj, Nghj quyet cüa Bang.
'I'harn mt.ru to chrc bôi du'Og nghip vçi và các hoat dng nâng cao chat
lung chuyCn mon hang nãrn cho di ngü can b lam cong tác tuyên giáo nói
chung và can b lam cOng tác giáo dic iS' lun chInh trj nói riOng 0 các qun,
huyn, thj uy, các Bang u5' tri.rc thuc, MTTQ và các to chrc chInh trj xã hi
Thành phô.
Tharn muu, kién nghj v&i cap uS' các cap thtrc hin các chInh sách dôi vói
can b lam cong tác giáo diic iS' lun chInh trj.
Tham rnt.ru chi dao, huOng dan, to chirc thirc hin sa kêt, tOng két dánh
giá, là J3 phn chuyên trach dê giüp vic cho Thành üy thi7rc hin Chi thj 05CT/TW cüa B ChInih trj (khóa XII) ye tiCp titc day manh vic h9c tp Va lam
theo tu tuOng, dao dirc, phong cách Ho ChI Mirth.
Duy trI giao ban djnh k5', sa kêt, tong kêt cong tác giáo dic iS' lun chInh
tn.
Tong hgp, dánh giá k& qua cong tác giáo diic iS' 1un chInh tr và dê xuât
v0i lãnh dao Ban khen thuOng hang näm dOi vOi các qun, huyn, thj üy, các
Bang b khOi và Bang üy trirc thuc, MTTQ và các tO chic chInh trj xã hi
Thành phô ye cong tác giáo diic IS' 1un chInh trj.
Su'u tarn nghiên ciru, biên soan ljch si:r Bang b thành phô.
Xác rninh, thâin djnh nhüng dja danh, sir kin, nhân vt ljch sr trong các
phong trâo cách mang 0 Thu do ti1 khi Co Bang.
Tharn muu bOi du'öng nghip vi cOng tác biên soan lch s~ Dàng cho can
b Tuyên giáo qun, huyn, th xã, các sO, ban, ngành, Mt tr.n To quOc và các
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-

-
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to chirc chInh trj - xã hi thành phd; thâm djnh ni dung, gop ' các bàn thâo ljch
sr Dãng b qun, huyn, thj üy; Ljch sir ngành, to chüc chInh trj - xã hi truóc
khi xuât bàn.
- Tharn irnru, phôi hqp chi dao cong tác tuyên truyên, giáo dc ljch sr
Dãng, ljch si:r truyên thông cho hoc sinh, sinh viên trong các tnräng h9c trén dja
bàn thành phô.
- Tham gia dóng gop kiên ye ni dung, cung cap tu Iiu, phôi hcip vâi các
ca quan co trách nhirn trong vic tri.ing bay nhà bâo tang, nhà lu'u nirn, nhà
truyên thông, các di tIch cách rnng, khãng chiên cüa Thành phô.
- Dê xuât vói lãnh do Ban khen thtràng ye cong tác 1ch si:r Dãng.
4. P/thng Báo c/il- Xuât bàn
a. ChLc nàng
Tharnmt.ru chi dao ye hoat dng báo chI - xuât bàn; djnh hiióg ni dung
tuyCn truyCn trên báo chI, giüp Ban nh.n xét, dánh giá hoat dng và tuyên
truyên báo chI, bàn tin hang tháng; tham gia cho kiên vào ho sci cap phép báo
chI, cap the nhà báo, dé bat can b lãnh dao các co quan báo chI; xây dirng Hi
Nba báo Thành phô.
Tham rnuu xuât bàn các an phâm phvc vt sinh hoat chi b và cong tác lãnh
dao, clii dao, diéu hành cUa länh dao thành phô.
1. Nhiiii vii

- Tharn rnuu dlnh huâng, chi dao ni dung chInh tr - tu tu&ng dôi vói các
co quan báo chI và nhà xuât bàn cüa Thành phô; dông thai theo dOi, dOn dOc,
kiêm tra ye ni dung nay.
- Tharnrnuu ye thirc hin c chê cung cap thông tin, to chic các d9t nghiên
ci:ru, quán trit Nghj quyêt cüa Dãng dôi vài di ngü phóng viên các c quan báo
chI cüa Thành phô và các cuc gp m.t cüa länh dao Thành phô vói di ngü
phóng viên các co quan báo chI nhãn dip näm mói, ngày k nim...
- Tharn gia cho kiên ye cong taG to chüc can bô lãnh dao cüa các ca quan
báo chI Va nhà xuât bàn Thành phô.
- Hang tuân, hang tháng to chirc cung cap thông tin ye các hoat dng cüa
Thành phô t&i phóng viên Va các c quan báo chI cüa Trung uung và Ha Ni.
- To chirc giao ban hang tháng giüa Ban Tuyên giáo Thành üy, Sà Thông
tin truyOn thông, Hi Nhà báo Thành phô vài lãnh dao CáC co quaii báo, dài, tap
chI cüa Ha Ni; tharn rni.ru tong kêt hoat dng báo chI, xuât bàn hang närn, djnh
k' phôi hçp lam vic vOi các co quan chü quân ye báo chI và xuât bàn cüa
Thành phô.
- Hang tuân diem các ni dung lien quan den hoat dng cüa Thành ph
duqc phán ánh qua các báo chI cüa Trung ixang, Ha Ni báo cáo lãnh dao Ban
và Thi±ng trijc Thành Uy.
- To chirc biên soan và phát hè.nh các an phâm "Thông tin ni be" phtc vi
sinh hoat chi b, "Tài lieu tham khâo d.c bit" phic v11 cong tác chi dao, diu
hành cüa lãnh dao, cap üy các cap.
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- Biên so?n và xut bàn rnt s .n phrn thông tin tuyên truyên khác (sách,
tài 1iu tuyên truyên...) theo sir chi dao cüa lãnh do Ban.
- Tong h9p thông tin, djnh hu&ng ttr tithng thông qua các an phârn "Thông
tin ni be" và các tài 1iu tuyên truyn...
- Dé xuât Iãnh dao Ban khen thixông ye cong tác báo chI - xuât bàn.
5. Phbng K/wa giáo
a. CInc náng
Tham rnuu giüp lãnh dao Ban ye cac linh virc giáo dic - dào tao, khoa h9c
- cong ngh, tài nguyen - inôi trixàng, the diic the thao, y tê, chäm soc sirc khôe
nhân dan và các van dé xã hôi khác.
b. Nhiêrn vu
- 1'harn muu vói Iành dao Ban xây dmg ni dung các nghj quyêt, chi thj,
chuong trInh hành dng... ye cong tác khoa giáo.
- Tharn rnuu huóng dan, don dôc, kiêrn tra vic th,rc hin các chü truoiig,
du'äng lôi, Chi thj, Nghj quyêt cüa Dâng, chInh sách pháp 14t cüa Nhà nuóc ye
cong tác khoa giáo (giáo dic - dào t.o, dy nghê, khoa h9c - cong ngh, Lien
hip the hti khoa h9c k thut, y tê, chãrn soc sirc khoê nhân dan, dan so KHHGD, phOng chông mai dam, ma tüy, mua ban nguOi, hiên máu nhân do...)
trCn dja bàn Thành phô.
- Tharn rnuu, hixâng dan, bôi dung nghip vii cho di ngü can b lam
cong tác khoa giáo trén dja bàn Thành phô.
- Tharn rnuu ye thyc hin c ché cung cap thông tin, to chüc các d9t nghiên
ciru, quán trit Nghj 9uyêt cüa Dàng và to chrc các cuc gp mt dôi vói di
ngü trI th'rc Thành phô.
- Tharn gia thârn dnh ye quan diem chInh trj tLr ti.thng dôi vói các Dê an,
Dr an và các van bàn cUa các sâ, ngành, Lien hip các hi Khoa hçc K9 thut
Thành phô trong linh virc khoa giáo tru1c khi trinh Ththng trçrc, Ban Thu&ng
vu Thành ui'.
- Tharn muu t chrc so' kt, tng kt các chi thj, nghj quyêt ye cong tác
khoa giáo Thành phO.
- Dê xuât vâi lành dao Ban khen thuOng ye cong tác khoa giáo.
6. P/zbng Van hoá - Van ngIi
a. Cliá'c náng

- Tham mu'u giüp Ban ye cOng tác xây dirng Dáng thuc linh vrc van hóa van ngh.
- Là b ph.n chuyên rnOn, nghip vi ye cOng tác van hóa-vãn ngh cüa
Ban.
- Là b phn thuóTlg tr1rc cüa Ban chi do dâu tranh chông nhthig am rnuu,
thu don chông phá cüa các the 1rc thu djch trên linE vrc tu tu'&ng - van hoá cña
Thành phô.
b. Nhitm vu
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- Tham rnuu xây dung, triên khai nghiên ciru, quán trit, huâng dan tuyên
truyên, phô biên, to chrc thirc hin, s két, tong kêt các ngh quyêt, chi thj,...
lien quaii tâi cong tác van hóa - van ngh trCn dja bàn Thành phô.
- Tharn rnuu chi do, djnh huóng, phôi hcip vói co quan lien quan thârn
djnh ni dung chInh tn, tu tu'&ng lien quan tói các hot dng van hóa, van ngh
ca Thành phô.
- Tharn rnuu nhu'ng van dê xây drng däi song van hoá a co sa, xây drng
ngui Ha Ni thanh 1ch, van rninh.
- Tharn rnuu chi do, dnh huóng ni dung chInh trj, tu tu&ng dôi vai hoat
dng cüa Hi Lien hip VHNT Ha Ni và các Hi thành viên; närn bat tInh hInh
tu tuông di ngü van ngh s5 Thu do. Tharn rnuu ye th\xc hin co chê cung cap
thông tin, tO chrc các dçt nghiên ciru, quán trit Nghj quyêt cüa Dãng và to chirc
các cuc gp rn.t dôi vói di ngü van ngh s cüa Thành phô... PhOi hgp voi các
co quan hUu quan dê xuât ye co chê, chInh sách dào to, bôi dung, bô tn, sà
ding, quãn 19 và dãi ng dôi vâi di ngü van ngh s Thñ do.
- Tharn rnuu, phôi hcxp vol các Co quan lien quan to chirc kiêm tra vic thrc
hin chü truong, duông lôi cüa Dâng, chInh sách pháp 1ut cüa Nba nuó'c ye
cong tác van hóa - van ngh, ton giáo trén da bàn Thành phO.
- Tham mu'u chi dao, djnh huang, chü dng dr báo tInh hIrih, phôi hgp
triCn khai cong tác dâu tranh phOng, chông am rnuu, hot dng "Diên bién hOa
bInh" trén linh vrc tu tuang van hóa.
7. Plthng Dir lu?In xã h5i
a. C/nc náng
- Tharn rnuu chi d.o, hung dn tO chirc hoat dng cüa cong tác nghiên
cáu, nãrn bat du 1un xa hi trên pham vi toàn thânh phO.
- Nãm bat, tOng h9p và dê xuât giài pháp djnh huóng du' 1u.n xã hi trén
dia bàn thành phô.
b. Nhiin vu
- To chüc các hot dng nàm bat tinh hInh du lun; thirc hin djnh huOng
du luân xã hôi trên các Iinh virc kinh tê, chInh trj, xã hi, an ninh - quôc phOng
và viëc thirc hin các chi thj, nghj quyêt, chu truo'ng cüa Dãng, chInh sách, pháp
lut cüa Nhà nuó'c thông qua mng luói cong tác viCn vàgiao ban du 1un xã
hôi. Kjp thai xü' 19 thông tin, tong hgp tInh hInh du' lu.n tuân, tháng và dt xuât,
báo cáo kjp thai cho lãnh dao Ban và Thuängtrçrc, Ban Thuô'ng vv Thành uy.
- TO chuc các cuc diêu tra xã hi h9c d nãm tInh hmnh tu tuâng và dir báo
xu huâng tu tuäng, tarn trng cüa can b, dàng viên và các tang lOp nhãn dan.
PhOi hçp vo'i các cct quan, don v có lien quan triên khai nghiên cüu du lun v
các van dé trên linh vçrc kinh tê - xã hi, dc bit là cOng tác xây dirng Dàng.
- To chü'c tp hu.n, bi duOng nâng cao trInh d chuyên mon và nghip vii
cong tác cho di ngü can b tuyên giáo và cong tác viên v Cong tác nghien ciu,
nãm bat du luân xä hôi.
- Chi do, hu'Ong dan thành lip, cüng CO, kiin toãn rnng lu'ó'i cng tác viên
du lu.n xä hi trén dja bàn Thành ph.
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- D xu.t vài lAnh dao Ban khen thi.r&ng v cong tác du 1u.n xA hi.
CHU'ONG Ill.
NHIM VU, QUYEN HN CUA LANH DiO BAN,
TRUONG PHONG VA PHO PHONG
Diêu 5. Dôi vói Iãnh do Ban
1. Lãnh do Ban gôm: Tru&ng ban và các Phó trithng ban, lam vic theo
ché d thu tm&ng, trên nguyen täc tp trung dan chU.
2. Truâng ban là Thu trithng co quan, chju trách nhim toàn din tru'c
Thành u' ye mpi hot d'ng cüa Ban Tuyên giáo, tr1Tc tiêp phi trAch cong tác to
chirc can b, cong tác nghiCn cru khoa h9c, cong tác thi dua khen thix&ng. Là
ch tài khoân.
3. Các Phó Tru'âng ban là nguäi giüp vic Tru'óng ban và có trách nhim
tharn gia lãnh do tp the, phôi hqp chi do các hoat dng cña Ban, dông thôi
phi trách mt so linh virc cong tác và mt so phóng chuyên mon và cong tác
tuyCn giáo a nit so qun i:iy, huyn u, thj ày, DUTT. Chju trách nhim truOc
tp the lãnh dao Ban và dông chI Truóng Ban ye linh vtrc cong tác &rcic phân
cãng. Ci the:
3.1. Chi dao, to chüc, kiêm tra vic thirc hin các nhim v1i cüa Ban trong
lTnh v'.rc dixgc phân cong và trVc tiêp chi dao các phông dugc phân cong phii
trách.
3.2. Can cir vào chü truong, ho.c chi dao cüa Tru&rig Ban dê triên khai các
cong vic du'qc phân công; có chixang trInh cOng tác hang tuân, hang tháng, kC
hoach lam vic vói các ngành, các dan vj ye các nôi dung có lien quan den linh
vrc duqc phân cong phi trách và báo cáo thuàng xuyên, kjp thai vói TruOng
ban. Dôi vâi nhttng van dé lan, phirc t.p truóc khi quyêt djnh, báo cáo, xin '
kiên Tru&ng ban ho.c t.p the lãnh dao Ban.
4. Dôi vói Phó Truang ban th.thng trlrc, ngoài nhim vu, quyên han nhu
các Phó tniô'ng ban khác, Phó Tru&ng ban Thu&ng trrc chju trách nhirn:
4.1. Thu&ng trrc länh dao Ban, giup Tru&ng ban chi dao xây drng chuoig
trInh cong tác hang tuân, tháng, qu và nàrn cüa Ban; diêu hành cong vic chung
cüa Ban thco chuang trInh cong tác dã dé ra; chi dao xây dirng các báo cáo djnh
kS' cüa Ban gui Thânh u' và các ca quan Trung uang; chuân bj ni dung các
cuc hop lành dao Ban; thay rnt Trtr&ng ban giái quyêt cong vic khi Tru'&ng
ban di yang hoc duc Trithng ban uS' quyen.
4.2. Thirc hin phôi hgp hoat dng gifla các Phó truâng ban và các phàng
trong Ban. Kiêm tra, don dôc vic thrc hin chtxang trInh cOng tác cüa Ban duqc
lãnh dao thông nhât thông qua.
4.3. Trirc tiêp phv trách cong tác ni b ca quan, chi dao Van phông Ban
trong cOng vic hang ngày, ph1i trách các buôi giao ban ca quan, duyt xü 15' các
cong van, tài 1iu gui tâi Ban hang ngày.
5. Là u5' quyên thu nhât ye chü tài khoàn.
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Diêu 6. Dôi vói Chánh, Phó Van phông và rr ru.o.flg Phó các phông:
I. Chánh Van phông và các Tri.r&ng phông chju trách nhirn tnróc lãnh do
Ban ye moi hoat dng chuyên mon và quãn 1' can b, chuyên viên cüa Van
phông và phông chuyên mon (g9i chung là phông) theo nhim v11 sau:
1.1. Näm vüng các chucrng trInh, kê ho.ch cong tác cüa Thãnh ui', tham
mxu, xây dirng chuo'ng trmnh, ké ho.ch cong tác cüa Ban, xây dmg kê hoch cii
the cüa phông (thang, qu, nàrn), phân cong nhirn vii cho trng can bt, chuyên
viCn trong phàng (theo khã nãng và chuyên mon duçic dào tao) dam nh.n thrc
hiên.
1.2. Chi dao, don doe can b, chuyên viên ccia phông phát huy tInh chü
dng và sang to trong vic nghiên cü'u, dê xuât các chü truolig, giài pháp cong
tác nhãrn hoàn thành tot các nhirn vii duçic phân công, darn báo thôi gian Va
chat lu'gng.
2. Chuân bj ni dung và chü trI các buôi sinh hoat cüa phông. Báo cáo day
dü, kp th&i tInh hInh thirc hin nhirn vv cong tác cüa phông vi lãnh dao Ban
ph1i trách phông.
2.1. Kiém tra, don dôc can b, chuyên viên trong phông thirc hin các quy
dinh, quy ch cUa Ban, cüa Thành u, chap hành Lut can b, cong chtrc.
2.2. Chu trách nhim quàn 1 các tài san cüa phông thrqc trang cap.
2.3. Kiên nghj bô sung can b, chuyên viên ye lam vic t?.i Phông Va vic
dào tao, bôi duog can b.
2.4. ChCi dng phôi hp vói các phông, can b trong và ngoài Ban có lien
quan dê thixc hin tot nhirn vi cüa Phàng và chu'ong trInh cong tác cüa Ban.
2.5. Dinh kS' 6 tháng, mt näm thrc hin dánh giá can b, chuyên viên cüa
phóng.
3. Chánh Van phông Ban có nhim vii theo döi, tong hqp các hoat dng cua
Ban, thâm dlnh the thtrc van bàn truóc khi phát hành. Tham mixu ye cOng tác to
chüc can bô, hành chInh - quàn trj, dôi ngoi cüa Ban.
4. Phó chánh Van phông và Phó phông là ngu&i giüp vic cho Chánh Van
phàng và Tri.rOiig phàng theo nhini vi di.rçyc phân cong và diCu hành cOng vic
khi Chánh Van phông và Truôiig phông u' quyên (hoc yang m.t).
5. Chánh, Phó Van phông ban, TruOng, Phó các phông hang tuàn phãi có
ljch cong tác trInh Lãnh do Ban, dong thai thông báo cho can b, chuyên viên
trong phàng biêt.
Diêu 7. Thâm quyên k và ban hành các van bàn cüa Ban:
1.Tru'ông Ban:
K các van bàn ye to chüc can b, bão v chInh trj ni b, báo cáo chuong
trInh ké hoch cong tác cüa c quan hang nàrn và các van bàn quan tr9ng lien
quan den chirc nang, nhim vii cüa Ban; các van bàn lien quan dn phãn cong,
diêu dng bO nhirn, nâng b.c lucing, thi dua, k.hen thuâng, k' luât can b theo
thãrn quyên ducic phân cap cUa Ban Thuàng vi Thành u quy djnh.
2. Phó Truông banThuô'ng trrc k thay Trung ban các van bàn: báo
cáo djnh kS' ye chuyên rnOn, báo cáo tài chInh, hang tháng, 6 tháng, báo cáo
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chuyên d v linh vi.rc cong tác cüa Ban và các huóng d.n cña Ban, các 1oi van
bàn khác khi duqc Truô'ng ban uS' quyên.
3. Phó Truô'ng ban phii trách các lTnh vrc kS' thay Trtrâng ban các van
bàn: báo cáo, Cong van, thông báo, huâng dn dê xr iS' nhüng van dê thuc lTnh
vrc cong tác &rçic phân cong phii trách theo quy djnh ho.c dä Co chü truong cüa
tap the lãnh dao Ban.
4. Cbánh Van phOng Ban thra 1nh Tnrâng ban kS' nhng van bàn sau:
4.1. Cong van dê giài quyêt nhüng cong vic cii the ye nhüng van dê dã có
S' kiên chi dao cüa Lãnh dao Ban.
4.2. Giây giói thiu cong tác dôi vâi can b, nhân viên trong Ban.
4.3. Xác nhn IS' ljchcüa can b, cong chirc trong Ban.
4.4. Bàn sao các quyCt djnh, van bàn theo sir chi dao cüa iãnh dao Ban.
4.5. Giây m0i hQp các cong vic ni b cüa Co quan.
4.6. Các van bàn khác khi duoc lãnh dao Ban u5' nhirn.
5. Qui trinh pbát hành van ban
5.1. Van bàn chuyên mon thuc linh virc cta phOng, thI phOng tr soan thâo,
biên tap, dánh may, sra hoàn thin và chju trách nhirn ye ni dung tn.râc Lânh
dao Ban phv trách chuyên mon trrc tiêp. Dông chI Phó Tri.r&ng ban phv trách
tnrc tiCp phOng phái chu trách nhirn ye ni dung tr1róc dông chI Tn.râng ban,
khi trInh kS' Va kS' ban hành.
5.2. Van bàn truóc khi trInh kS' ban hành các phOng chuyên môn, phài
chuyCn ye Van phông ban, dông chI Chánh van phOng thârn dnh the thi.rc va kS'
tat vào trang cuôi cüa van bàn, chju trách nhirn tru'âc thu tnr&ig co quan ye the
thrc van bàn, dông chI Phó Van phOng phi trách kê toán thâin dnh ye kinh phI
truót khi trInh k9 ban hành.
CHLXONG IV
CAN BQ, CONG CHTC vA NHAN VIEN
Diu 8. Can b, cong chác và nhân viên có nhim v:
1. Thrc hin nghiêm tüc Lut can b, cOng chirc; Lu.t Lao dng và nhQng
quy djnh cüa pháp 1ut lien quan.
*
2. The.o dôi, nghiCn c1ru chuyên sâu ye linh vic cong tác dugc giao nhäm
tham rnuu cách thi:rc giài quyêt, thirc hin nhirn vi vói Tru&ng phOng, vói länh
dao Ban (trong truOng hgp duqc giao nhirn vi tr1c tiêp); närn chàc thông tin,
drbáo din biên tInh hInh, tharn gia nghiên cu khoa h9c, tong kêt thijc tin, dê
xuàt kiên nghj nhtng giãi pháp dé lam tot nhQng nhirn vi duc giao.
3. Nghiêm chinh chap hành nhiin vi &rcic phãn cong. k5' lu.t phát ngôn và
các quy djnh ye km giU, báo v tài 1iu, quàn IS' tài san. Chuyên viên theo dôi
dja bàn (ngoài nhim vv chuyên mon duçic phân cong) có trách nhim báo cáo
day dü, kjp thai, thu&ng xuyên và dt xuàt các hoat dng cüa Co sâ, dc bit là
tInh hInh tu tu&ng cüa doii vt phii trách v&i länh dao Ban bang van bàn (djnh k5'
3 tháng rnt Ian).
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4. Can b, cong chirc và nhân vién khi phOi h9'p vi các phàng trong Ban,
các so', ngành, doàn the thành phô, và Ca sâ, phâi Co trách nhirn thirc hin tot
nhirn vii diigc phân cOng trong phôi h9'p.
Diêu 9. Can b, cOng chü'c và nhân viên có trách nhim tharn gia các hoat
dng chung cüa cci quan; giO v sinh rnOi truO'ng sirth thai và cãnh quan no'i lam
vic; nCu cao tinh chü dng, sang to và cong dông trách nhim, h trg nhau dê
hoàn thành nhirn vi dugc giao, darn báo doàn kêt ni b, thrc hin xây drng
co quan van hoá, van minh cong so, vüng manh toàn din.
nhân viên khi di Ca sO, di h9p, cong tác
Diêu 10. Can b, cOng chóc
phãi báo cáo vOi TruOng phOng ye ni dung và két qua lam vic; khi có cong
vic xin nghi phâi báo cáo TruOng phàng vâ khi dugc TruOng phOng dông rnOi
duc nghI; nghi Orn dài ngày phái Co giây chirng nhn cña Ca quan y té có thârn
quyCn và sir dOng cüa dông chI Lành dao Ban phi trách.
TruOng pliOng co thârn quyên cho can b, cOng chrc, nhn viên trong
phOng nghi rnt ngày. Nêu nghi tilt hai ngày tr& len cO l do chInh dáng hoc
nghi phép, lam vic t.i nhà hoc di ra ngoài thành phO Ha Ni phâi báo cáo bang
van ban vói Tru'&ngphOng và Chánh Van phàng Ban, dông thOi phái du9'c lành
dao Ban ph trách dông '. Can b, Cong chrc và nhân viCn du'qc nghi phép hang
näm, nghI thai san... theo quy djnh cüa Lu.t Lao dng.
1)iCu 11. Chê d thông tin và h9c tip:
- Can b5, cOng chixc vâ nhân viên trong co quan di.xqc bô trI, tao diCu ldn
nghiên cfru, hQC tp các chi thj, nghj quyêt mói cüa Dàng, cUng thu tiêp nhn
thông tin ye chü truo'ng ciia länh dao Ban lien quan den nhim vi1 chuyên mon
theo quy dlnh.
- MOi can b, cong chü'c, nhân viên phái có kêhoach ti1 nghiên ciru, h9c t.p
1 1un, chuyên rnôn, nghip vii, di thirc té ca sO' d nâng cao nãng hrc cOng tác,
hoàn chInh tiêu chuân ch'rc danh cOng chi.rc thea quy djnh.
DiCu 12. Thirc hin dy dii Quy chê dan chii trong co' quan hànb chInh
nhà nu'óc (Theo Qui chê dan chü trong Co quan, ban hành theo Nghj djnh
04/2014-ND/CP ngày 17/01/2014).
1. Nhung chü truong, chInh sách cüa Dáng, nhà nu'Oc có lien quan dn
chrc nãng, nhim vu cüa Ban.
2. Duc thông báo, thào lun vâ tham gia kiêrn tra trong các van d sau:
Xây dirng ké hoach cong tác hang qu, hang närn. Tuyên diing, diCu dng, b
nhirn, mien nhirn, dào tao, bôi du'öng, thi dua khen thuO'ng, k lut; nâng bc
lu'ong, chuyên ngch luong cOng chc, viên chic; các chê d chInh sách th1rc
hin trong Co quan, k Ca dôi vOi nhung thông baa, ket Iun cüa Ca quan chc
näng ye nhU'ng hanh vi, vi pham ni quy, quy ché cüa co quan, vi pharn pháp
lust có lien quan den can b, cong chi'rc và nhân viên trong co' quan.
3. Du'qc thông baa ye các khoán thu, chi ngân sách hng nãrn cüa Ban bao
gOrn các nguôn thu chi do ngân sách cap và các ngun thu chi hgp pháp khác
theo quy djnh.
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Diêu 13. V dánh giá can ho, cong chü'c, nhân viên hang närn (theo
Hiióiig dan dánh giá can bô, cong chirc, nhân viên theo Qui chê).
CHTSCING V
HQI DONG TUYEN DUNG, HOI DONG KHOA HQC,
HQI DONG THI DUA - KHEN THIJONG vA K{ LUJT
Diêu 14. Hi dng Tuyn dung là th chrc tu vn gii1p Trnông ban quyt
dinh tlêp nhãn can bô, chuyên viên ye cong tac tal Ban Hôi dông co nhiêrn vu
xây drng tiêu chuân tuyên diing, so duyt ho sci l ljch, to chirc kiCrn tra trInh d
dOi tu'gng dr tuyên nhãrn darn bào dáp üng duçc nhng yêu câu chuyên mon và
khà nãng lam vic lâu dài tai Ban. Hi dông tuyên ding gôrn: Lành dao Ban,
Chánh Van phông và Tru&ng phông có nhân sr dr tuyên. Ngoài ra cOn thirc
hin theo FIuóng dn thrc hin Quy chê dan chü trong cong tác dào tao, dé bat,
tuyên ding...
Diêu 15. 11i dông Khoa h9c là to chrc tix van cho lãnh dao Ban ye boat
dOng nghiCn cuu khoa hoc, tong két thi.rc tin Hôi dông co nhiêm vu xet duyêt,
thâm djnh tInh cap thiCt, tInh khà thi cüa các chuyên dé, dê tâi, chirong trinh, kê
hoach nghiCn cru khoa h9c cap Ban, dông thai, to chüc dánhgiá, nghim thu
nhãm darn bão chat 1u9ng và hiu qua. Hi dông Khoa h9c gôrn: Truâng ban,
các Phó tru'&ng ban, rnt so truâng phOng chuyên mOn và rnt so dông chI có
hçc ham, h9c v.
Diêu 16. Hi ttông Thi dua khen thu&ng, k 1ut là to chirc tu van giüp
làith dao Ban ye các hoat dng thi dua, khen thuOng và k5' 1u.t dôi vói Ca nhân,
tap thC can bô, cOng chirc cüa Ban. Hi dOng thi dua, khen thu&ng gOrn: Lãnh
dao Ban, ChU tich Cong doàn, BI thu Chi doãn thanh niCn, Chánh VãnphOng
Ban và các tru011g phOng chuyên mon. Hi dông có nhirn vi dánh giá, tong kêt
các phong trào thi dua cüa Ban; xem xét, dê xuât vâi lãnh dao Ban hay kiên nghj
vó'i cap trên ra quyêt djnh khen thithng dôi vói can b, chuyên viên cüng nhu
các phOng chuyên mon và các Ban tuyên giáo, Trung tam bôi thrOng chInh trj
qun, huyn, thj us', Dãng u' tic thuc, Dãng b khôi và các to chirc chInh trj xà hi ye cong tác tuyen giáo. Hi dông Khen thu&ng, k' lut boat dng theo
các quy djnb cüa Dãng và pháp lu.t hin hành.
- DOi vó'i nh,i)ng cong vic dt xuât, can cir tInh hInh thrc tien, Ban có
quyêt dj.nh thành Jp Hi dOng riêng (tlly vào tInh chat cong vitc). Hi dông CO
nhim vi xây dirng các tiêu chI dánh giá và kiên nghi, hInh thi:rc khen thithng
phi h9p.
CHIXONG VI
MOI QUAN HE CONG TAC vA C} DO LAM VIC
Diêu 17. Mi quan h cong tác cüa Ban Tuyên giáo Thành u5:
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1.Ban Tuyên giáo Thành u' chju sir länh dao trIrc tip cüa Ban Thi.räng vu
và Thuông tnrc Thành uS'; chju sir chi 4o ye chuyên mon và hu&ig dan nghip
v cüa Ban Tuyén giáo Trung iiong, c quan chuyên mon ngành dcc cap trên.
2. Dôi vâi các Ban dãng Thành u5' và Van phông Thành uS', Ban Tuyên
giáo có môi quan h phôi h de lam tot chc nãng tham mini v&i Thtthng trirc,
Ban Thu&ng vi Thành üy ye cong tác xây dmg Dâng và triên khai thirc hin
hiu qua nhüng nhim viii chInh trj cüa Dãng b.
3. Dôi vói qun, huyn, thj u5', Dãng uS' trirc thuc, MTTQ và các to chrc
chInh trj - xâ hi Thành phô..., Ban TuyCn giáo có môi quaii h chi dao ye hoat
dông tuyên giáo và thôa thun trong vic bô nhim TruOng ban TuyCn giáo,
Giárn dôc trung tarn bôi duông chInh trj.
4. Dôi vói các s&, ngành cña Thành phô là rnôi quan h phôi hp triên khai
t1c hin Cong tác tuyên giáo và các nhim vi.i phôi hcip khác theo diing chü
triiong, du&ng lOi cüa Dáng và sir ch dao cüa Thành US'.
5. Dôi vói Dâng uS' Va to chirc chInh trj - xã hi trong Ban:
- Lãnh dao Ban, Ban chap hành Dâng b, Cong doàn, Doàn Thanh niên và
Hi Cru chiên binh ca quan to chirc hp lien tch It nhât 2 lãnlnãm nhärn trao
dôi chuorig trInh cOng tác 6 tháng, câ nam hay nhUng tr9ng tarn cong tác tirng
thôi k5'.
- Dãng u5' cüng länh dao Ban trao dôi thông nhât ye cong tác to chüc, can
b (dC hat, tiCp nhn, bOi duöng, dào tao...).
- Lãnh do Ban t.o diêu kin dC Cong doàn, Doàn Thanh niên, Hi Cu
Cong doàn Ban thrc
chiên binh ca quan hoat dng theo quy djnh; phôi hqp
hin các quy ché và chãm lo di song vt chat, tinh than cho can b cong chirc
co quan, to chirc hi nghj can b cong chrc ca quan hang näm.
Diêu 18. Chê do lam viêc:
1. Ban Tuyên giáo lam vic theo chê d Thu trtthng, dam bào nguyen täc
tp trung dan chü, dé phát huy trI tue, tInh chü dng, sang tao trong m9i hoat
dng cüa toàn the can b, cOng chrc và nhân viên cüa Ban.
2. Lãnh dao Ban hçp bàn t.p the, Tn.ràng ban quyet djnh nhüng van dê sau:
- Chuong trInh, kê hoach thrc hin nghj quyêt cüa Cap uS' Cap trên, nghj
quyêt cüa Dãng uS' co quan và chmnh sách, pháp lut cüa Nhà nuóc Co lien quan
den linh vgrc cong tác cüa Ban.
- Các de an, báo cáo sa kêt 6 tháng, tong két nãrn, tong kêt chuyên d,
Chuong trInh cong tác närn cüa Ban.
- Cong tác to chi.rc can b cüa Ban (dé bat, tip nh.n, luân chuyn, b
nhirn...) thirc hin theo ding các quy djnh ye cong tác can b cüa Dãng.
3. Dôi vó, i các phOng chuyên môn: Tm&ng phOng chju trách nhim truâc
Phó Truâng ban phii trách ye nhim vi1 cong tác thrqc giao, dng thOi thinc hien
nghiêm tüc chê dâ báo cáo, phân ành vói lãnh dao Ban, Phó truôllg ban phv
trách ye tInh hInh cong tác ci:ia phông.
4. Mt sO cuc hp thung k5' trong Ban:
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- Sang thu Hai hang tun: hçp giao ban giQa lânh dao Ban vói các lãnh do
phông chuyên mon.
- Chiêu th Sáu hang tuân: hçp lãnh 'd?.o Ban.
- Sang thi'r Hai tuân dâu cüa tháng: hçp toàn Ban.
- Môi qu' mt lan: hçp lien tjch Dâng u - lãnh d.o Ban - Cong doàn.
- Mt lan vào dâu tháng cüa mi qu: Lãnh do ban lam vic vâi phông
chuyên mon.
- Cuôi tháng cüa qul II: to chirc Hi ngh sci két cong tác ni b Ban và
cong tác tuyên giáo Thành phô.
- Cuôi tháng 12 cüa nãrn: to chirc Hi nghj tong kêt cong tác tuyên giáo
Thành phô.
Ngoài các qui dnh trén có các phiCn hçp bat thung khác do Tru&ng ban
quyêt djnh.
- Các Phàng chuyên mon g1r1 báo cáo cong tác tuân ye Van phông ban
tnróc 1 lh sang thir Sáu hang tuân, báo cáo tháng vào ngày 24 hang tháng, báo
cáoquI vào ngày 25 cüa tháng cuôi qul.
CHUNG VII
QUAN L HOJT DQNG TAT CHINH, KE TOAN
Diêu 19. Ban Tuyên giáo là dan vj dr toán cap ii.
Diêu 20. Hoat dng thu chi cüa Ban thgrc hin theo Lut Ngân sách, các
quy djnh cüa co quan Dáng cap trén và chC d tài chinh, ké toán hin hành và
Quy ch chi tiêu ni be....
Diêu 21. Toàn the can bô, cong chirc và nhân viên cüa Ban thrc hin
nghiêm tüc ye thu, chi, thanh, quyêt toán tài chInh theo Qui djnh quán l tâi
chinh và Qui ché chi lieu ni b cüa Ban Tuyên giao Thành u5'.
1. Van phàng Ban là dâu môi quãn 1'i nguôn tài chInh ngãn sách cüa Ban,
có trách nhim tharn muu xây dirng kê hoach tài chInh hang nãrn cüa Ban; kê
hoch quán l, sü dung nguôn ngân sách dam báo tiCt kim, hiu qua và dung
theo Lu.t ngân sách và các qui djnh cüa co cjuan tài chInh cap trên. Thông báo
ké hoach ngân sách duqc duyt hang närn, de các phông chuyên mon chü dng
triCn khai thuc hiên nhiêm vu.
2. Các phông chuyên môn, phôi hçp vói Van phàng xãy d'tmg dçr toán ngân
sách hang näm và dir trü các ni dung kinh phI phuc vu triên khai tic hin các
nhim vi chuyén mon do phàng tharn irnru, nhim vij do Thânh üy giao hoc
phôi hqp vó.i các dan vj...
3. Các hi ngh triên khai, ni dung chuyên mon thuc 1mb virc nào thI
phàng chuyên mon do phâi chju trách nhirn ye xây drng ni dung chuyên mOn.
dOng thai phOi hçp vâi Van phOng xây dirng dr trü kinh phi. Van phOng có
trách nhirn phôi hgp cüng phông chuyên mOn xay dirng dl:r trü kinh phi to chic
hi nghj và chuân bj các diêu kiin 4t chat phuc vu hi nghj, thanh quyêt toán
theo chê d qui dnh.
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CHTJ€JNG VIII
IEu i<iAN THT HANH
Diêu 22. Toàn the can b, cong chirc và nhân viên cüa Ban có trách nhirn
thirc hin Quy ché nay. Van phông Ban gilip Tru&ng ban theo däi, don dôc,
trInh
kiêrn tra vâ tO chc thiic hin các diêu khoân trong Quy ché nay. Trong
thirc hiên nêu có diêu khoân nao không phü hgp, s kiên nghj dê diêu chinh, bô
sung và thông báo tOi toân the can bô, cong chüc và nhân viên trong Ban. Quy
24-QD/BTGTU ngày
ché nay thay the Quy chê d ban hành t.heo Quyêt djnh
04/3/20 16 và có hiu lirc kê tngay k./.
qua

so
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CIIINH PHU

S: 72/2013/ND-CP

CONG HOA xA HQI CHIJ NGHIA VIT NAM
Dc 1p - Tir do - Hnh phüc

Ha Nç5i, ngày 15 tháng 07 näm 2013

NGII4 D!NH
QUAN LY, CUNG CAP, S1T DI)NG DICH VU INTERNET VA THÔNG TIN
TREN MNG

Can cLuçt td chzc ChInhphü ngày 25 tháng 12 nám 2001;
Can ct Luçt viên thông ngày 23 tháng 11 nám 2009;
Can ci Luçt công ngh thông tin ngày 29 tháng 6 nám 2006;
Can th Lugt báo chI ngày 28 tháng 12 nám 1989, Lut tha dôi, ho sung
môt so Diêu cza Lut báo chI ngày 12 tháng 6 nám 1999;
Can ct Lut xuát ban ngày 20 tháng 11 nám 2012;
Theo dê nghj cza Bô trwóng Bó Thông tin và Truyên thông,
ChInh phi ban hành Nghj ã'jnh quán lj, cung cap, th dyng djch vy Internet
và thông tin trên mgng,
Chu'ong 1.
NHIXNG QUY D!NH CHUNG
JMu 1. Phm vi Diu chinh
Nghj djnh nay quy djnh chi tiêt vic quãn 1, cung cap, sr dpng djch vi
Internet, thông tin trên mng, trô chth din tCr trên mng; bào dam an toàn thông
tin và an ninh thông tin; quyên và nghia vi cüa to chrc, cá nhân tham gia vic
quán l, cung cap, sfr diing djch vi Internet, thông tin trén mng, trà chci din tCr
trên mng, bào dam an toàn thông tin và an ninh thông tin.
Diêu 2. D6i ttrçrng áp thing
Ngh djnh nay áp ding dôi vâi to chrc, cá nhân trong nuâc, to chüc, cá
nhãn nuóc ngoài trirc tiêp tham gia hoc có lien quan den vic quãn l, cung
cap, sir ding deh vi Internet, thông tin trên mng, trô chth din tCr trên mng,
bão dam an toàn thông tin và an ninh thông tin.
Diêu 3. Giài thIch tr ngfr
Trong Nghj djnh nay, các tü ngü duài day ducic hiêu thu sau:
1. Mng là khái nim chung dung dê chi mng vin thông (co djnh, di
dng, Internet), mng may tInh (WAN, LAN).
2. Dch vit Internet là mt lo.i hInh dch vi viên thông, bao gôm dch vi
truy nhp Internet và dch vçi kêt nôi Internet:
a) Dch vi truy nhp Internet là ditch vi cung cap cho ngi.thi sir dung
Internet khà näng truy nhp den Internet;
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b) Djch vi k& n& Internet là djch vi cung cp cho doanh nghip cung c.p
djch vi truy nhp Internet, doanh nghip cung cap djch vi irng ding viên thông
khâ näng kêt nôi vâi nhau dê chuyên tài km luqng Internet. 3. Trm trung chuyên Internet là mt h thông thiêt bj viên thông duqc mt
to chrc hoc doanh nghip thiêt 1p dê cung cap djch vi kêt nôi Internet
4. Doanh nghip cung c&p dch vi Internet là doarih nghip viên thông
cung cap djch v11 Internet quy dnh tai Khoàn 2 Diêu nay.
5. Di l Internet là to chirc, cá nhân cung cap djch vi truy nh.p Internet
cho ngtrài sü diing Internet thông qua hqp dông d.i l Internet k vâi doanh
nghip cung cap djch vi truy nhp Internet dê hu&ng hoa hông ho.c ban 1i djch
vi truy thp Internet dê hithng chênh lch giá.
6. Diem truy nh.p Internet cong cong bao gôm:
a) Dja diem ma d.i l Internet dtrqc quyên sir ding hcip pháp dê cung cap
djchvi;
b) Dim truy nhp Internet cong cong cüa doanh nghip là dja diem ma dcm
v thành viên hoc cá nhãn dai din cho doanh nghip cung cap djch vi truy
nh.p Internet trrc tiêp quàn 1 dê cung cap djch vi truy nhp Internet cho ngu&i
sr ding Internet;
C) Diem truy nhp Internet cong cong tai khách san, nhàhàng, san bay, ben
tàu, ben Xe, quán cà phê và diem cong cong khác là dja diem ma to ch'rc, cá
nhân d:uqc quyên sü dng hçip pháp dê cung cap djch viii truy nhp Internet cho
*
ngi.thi sir drng Internet.
7. Ngithi sr dung Internet là to chCrc, cá nhân giao kêt hqp dông sfx ding
dch vi vâi doanh nghip cung cap djch vi truy nhp Internet ho.c diem truy
nhp Internet cong cong de sir dung các üng diving và djch vitrên Internet.
8. Tài nguyen Internet là t.p hcip ten và so thuc quyên quãn l cUa Vit
Nam, bao gôm:
a) Ten mien quôc gia Vit Nam ".vn", các ten mien khác lien quan den
quyên lçii quôc gia Vit Nam; dja chi Internet, so hiu mng, các ten và so khác
duçic các to chc quôc tê phân bô cho Vit Nam thông qua Trung tam Internet
Vit Nam (VNMC);
b) Ten mien quôc tê, dja chi Internet, so hiu mng, ten và so khác &xçic to
chüc quôc tê phãn bô cho to chüc, cá nhãn ti Vit Nam.
9. Dch vi trô chai din ti trên mng (g9i tat là djch vi trô thai din tü) là
vic cung cap cho ng.rèd chai khâ nng truy nhp vào mng và chcii các trô cho'i
din tir trên mng.
10. Doanh nghip cung cap djch vii trô chai din tü trên mng (gçi t&t là
doanh nghip cung cap djch vi trô chcii din tir) là doanh nghip thành 1p theo
pháp Lu.tVit Nam cung cap djch vi trà chai din tr thông qua vic thiêt l.p
h thông thiêt bj và sü diing hçip pháp phân mêm trà chai din tr.
11. Diem cung cap djchvii trô chai din tü cong cong là dja di&n ma t
chüc, cá nhãn dixcic toàn quyên sü ding hcip pháp d cung cap cho ngithi chai
khâ n.ng truy nh.p vào mng và chcii trô chai din tr thông qua vic thit 1p h
thông thiet bj tai dja diem do.
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12. Ngui cho'i trô cho'i din t11 trên rnng (g9i tt là ngithi chai) là Ca nhân
giao kêt hçTp dông vói doanh nghiêp cung cap djch vii trô chai din t1r hoc diem
cung cap djch vi trô chai din tl~ Cong cong dê chai trô chai din ti:r.
13. Thông tin trên mng là thông tin dugc luu tr, truyên dua, thu thp và
xà 1 thông qua mng.
14. Thông tin cong cong là thông tin trên ming cüa mt to chrc, cá nhân
ducic cong khai cho, tat cã cac dOi tuqng ma không can xác djnh danh tInh, dja
chi cii the cüa các dôi tirçing do.
15. Thông tin riêng là thông tin trên mng cüa mt to chüc, cá nhân ma tO
chirc, Ca nhân do không cong khai hoc chi cong khai cho mt hoc mOt nhóm
dOi tuçxng dä du'gc xác djnh danh tInh, dja chi ciithê.
16. Thông tin cá nhân là thông tin gän lien vói vic xác dnh danh tInh,
nhân than cña cá nhân bao gôm ten, tuôi, dja chi, sO chirng minh nhân dan, so
then thoai, dia chi thu diên ti:r và thông tin khác theo quy djnh cüa pháp Lu.t.
17.Dich vu nôi dung thông tin là djch vi cung cap thông tin cong cong cho
ngui si:r diing djch vi.
18.Nguôn tin chInh thrc là nhung thông tin dugc dang, phát trén báo chI
Vit Nam hoc trên các trang thông tin din ti:r cüa c quan Dâng, Nba nuc
theo quy djnh pháp Lu.t ye báo chI, s hthi trI tue.
19.Thông tin tong hcrp là thông tin ducic tong hçp tü nhiêu nguôn thông
tin, nhiêu loai hInh thông tin ye môt hoäc nhiêu 1mb vuc chInh tr, kinh tê, van
hóa,xãhi.
20. He thông thông tin là tap hop các thiêt bj viên thông, cOng ngh thông
tin bao gOm phân cimg, phân mêm và Ca si d 1iu phic viTi cho hoat dng lu'u
trü, xà 15', truyên dim, chia sé, trao dôi, cung cap Va si.r diing thông tin.
21. Trang thông tin din t1r (website) là h thông thông tin dung dê thiêt 1p
mt hoc nhiêu trang thông tin duac trInh bay duâi dng k5' hiu, so, chü viêt,
hInh ânh, am thanh và các dang thông tin khác phiic vii cho vic cung cap và sir
diing thông tin trên Internet.
22. Mng xä hi (social network) là h thông thông tin cung cap cho cong
dông nguèi sir diing mng các dich vu luu trU, cung cap, sr diing, tim kiêm, chia
sé và trao dôi thông tin vri nhau, bao gôm djch vi,i tao trang thông tin din t c
nhan, diên dan (forum), trO chuyên (chat) trirc tuyên, chia sé am thanh, hInh ânh
và các birth thirc dch vii tuang t1r khác.
23. An toàn thông tin là sr bão v thông tin và càc h thông thông tin tránh
bj truy nh.p, si~ ding, tiêt l, gián doan, sira dOi ho.c phá hoai trái phép nhãrn
bâo dam tInE nguyen vçn, tInh bào mt và tInh khã dicing cüa thông tin.
24. An ninE thông tin là vic báo dam thông tin trên mng khOng gay
phuo'ng hai den an ninh quôc gia, trt tlr an toàn xa hi, bI mt nba nuâc, quyên
và lqi Ich hp phap cüa to chic, cá nhân.
Diêu 4. ChInh sách phát triên, quãn 15 Internet và thông tin trên mng
1. Thüc day vic sir dung Internet trong mi hoat dng kinh tê, xã hi dc
bit trong lmnh virc giáo diic, dào tao, y tê, nghiên ciru khoa h9c, cong ngh dê
tang nàng suât lao dng, tao vic lam và nâng cao chat ltrng cuc song.
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2.Khuyn khIch phát trin các ni dung, 1mg diing ting Vit phiic viii eho
cong dông ngiii Vit Nam trên Internet. Day manh vic &ra các thông tin lành
manh, hUu Ieh len Internet.
3. Phát triên ha tang Internet b.ng rng den truông hQc, bnh vin, vin
nghiên elru, thu vin, co quan nhà ntr&c, doanh nghip, các diem truy nhp
Internet cong cong và h gia dInh. Chü tr9ng vic phô c.p djch viii Internet a khu
vrc nông thôn, vIng sâu, vi1ng xa, biên giâi, hal dâo, ving có Diêu kin kinh tê
- xã hi dc bit kho khàn.
4. Ngán chn nhfiuig hành vi lqi diing Internet gay ành htr&ng den an ninh
quôc gia, tr.t tr an toân xà hi, vi phm dao düc, thuân phong m5 tiic và vi
phm quy djnh cüa pháp Lu.t. Ap ding các bin pháp bào v tré em, thanh thiêu
niên khôi tác dng tiêu erc cüa Internet.
5. Bào darn chi nhttng thông tin hqp phap theo pháp Lust Vit Nam mâi
duqc truyên, kê ca truyên qua biên giâi, den ngi.thi sIr diing Internet tai Vit
Nam.
6. Khuyn khIch và tao Diu kin sIr diing rng rãi ten min quc gia Vit
Nam ".vn", ten min tiêng Vit và chuyên dôi sang cong ngh dja chi Internet
IPv6 (g9i tat là cong ngh IPv6).
7. Day math hcip tác quôc tê ye Internet trên co sà ton trQng dc l.p, chü
quy&n, bInh dàng, các ben clung có igi, phlu h9p vâi pháp Lut Vit Nam và Diêu
uthc quôc te ma Cong hôa xA hi chlu nghia Vit Nam là thành viên.
Diu 5. Các hành vi bj cam
1. Lqi digig vic cung cap, sIr diung djch viu Internet và thông tin trén mng
nhàm m1ic dIch:
a) Chông lai Nhà nuóc Cong hôa xà hi chlu nghia Vit Nam; gay phuong
hai den an ninh quôc gia, tr@ tr an toàn xã hi; phá hoai khôi dai doàn kêt dan
tc; tuyên truyên chien tranh, khUng bô; gay h.n thlu, mâu thun giüa các dan
tc, sac tc, ton giáo;
b) Tuyên truyên, kich dng bao lirc, dam ô, dôi triiy, ti ác, t nan xâ hi,
me tin dj doan, phá hoai thuân phong, m tiic elm dan tc;
c) Tiêt 1 bI mt nhà nuâc, bI m.t quân s1r, an ninh, kinh tê, dôi ngoi và
nhftng bI mt khác do pháp Lu.t quy djnh;
d) Dua thông tin xuyên tac, vu không, xluc pham uy tin elm to chlrc, danh
dir và than phâm clua cá nhân;
d) Quãng cáo, tuyên truyen, mua ban hang hóa, djch vu bj cam; truyên bá
tác phâm báo chI, van h9c, ngh thi4t, xuât bàn phâm bj cam;
e) Già mao to chIrc, cá nhãn và phát tan thông tin già mao, thông tin sai sir
that xâm hi den quyên và 1i Ich hqp pháp elm to chIrc, cá nhân.
2.Càn trô trái pháp Luat vic cung cap và truy cp thông tin hcip pháp, vic
cung cap và sIr dicing các djch vi hqp pháp trén Internet clua t chIrc, cá nhãn.
3. Can tth trái pháp Li4t hoat dng clua h thông may chlu ten min quôc
gia Vit Nam ".vn", hoat dng hp pháp elm h thông thiet b cung cp djch vi
Internet và thông tin trén mng.
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4. Sir d11ng trái phép m.t khu, khóa mt ma cña to chirc, cá nhân; thông tin
riêng, thông tin cá nhân và tài nguyen Internet.
5. Tao dumg dan trái phép dôi v&i ten mien hçp pháp cüa to chrc, cá nhân;
tao, cài dat, phát tan phan mêm dc hai, vi-rilit may tInh; xâm nhp trái phép,
chiêm quyên Diêu kbiên h thông thông tin, tao 1.p cong ciii tan cong trên
Internet.
Chu'ng 2.
vA
s11'
DUNG DICH VIJ INTERNET, TAI
QUAN L\, CUNG CAP
NGUYEN INTERNET
MUC 1. D!CH \T1J INTERNET
Diêu 6. Cap phép cung cap djchvçi Internet
1. Doanhnghip chi dugc cung cap djch v Internet khi Co giây phép cung
cap djch v viên thông loai hInh djch v Internet.
2.Vic cap phép, sira dôi, bô sung, gia han, thu hôi và cap Iai giây phép
cung cap dch vi Internet thirc hin theo các quy drih tai Diêu 35, Diêu 36, Diêu
38, Diêu 39 Lut viên thông và Diêu 18, Diêu 23, Diêu 24, Diêu 28 Nghj dnh
sO 25/20111ND-CP ngày 06 tháng 4 nàm 2011 ciia ChInh phü quy djnh chi tiêt
và thi hành mt so Diêu cüa Lut vin thông.
Diêu 7. Quyên và nghia vii cüa doanh nghip cung cap djch vi Internet
Ngoài các quyên và nghia vi cüa doanh nghip cung cap djch vi viên
thông quy dnh tai Khoãn 1 Diêu 14 Lut viên thông, doanh nghip cung cap
dch vi1 Internet có các nghTa vi sau day:
1. Gui Thông báo chInh thüc cung cap djch vi1 Internet ti B Thông tin và
Truyên thông (Cic Vin thông) truc khi chInh thrc cung cap djch vii theo quy
djnh cüa B Thông tin và Truyên thông;
2. Dang k hcTp dông dai 1 Internet mâu, hcrp dông cung cap và sü' diing
dich v11 Internet mâu vO'i B Thông tin và Truyên thông (Cic Vien thông) dê
thirc hin thông nhât trong toàn doanh nghip.
Diêu 8. Diêu kin hot dng cUa diem truy nhp Internet cong cong
1. Di 1' Internet dugc phép boat dng khi dáp irng dU các Diêu kin sau
day:
a) Däng k kinh doanh dai 1 Internet;
b) K h9p dông di 1 Internet vói doanh nghip cung cap dlch vi truy
nhp Internet;
c) Trung hçp cung cap dch vi trO chai din tir phái tuân thu quy djnh tai
Khoân 1 Diêu 35 Nghj djnh nay.
2. Chü diem truy nhp Internet cong cong cUa doanh nghip không phâi
däng k kinh doanh dai 1 Internet và k hp dOng dai 1 Internet. Truèng h9p
cung cap dch vi trO chai din tu phâi tuân thu quy djnh tai Khoân 1 Diêu 35
Nghj dnh nay.
3. Chii diem truy nhp Internet cOng cong tai khách san, nhà hang, san bay,
ben tàu, ben Xe, quán cà phe và các diem cOng cong khác khi cung cap dch vii
truy nhp Internet cho ngui su ding trong pham vi các da diem nay:
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a) Không phài dàng k kinh doanh di 1 Internet và k hçip dng dai 1
Internet nêu không thu ctr&c;
*
b) Phài dng k kinh doanh di 1 Internet và k)' hcrp dông d.i 1 Internet
nêu có thu euâc.
Diu 9. Quyn, nghia vi cüa chü dIm truy nhp Internet cong cong
1. D.i 1 Internet có quyên và nghia v sau day:
a)Thiêt 1p h thông thiêt bj dâu cuoi t?i dja diem duçic quyên sir dicing dê
cung cap dch vii truy nhp Internet cho ngithi sir dng djch viii tai dja diem do;
b) Treo biên "Dai 1 Internet" kern theo so däng k) kinh doanh dai 1
Internet;
c) Niêm yet cOng khai ni quy sü diing dch vi Internet a noi mci ngutM dê
nhn biêt bao gôm các hành vi bj cam quy djnh tai Diêu 5 Nghj djnh nay, quyên
và nghTa vi cüangi.thi sü diing Internet quy djnh tai Diêu 10 Nghj djnh nay;
d) Cung cap djch vii truy nhp Internet theo chat hrçing và giá cuâc trong
hcTp dông di 1 Internet;
d) Trrning hçip cung cap djch vi trô choi din ti'r trên mng cO quyên và
nghTa V11 cüa chü diem cung cap djch vii trO chcii din t1r cong cong quy djnh tai
Dieu 36 Nghj djnh nay;
e) Không di.rçic to chüc hoc cho phép nguai sir diving Internet sü diing các
tInh nàng cüa may tInh tai dja diem kinh doanh cüa mInh dê thirc hin hành vi bj
cam quy djnh tai Diêu 5 Nghj c1nh nay;
g) Duçc yeu câu doanh nghip k3 hcip dông d.i 1 Internet v&i mmnh hu&ng
din, cung cap thông tin ye djch vi truy nhp Internet và chju sr hem tra, giám
sat cüa doanh nghip Internet do;
h) Tham gia các chucrng trInh dào tao, tp huân v Internet do Cu quan quàn
1 nhà nirâc Va doanh nghip qung cap djch vii Internet to chüc trên dla bàn;
i) Thrc hin quy djnh ye bào dam an toàn thông tin và an ninh thông tin.
2. Chü diem truy nhp Internet cong cong cüa doanh nghip có quyên và
nghia vi sau day:
a) Treo biên "Diem truy nh.p Internet cong cong" kern ten doanh nghip và
so giây phép cung cap djch vii Internet cüadoanh nghip;
*
Diem
a,
c,
d,
e,
h,
i
Khoàn
1
Diêu
nay.
vi1
quy
dnh
Quyênvà
nghia
b)
tai
3. Chü diem truy nh.p Internet cOng cong tai khách son, nhà hang, san bay,
ben tàu, ben Xe, quán cà phe và các diem cong cong khác khi cung cap djch vii
truy nh.p Internet có thu cuóc có quyên và nghTa vi sau day:
a) Tuân thu gia m&, dOng cua cüa da diem;
b) Quyênvà nghia vi quy djnh tai Dim a, c, d, e, g, h, i Khoán 1 Diu nay.
4. Chü diem truy nh.p Internet cOng cong tai khách sn, nhà hang, sn bay,
bêntàu, ben xe, quán Ca phé và các diem cong cong khác khi cung cap djch vii
truy nhp Internet không thu cuâc có quyên và nghia vii sau day:
a) Than thu gi& m&, dóng cra cüa dja dim;
b) Quyên và nghia vçi quy djnh tai Diem a, c, e, h, i Khoãn 1 Diu nay.
Dieu 10. Quyên và nghia vi cüa ngirbi sfr duig Internet

Ngoài vic tuân thu các quyn và nghia vii quy djnh tai Khoân 1 Diu 16
Lut viên thông, nguYi sü diing Internet con có quyên và nghia vi.i sau day:
1.Dtrçic sü diing các djch vii trên Internet tth các djch vi bj cam theo quy
djnh cUa pháp Lu.t.
2. Tuân thu thai gian hoat dng cüa diem truy nh.p Internet cong cong.
3. Không thiçic kinh doanh iai các djch vçi Internet duâi bat k' hInh thüc
nao.
4. Tuân thu các quy djnh v bào dam an toàn thông tin, an ninh thông tin và
các quy djnh khac có lien quan t?.i Nghj djnh nay.
Diu 11. Kêt nôi Internet
1. Doanh nghip cung cp dch vi1 Internet dixcic kt nê1 tric tip di quôc t
kêt nôi trirc tiêp vâi nhau ra kêt nOi vói các tram trung chuyên Internet.
2. Tram trung chuyên Internet quôc gia (VNJX) là tram trung chuyên
Internet thuc Trung tam Internet Vit Nam do B Thông tin và Truyên thông
thành 1p dê ho tro:
a) Bào dam an toàn cho hoat dng cüa toàn b mang Internet Vit Nam
trong truOng hqp xày ra si,r cO dôi vói mng vin thông trong nthc và quôc tê;
b) HInh thành mang thi'r nghim cong ngh IPv6 quOc gia;
c) Tham gia kêt nôi v&i tram trung chuyên Internet cüa khu vrc và quôc tê;
d) Kêt noi các doanh nghip cung cap djch viii Internet theo nguyen täc phi
igi nhun nhàm nâng cao chat hrçmg và giâm giá thãnh djch vii.
3. B Thông tin và Truyên thông có trách nhim:
a) Quy djnh ci the ye hoat dng cüa VNIX;
b)Ban hành co chê, chInh sách dê tao Diêu icin cho các doanh nghip
cung cap djch vi Internet kêt nôi v&i nhau, vâi VNIX và các tram trung chuyên
Internet khác.
MVC 2. TAI NGUYEN INTERNET
Diêu 12. Dãng k ten min
1.B Thông tin Va Truyên thông thirc hin quân 1 ten mien quôc gia Vit
Nam ".vn" và ten mien quôc tê ma to chirc quOc té phân bô cho to chirc, Ca nhân
tai Viêt Nam.
2. Mci to chirc, cá nhân dêu có quyên däng k ten min quOc gia Vit Nam
".vn" và ten mien quôc tê.
3. Vic dang k3' ten min qu6c gia Vit Nam ".vn" thtic hin thông qua nhà
dàng k ten mien ".vn".
4. Vic däng k ten min qu& gia Vit Nam ".vn" thrc hin theo cáe
nguyen täc sau day:
a) BInh däng, không phân bit dôi xCr;
b) Däng k truâc d.rçic quyên sir dung truâc, trt'r các ten mien dtrqc dành
cho dâu giá theo quy djnh cüa pháp Lu.t;
c) Tuâri thu các quy djnh ye bâo v ten mien quôc gia Vit Nam ".vn"
theo Diêu 68 Lut cong ngh thông tin;
d) Tuân thu quy djnh ye dâu giá, chuyên nhupng quyn sr diing ten mien
theo quy djnh cüa Lu.t vin thông.
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5. Ten mi&n do t chüc, cá nhân dãng k phài bào dam không có c1im tr
xâm phm den lçii ich quôc gia hoc không phü hcip v&i d?.o dirc xã hi, thuân
phong, m ti:lc cüa dan tc; phài the hin tInh nghiêm tüc dê tránh sir hiêu nhâm
hoc xuyên t.c do tInh da am, da nghia ho.c khi không ding dâu trong tiêng
Vit.
6. Ten min là ten gi cüa th chüc Dàng, Co quan Nhà nuóc chi danE cho t
chirc Dàng, co quan Nhà nuâc; to chüc, cá nhân khác không duqc dàng k, si'r
d%lng các ten mien nay.
7. B Thông tin và Truyên thông quy djnh cii the Diêu kiin, quy trinh, thu
t%lc dàng k, thu hôi ten mien quôc gia Vit Nam ".vn".
Diu 13. H thông may chü ten mien quôc gia Vit Nam ".vn"
1. H thông may chü ten min quôc gia Vit Nam ".vn" là h thông k9
thuat nhäm bào dam hot dng cho ten mien quôc gia Vit Nam ".vn" trên
Internet. B Thông tin và Truyén thông (Trung tarn Internet Vit Nam) thiêt l.p,
quãn 1 và vn hành h thông may chü ten mien quôc gia Vit Nam ".vn".
2. Các doanh nghip cung cap djch vi Internet Co trách nhim phôi hgp, kêt
nôi, djnh tuyên dê bào dam h thông may chü ten mien quôc gia Vit Nam ".vn"
hot dng an toàn, on djnh.
Diêu 14. Nhà dãng k ten min ".vn"
1. Nhà däng k5' ten mien ".vn" là doanh nghip cimg cap dch vi d.ng k5',
duy trI ten mien quôc gia Vi@ Nam ".vn".
2. Nhà däng k' ten mien ".vn" dugc cung cap djch vi khi dáp üng dü các
Diêu kin sau day:
a) Là doanh nghip thành l.p theo pháp Lut Vit Nam hoc to chrc O
ni.thc ngoài k hqp dông vâi nhà dang k9 ten mien chInh thirc (Accredited
Registrar) cUa To chüc quàn 1 ten mien quôc tê (ICANN);
b) Däng k kinh doanh dich vi.i dáng k ten mien;
c) Co du näng lirc ye nhân sir, k thu.t phti hçp vói quy mô hoat dng dê
triên khai cung cap djch vi dang k, duy trI ten mien;
d) K hçip dông vOi Trung tarn Internet Vit Nam d tr& thành nhà dàng k
ten mien ".vn".
3. Nhà dang k ten min ".vn" Co quyn và ngha vii sau day:
a) To chüc thirc hin vic dang k, duy trI ten mien theo quy djnh cüa pháp
Lut;
b) Li.ru trü d.y dü, chInh xác thông tin v th chüc, cá nhn däng k ten
mien theo quy djnh cüa Bô Thông tin và Truyên thông;
c) Thiêt 1.p h thông may chü ten mien (DNS), h thông k5 thut cung cap
dch vi và triên khai các bien pháp bào dam an toan dôi vOi các ten min và d
lieu ten mien cüa to chi'xc, cá nhân;
d) Dugc hi.róng dan, cung cap thông tin ye vic dãng k ten min và chju si,r
thanh tra, kiêrn tra cüa B Thông tin và Truyên thông;
d) Tir chôi cung cap djch vii khi to chrc, Ca nhân không dáp Crng quy djnh
ye d.ng k ten mien;

e) T.m ngrng hoat dng, thu hi ten min theo yêu cu cña c quan quân
ly nha flUOC co tham quyen;
g) Nhà däng k ten mien ".vn" trong nuóc phài sü dicing may chü ten
mien chInh (Primary DNS) ding ten mien quôc gia Vit Nam ".vn" khi cung cap
djch vii;
h) Xây drng Va Cong b6 cong khai các biu mu, quy trInh, thu tic dang k
ten mien theo quy djnh cüa B Thông tin và Truyên thông;
thông tin và phôi hçxp vâi ca quan quãn 1 nhà nuc
i) Báo cao, cung
có thãm quyên theo quy djnh.
Diêu 15. Nhà dáng k ten mien quc t t3i Vit Nam
1. Nhà däng k ten mien quôctê tai Vit Nam là doanh nghip cung
dch vi ding k, duy trI ten mien cuôc tê tai Vit Nam.
2. Nhà dng k ten mien quôc tê ti Vit Nam duçic cung cap djch vi khi
dáp üng dü các Diêu kin sau day:
a) Là doanh nghip thành 1p theo pháp Lust Vit Nam;
b) Dãng k kinh doanh djch vi clang k ten mien;
c) Co hçip dông k vâi To chüc quãn l ten mien quôc tê ICANN) hoc
nha clang ktên mien chInh thrc (Accredited Reistrar) cüa To chüc quán 1 ten
mien quOc té dê cung
djch vii dang k') ten mien quôc tê ti Via Nam.
3. Nhà clang k ten mien quôc tê tai Via Nam Co quyên và nghTa vil sau
day:
a Quãn l thông tin v th chc, cá nhãn & Via Nam clang k ten min qu6c
tê tai dcn vj mInh bao gôrn ten to chcrc, da chi trii s& chInh, so din thoai, so
fax, da chi thu din tü dôi v&i tO chüc; h9 và ten, ngày, thang, nAm sinh, so
chirng minh nhãn dan, ni cap, ngày cap, dja chi thuàng tn, so din thoai, dja
chi thu din tr dôi vol ca nhân;
*
b) Huâng dan to chüc, cá than clang k ten mien quOc tê thông báo vic sr
ding ten mien quOc tê theo quy djnh cüa B Thông tin và Truyên thông;
c) Báo cáoB Thông tin và Truyên thông theo quy djnh;
thông tin và phôi hqp v61 Co quan quán l nhà nuâc có thâm
d) Cung
quyên dê giài quyêt, xir 1 vi vic lien quan tâi ten mien quôc tê ma mInh quàn
l.
A
Dieu 16. Xir ly tranh chap ten mien
1. Tranh chap ye clang k, sü d%ing ten mien quôc gia Vit Nam ".vn" dugc
giài quyêt theo các hInh thic sau day:
a) Thông qua thi.rcmg lucing, hOa giái;
b) Thông qua tr9ng tài;
c) Khâi kin tai Tha an.
*
2. Can cr iái quyêt tranh chap ten mien theo yêu câu cia nguyen don:
a) Ten mien tranh chap trng hoc giông den mc nhâm lan vâi ten cüa
nguyen don; trüng ho.c giông den m1rc nhâm lan vói nhan hiu thuong mai hay
Ich hcip pháp;
nhãn hiu dch vi ma nguyen don là ngu&i CO quyên hoc
b) Bj dcm không có quyen ho.c lçii Ich hqp pháp lien quan den ten mien do;
F
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c) Bj dan cho thuê hay chuyn giao ten min cho nguyen dan là ngi ehü
cüá ten, nhãn hiu thuong mai, nhän hiu djch vçi trüng hoc giông den müc gay
nhâm 1n vâi ten mien do; cho thuê hay chuyên giao cho dôi thu canh tranh cüa
nguyen dan vi lçii Ich riêng ho.c dê hem lO'i bat ehInh;
d) Bj dcm chiêm ding, ngän can không cho nguyen dan là ng.thi chü cüa
ten, nhän hiu thuong mai, nhãn hiudjchvi dang k ten mien tuang ing vó
ten, nhan hiu thuang mal hay nhan hiçu dch vçi do nham miic dich cnh tranh
k.hông lành manh;
d) Bj dan sr di1ng ten mien dê hUy hoai danh tiêng cüanguyên don, can trâ
hoat dng kinh doanh cüa nguyen don ho.c gay sr nhâm lan, gay mat lông tin
cho cong chüng dôi vâi ten, nhn hiu thtrcing mai, nhân hiu djch vii cüa
nguyen don nhàm mic dIch earth tranh không lành manh;
e) Tru&ng hçp khác chüng minh thrqc vic bj don sü diing ten mien vi
phm quyên và lgi Ich hqp pháp cUa nguyen dan.
3. Bj don duqe coi là có quyên và lçii Ich hçp pháp lien quan den ten mien
khi dáp 'rng mt trong nhng Dieu kin sau day:
a) DA sü diing hoc CO bang chüng rö rang dang chuân bj si'r diing ten mien
ho.c ten tuong tmg v&i ten mien do lien quan den vic cung cap san phâm, hang
hóa ho.c djch vi mt each thrc sr tnróc khi có tranh chap;
b) Ducic cong chüng biêt den b&i ten mien do cho dü không có quyên nhän
hiu thuang mai, nhn hiu hang hóa, nhãn hiu djch v'v;
c) Dang sü dicing ten mien mt each hçip pháp không lien quan tci thuang
mai hoc sr diing ten mien rnt each chInh dáng, không vi mi1c dIch thuong mai
hoc lam cho cong chung hiêu sai hoc nhâm lan, ãnh hithng tói ten, nhàn hiu
thuong mai, nhãn hiu hang hôa, nhn hiu djch vi cüa nguyen dan;
d), Co bang chñng khác chüng minh duc tInh hqp pháp cüa b don lien
quan den ten mien.
4. Ca quan quàn i ten mien ".vn" xir l' ten mien có tranh chap dugc thirc
hin theo bien bàn hOa giài thành cua các ben có tranh chap hoc theo quyêt
djnh d có hiu hrc pháp Lu.t cüa ca quan Tr9ng tài hoie theo bàn an, quyêt
dnh dã cO hiu lc pháp Lut cüa TOa an.
Biêu 17. Phân bô, cap, thu hM dja chi Internet và s hiu mng
1.B Thông tin và Truyên thông thrc hin vic dãng k dja chi Internet và
so hiu mng v&i các to chirc quôc tê; phân bô dja chi Internet, so hiu mng cho
các doanh nghip cung cap djch vi Internet và các. thành viên dja chi Internet
khác&VitNam.
2. Doanh nghip cung cap djch v Internet duçic quy&n c.p các dja chi
Internet ma mInh duçic phân bô cho các thuê bao Internet cüa doanh nghip.
3. To chc, doanh nghip nhn dja chi Internet, so hiu mng trçrc tiêp tr
các to chüc quôc te phài báo cáo và tuân thu các quy djnh có lien quan cüa B
Thông tin và Truyên thông.
4. B Thông tin và Truyen thông quy djnh the Diu kin, quy trInh, thu
tiic däng k, phân bô, cap, thu hôi dja chi Internet và so hiu mng.
Diêu 18. Thüc day ñng diing cong ngh IPv6

Ii
1.Cong ngh IPv6 thuc danh mic cong ngh cao dugc uu tiên dâu tu phát
triên. Hoat dng nghién ciu, san xu.t, nhp khâu các thiêt bj, phân mêrn và hoat
dng irng ding cong ngh IPv6 khác ducic hi.râng các müc ixu dâi, ho trçl theo
quy dnh cüa Lut cong ngh cao.
2. Khuyen khIch, tao Diêu kin cho doaith nghip cung cap djch vi Internet
dâu tu phát triên h thông mng sir diing cOng ngh IPv6.
3. C quan nhà nuc khi dâu tu, mua sam các thiêt bj mâi có kêt nOi
Internet phâi bão dam cac thiêt bj nay có ho trg cong ngh IPv6 theo quy djnh
cüa B Thông tin và Truyên thông.
4. B Thông tin và Truyêh thông chü tn, phôi hçip vâi các B, ngành lien
quan xay dçrng chInh sách ho trq và 1 trInli. bâo dam tat câ thiêt bj, phân mêm
vin thông và cong ngh thông tin kt nôi Internet duqc san xuât trong nuâc và
nh.p khâu vào Vit Nam phái rng ding cong nghIPv6, htrâng ti ngmg hoàn
toãn vic san xuât và nhp khâu thiêt bj, phân mêm không ho trcY cOng ngh
IPv6.
5. B Giáo dc và Dào tao huóng dn vic dua ni dungvê cong ngh IPv6
vao chung trInh dao tao c1ia các trung dai hçc 'à cao ding thuc flnh virc
cong ngh thông tin và truyên thông.
Diên 19. Quyên và nghia vt.1 cüa to chfrc, Ca nhân sü' cltjng tài nguyen
Internet
1 .îô chüc, cá nhân däng k và si:i dçing ten mien quôc gia Vit Nam ".vn"
có quyén và nghTa vi sau day:
a) Chju trách nhim tri.râc pháp Lu.t ye thông tin dãng k), bao gôm tInh
chInh xác, trung thirc cüa thông tin và báo dam không xâm pham quyên, igi Ich
hçip pháp cüa to chüc, cá nhân khác;
b) Chju trách nhim ye vic quàn 1, si dçing ten mien cüa mmnh theo quy
djnh cüa pháp Lu.t.
2. To chirc, cá nhân sir diing ten mien quoc tê phãi thông báo vOi B Thông
tin và Truyên thông theo quy djnh tai Dieu 23 Lut cong ngh thông tin. B
Thông tin và Truyên thông quy djnh c1i the quy trInh, thu tiic thông báo sir diing
tênmiênquOctê.
3. To chi.rc sir ding dja chi Internet và sO hiu rnng phai thc hin djnh
tuyên và sr ding dja chi Internet, so hiu mng theo quy djnh cüa B Thông tin
và Truyên thông.
4. To chirc, cá nhân sir diing tài nguyen Internet phài cung cap thông tin,
phôi hgp vOi cci quan quãn 1 nhà nthc có thâm quyên khi thrgc yêu câu.
5. TO chirc, cá nhân str dng tài nguyen Internet phâi np 1 phi däng k và
phi duy trI tài nguyen Internet theo quy djnh.
Chtrng 3.
QUAN L, CUNG CAP VA SlY DTJNG THÔNG TIN TREN MNG
MVC 1. QUY D!NH CHUNG
Diêu 20. Phân Ioi trang thông tin din tfr
Trang thông tin din t'Cr dugc phân loai nhu sau:
1. Báo din tir duâi hln.h thüc trang thông tin din tir.
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2. Trang thông tin din t1r thng hçip là trang thông tin din t1r cüa cci quan,
t chüc, doanh nghip cung cap thông tin tong hcTp trén cci s& trIch dan nguyen
van, chInh xác nguôn tin chmnh thüc và ghi rô ten tác giâ ho.c ten c quan cüa
nguôn tin chInh thüc, thai gian dã dãng, phát thông tin do.
3. Trang thông tin din tir ni b là trang thông tin din tir cüa c quan, to
chüc, doanh nghip curig c.p thông tin ye chüc nng, quyên han, nhim vii, to
chüc b may, dch v11, san phâm, ngành nghê và thông tin khác phiic vi cho ho.t
dng cüa chInh ca quan, to chi'rc, doanh nghip dO và không cung cap thông tin
tônghcip.
4. Trang thông tin din tà cá nhãn là trang thông tin din tr do cá nhân thiêt
1p ho.c thiêt 1p thông qua vic si:r dicing djch vçi mng xã hi dê cung cap, trao
di thông tin cUa chInh cá nhân do, không di din cho to chüc ho.c cá nhân
khác va khOng cung cap thông tin tong hçip.
5. Trang thông tin din tü i.'rng diing chuyên ngành là trang thông tin din tir
cüa co quan, to chüc, doanh nghip cung cap djch vii irng dicing trong linh virc
vin thông, cong ngh thông tin, phát thanh, truyên hInh, thizcing mi, tài chInh,
ngân hang, van hóa,y tê, giáo dic và các linh virc chuyên ngành khác và không
cung cap thông tin tong hçp.
Diêu 21. Nguyen tc quãn 1, cung cap, sfr dtjng thông tin trên mng
1.Vic quàn 1, cung cap, sii ding thông tin trên mng dithi hInh thirc báo
din tir, xuât bàn din t'cr và quãng cáo trên mng phâi man theo các quy djnh
cüa pháp Lu.t ye báo chI, xuât bàn và quâng cáo.
2. Vic quãn 1, cung cap, si:r diing thông tin trên mng du&i hInh thirc
mng xa hi, trang thông tin din ti:r tong hqp phài tuân theo quy djnh ti Miic 2
Chrnmg III và các quy djnh có lien quan t.i Nghj djlth nay.
3. Vic quãn 1, cung cap, sir dicing djch v11 ni dung thông tin trên mng
vin thông di dng phâi tuân theo quy djnh t.i Miic 3 Chuong III và các quy
djnh có lien quan t.i Nghj djnh nay.
4. Vic quán l, cung cap, sü ding ni dung thông tin trên trang thông tin
din tü irng ding chuyên ngành phái tuân theo quy djnh cüa pháp Lut chuyên
ngành và cac quy djnh có lien quan cüa Ngh djnh nay.
5. TO chirc, cá nhân phãi chju trách nhim theo quy djnh cUa pháp Lu.t v
các thông tin ma mInh lixu trti, truyên dua, cung cap hoc phát tan trên mng.
6. Thông tin riêng cüa to chrc, cá nhân dizqc bào dam bI m.t theo quy djnh
cüa pháp Lut. Vic kiêm soát thông tin riêng trên mng do CG quan quãn l nhà
nuàc có thâm quyên thirc hin theo quy djnh cüa pháp Lust.
7. To chüc, doanh nghip cung cap djch vçi trên mng không duqc tit. l
thông tin cá nhân cüa ngu&i sir diing djch vi trir các trtthng hcp sau day:
a) Ngix&i sü dicing dOng cung cap thông tin;
b) Các to chüc, doanh nghip có thOa thun vâi nhau bang van bàn v yic
cung cap thông tin cá nhan dê phic vi cho vic tinh crc, Ip hóa don, chfrng t'ir
và ngàn chn hành vi trôn tránh thrc hin nghia vi theo hgp dông;
c) Khi có yëu câu cüa Ca quan quán l nhà nuâc Co thâm quyn theo quy
djnh cüa pháp Lu.t.
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8. T chirc, cá nhan tham gia hot dông quàn 1, cung c.p và si:r ding thông
tin trên mng có trách nhim bão ye bI mt nhà nuc theo quy djnh cüa pháp
Lut. To chirc, cá nhân khi liru trt, truyên thra trên mng thông tin thuc danh
mlic bI mt nhà nuOc Co trách nhim ma hóa thông tin theo quy djnh ciia pháp
Lut.
Diêu 22. Cung cap thông tin cong cong qua biên giói
1. Cáo to chirc, doanh nghiêp, cá nhân nu6c ngoài khi cung cap thông tin
cong cong qua biên giâi có ngithi sü diing t?i Vit Nam hoc có truy c.p tü Vit
Nam can tuân thii cáo quy djnh cüa pháp Lu.t lien quan cüa Vit Narn.
2. B Thông tin và Truyên thông quy dnh cii the ye cung cap thông tin
cong cong qua biên giói.
MUC 2. TRANG THÔNG TIN DIN TU, MNG XA HOT
Diêu 23. Quãn 1 vic thiêt 1p trang thông tin din tir, mng xã hi
1. Báo din tü dui hInh thirc trang thông tin din ti:r du'gc thiêt l.p và hot
dng theo quy djnh cüa pháp Lust v báo chI.
2. Trang thông tin din tir 1rng ding chuyên ngành &rcc thiêt l.p và hot
dng theo quy djnh ci,ia pháp Lust chuyên ngành và các quy dnh có lien quan
cüa Nghj djnh nay.
3. Trang thông tin din t1r Ca nhân, trang thông tin din tir ni b phái tuân
theo cáo quy djnh ye däng k và sir dng tài nguyen Internet và các quy djnh cO
lien quan ti Ngh dnh nay.
4. To chic, doanh nghip chi duqc thiêt l.p trang thông tin din t1r tong
h9p, thiêt l.p mng xã hi khi có Giy phép thiêt 1p trang thông tin din tir tong
hgp, Giây phép thiêt 1p mng xä hi.
5. To chtrc, doanh nghip duqc cap Giây phép thiêt 1.p trang thông tin din
t1r tong hçp, Giây phép thiêt 1p mng xã hi khi có dü các Diêu kin sau day:
a) Là tO chirc, doanh nghip duçic thành 1p theo pháp Lut Vit Narn có
chrc näng, nhim vit hoc dãng k kinh doanh ngành nghê phü hcTp vó'i dich vçi
và ni dung thông tin cung cap;
b) Co nhân sir quán 1 dáp üng yêu câu theo quy djnh cüa B Thông tin và
Truyên thông;
c) Dã däng k ten min sir diing dê thiêt 1.p trang thông tin din tr tong
hgp, mng xã hi;
d) Co dü khâ näng tài chInh, k5 thu.t, to chtrc, nhân sir phñ hcip vói quy mô
hot dng;
d) CO bin pháp báo dam an toàn thông tin và an ninh thông tin.
6. Giây phép thiêt 1p trang thông tin din tir tOng h9p, Giây phép thiêt l.p
mng xâ hi có thài hn theo dê ngh cüa tO chirc, doanh nghip nhung tOi da
không qua 10 nàm.
7. B Thông tin yà Truyen thông cap phép thiêt 1p mng xa hi.
8. Cc quán 1 Phát thanh, Truyên hInh và Thông tin din tir - B Thông tin
và Truyen thông cap phép thiet l.p trang thông tin din tir tong h9r cho co' quan
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báo chI, cci quan ngoi giao và lãnh sr, th chirc trrc thuc Trung uong, t ch(rc
ton giáo hoat dng hqp pháp ti Vit Nam; t chüc ChInh phü và phi chInh phU
nuóc ngoài hoat dng hçTp pháp t.i.Vit Nam; S& Thông tin và Truyên thông và
các Ca quan, to chüc khác theo quy djnh cüa B Thông tin và Truyên thông.
9. S& Thông tin và Truyên thông cap phép thiêt 1p trang thông tin din t1r
thng hcTp cho to chüc, doanh nghip không thuc các dôi ti.xcing quy djnh tai
Khoãn8Diêunày.
10.B Thông tin và Truyên thông quy djnh the Diêu kin, quy trinh, thu
tçic cap, süa doi, bo sung, gia han, thu hôi, cap lai Giây phép thiêt Ip trang
thông tin din tü tong hqp, Giây phép thiêt l.p mng xã hi.
11. Bô Tài chInh phôi hqp v&i B Thông tin và Truyên thông quy ctjnh 1
phi cap phép thiêt l.p trang thông tin din tir tong hqp, cap phép thiêt 1p mg
xâhi.
Diu 24. Quyên và nghia v11 cüa to chfrc, doanh nghip thit 1p trang
thông tin din tü tOng hçrp
*
To chirc, doanh nghip tbiêt 1p trang thông tin din tr tong hçip có quyên
và nghia vi sau day:
1. Dixcic thiêt l.p trang thông tin din tr tong hcrp và cung cap thông tin
tong hcip cho cong cong theo quy djnh cüa pháp Lust;
2. Co It nhât 01 h thông may chü dt tai Vit Nam dáp crng vic thanh tra,
kiêm tra, liru tr, cung cap thông tin theo yeu câu cUa ca quan quàn 1 nhà nithc
có thâm quyên và giài quyêt khiêu n.i cüa khách hang dôi vâi vic cung cap
djch viI theo quy djnh cüa B Thông tin và Truyên thông;
3. Xây drng quy trInh quãn 1 thông tin cong cong;
4. Kiêm tra, giám sat, loai bO nhng thông tin cong cong Co ni dung vi
pham quy dlnh tai Diêu 5 Nghj djnh nay ngay khi tr phát hin hoc có yêu câu
bang van ban cüa cci quan quân 1 nhà nithc cO thâmquyên;
5.Thirc hin quy dnh.cüa pháp Lut ye sà hihi trI tu lien quan den vic
cung cap và sir dicing thông tin;
6. Lxu tn) thông tin tong hçp tôi thiêu trong 90 ngày ké tr thii diem thông
tin dixçic däng trên trang thông tin din tir tOng hçrp;
7. Báo cáo theo quy djnh và chju sr thanh tra, kiêm tra cUa ca quan quãn 1
nhà nixàc có thâm q.uyên.
Diu 25. Quyen và nghTa vt cüa to chfrc, doanh nghip thit 1p mng
xA hi
T chirc, doanh nghip thit l.p mg xã hi Co quyn và nghTa vi sau
day:
1. Cung cap djch vi mng x hi cho cOng cong trir các dch V\1 b cam
theo quy djnh cüa pháp Lu.t;
2. Cong khai thóa thi4n cung cap và sl'r ding djch vi mang xà hi;
3. Co bin pháp bâo v bI m.t thông tin riêng, thông tin cá nhân cUa ngithi
sü ding; thOng báo cho nguii si:i diing ye quyên, trách nhim và các rüi ro khi
liru trtt, trao dôi và chia sé thông tin trên mang;
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4. Bào darn quyn quyt dnh cüa nguèi sü ding khi cho phép thông tin cá
nhân c'ia mInh dugc cung cap cho to chirc, doanh nghip, cá nhân khác;
5. Không dugc chü dng cung cap thông tin cong cong có ni dung vi
phm quy djnh ti Diêu 5 Nghj dnh nay;
6. Phôi hgp v&i ca quan quân 1 nhà nuOc có thâm quyên dê loai bO hoc
ngän ch.n thông tin có ni dung vi phm quy djnh t?i Diêu 5 Nghj dnh nay khi
cóyêucâu;
7. Cung cap thông tin cá nhân và thông tin riêng cüa ngui sir diing có lien
quan den hot dng khüng bô, ti phrn, vi phrn pháp Lu.t khi có yêu câu cüa
co quan quãn 1 ,nhà nuó'c có thâm quyên;
8. Co It nhât 01 h thông may chü dt tai Vit Narn dáp 1rng vic thanh tra,
kiêm tra, luu trU, cung cap thông tin theo yêu câu cüa Ca quan quán l nba nuc
có thârn quyên vâ giâi quyêt khiêu ni cüa khách hang dOi vi vic cung cap
djch v11 theo quy djnh cüa B Thông tin và Truyên thông;
9. Thirc hin vic dãng k, lu'u trü vâ quân 1 thông tin cá nhân cüa ngui
thiêt l.p trang thông tin din tir cá nhân và nguäi cung cap thông tin khác trên
mng xâ hi theo quy djnh cüa B Thông tin vâ Truyên thông. Bâo dam chi
nhtmg ngithi dâ cung cap day dü, chInE xác thông tin cá nhân theo quy dinE mi
dugc thiêt l.p trang thông tin din tir cá nhân hoc cung cap thông tin trên mng
xAhôi;
10. Báo cáo theo quy dinh và chiu sir thanh tra, kiêrn tra cüa các Co quan
quán 1 nhà niióc có thârn quyên.
Diêu 26. Quyên và nghia viii cüa ngubi sfr diing djch vij mng xã hi
Ngoài quyên và nghia vt cüa ngithi sir ditng Internet quy djnb tai Diêu 10
Nghi djnh nay, nguôi si.'r diing djch vii mng xã hi con có quyên và nghia v
saudây:
1. Duçic sCr ding djch vi cüa mng xä hi trir các djch vi bj cam theo quy
djrth cüa pháp Lut.
2. Drac bão v bi mat thông tin riêng và thông tin cá nhân theo quy djnh
cüaphápLut.
3. Tuân thu quy chê quán 1, cung cap và sir diing djch viii rnng xa hi.
4. Chju trách nhim ye ni dung thông tin do mInh lu'u trü, cung cap,
truyên dixa trên rnng xã hi, phát tan thông tin qua du&ng lien kêt trirc tiêp do
mInh thiêt lap.
MUC 3. CUNG CAP DICH VJ NQI DUNG THÔNG TIN TREN
MING VIEN THÔNG DI DQNG
Diêu 27. Cung cap djch viii ni dung thông tin trên mng viên thông di
dng
1. TO chirc, doanh nghip chi dugc cung cap djch vii ni dung thông tin
trên mng vin thông di dng sau khi dã dang k' cung cap djch vii ni dung
thông tin trên rnng vin thông di dng theo quy dnh cüa B Thông tin và
Truyen thông.
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2. Diu kin dãng k cung cp djch vii ni dung thông tin trên mng vin
thông di dng:
a) Là to chic, doanh nghip thành 1p theo quy djnh cüa phápLu.t Vit
Nam có chüc nàng, nhim vi hoc Thng k doanh nghip ngành nghê cung cap
djch vi ni dung thông tin trên mng;
b) Co dü khã nng tài chInh, k5 thut, to chüc, nhân sir phü hqp vói quy mô
ho.tdng;
c) Co bin pháp bâo darn an toàn thông tin và an ninh thông tin.
3. B Thông tin và Truyên thông quy djnh ci the ye quy trInh, thU tiic dang
k cung cap djch vi ni dung thông tin trên mng viên thông di dng; vic kêt
noi to chuxc, doanh nghip cung cap djch v11 ni dung thông tin trên mng vâi
doanh nghip vien thông di dng và các quy djnh khác có lien quan den vic
quân 15', cung cap, sü ding djch vii ni dung thông tin trên m.ng viên thông di
dng.
Diu 28. Quyn và nghTa vii cüa to chfrc, doanh nghip cung cap djch
viii ni dung thông tin trên mng vin thông di dng
To chi.'rc, doanh nghip cung cap djch vi ni dung thông tin trên mng viên
thông di dng Co quyên và nghia visau day:
*
1.Dixçic thiêt 1p h thông thiêt bj tai dja diem ma mInh dugc toãn quyên
sU ding hqp pháp theo quy djnh cUa pháp Lu.t và thuê duing truyên dan viên
thông dê kêt nôit&i các doanh nghip vin thông;
2. Co It nhât 01 h thông may chU dt ti Vit Nam dáp Ung vic thanh tra,
kiêm tra, liru trü, cung cap thông tin theo yêu câu cUa cci quan quãn 15' nhà nuàc
có thâm quyên và giâi quyêt khiêu ni cUa khách hang dôi vài vic cung cap
djch vi theo quy djnh cUa Bô Thông tin và Truyên thông;
3. Di.rçic phn bô kho so viên thông, tài nguyen Internet theo quy ho.ch và
quy djnh quàn l tài nguyen vin thông;
4. Cung cap djch vi ni dung thông tin phU hçxp theo quy dnh cüa
pháp L4t cO lien quan;
5. Ban hành quy trInh, quy chê, thU tiic cung cap và sü di1ng djch vi va giái
quyêt khiêu nai trên cci so tuân thU quy djnh ye quân 15', lixu trt, truyên thra
thông tin so cUa Lu.t cong ngh thông tin và quy djnh cUa pháp Lu.t v ch6ng
thu rae;
6. Cung c.p djch vu1 theo dUng ch.t luqng, giá cuthc djeh vi dã cong b v&i
ngu.rOi sU ding djch vi;
7. Báo cáo theo uy djnh và chju sir thanh tra, kiêm tra cUa các cci quan
quàn nhà ntrOc có thâm quyên.
Diu 29. Quyn và nghia vy cüa doanh nghip vin thông di dng
Doanh nghip viên thông di dng có quyên và nghTa vi sau day:
1. Thirc hin hqp tác kinh doanh vOi to chüc, doanh nghip cung cp dch
vçi ni dung thÔng tin trên mng vin thông di dng theo nguyen t&c sau day:
phU hqp
a) Thông qua thtrcrng krcing trên cci sO bâo dam cOng bang, hçip
vài quyên, lqi Ich cUa các ben tham gia;
b) SU ding hiu qua tài nguyen vin thông và co sO ha tang vin thông;

15'

15',

17

c) Bào dam hot dng an toàn, thing nht cüa các m.ng vin thông;
d) Bào dam quyên, 1i Ich hgp pháp cüa ngui sir ding djch vii viên thông
và to chüc, cá nhân có lien quan;
d) Cung cap kêt nôi cho các to chirc, doanh nghip cung cap djch vii ni
dung thông tin trên mng vin thông di dng ti bat k' diem nào khà thi ye mt
k thu.t trên mng vin thông và thuc hin kêt nôi kjp thai, hçTp 1, cong khai,
minhb.ch;
e) Khôngphân biêt dôi xü ye kêt nôi, giá ci.râc, thanh toán, tiêu chuân, quy
chuân k thu.t vin thông, chat hrqng mng và djch vçi viên thông.
2. Th chôi kêt nôi vâi các to ch'(ic, doanh nghip không dang k cung cap
djch vii ni dung thông tin trên mng viên thông di dng theo quy djnh tai
Khoàn 1 Diêu 27 Nghj djnh nay;
3. Tm ngl'rng ho.c ngimg kêt ni vi to chirc, doanh nghip cung cap djch
vii ni dung thông tin trên mng viên thông di dng vi pham quy djnh ye vic
cung cap djch v11 khi co yêu câu bang van bàn cüa cc quan quán l nhà nuâc có
thâm quyên;
4. Phôi hçipvOi các to chrc, doanh nghip cung cap djch vi ni dung thông
tin trên mng viên thông di dng dê giâi quyêt khiêu nai, tranh chap ye giá cithc,
chat hrqng djch vi cho ngi.thi si.'r ding;
5. Báo cáo theo quy djnh va chu si.r thanh tra, kiêm tra cüa các cci quan
quân l nhà nithc có thâm quyên.
Diêu 30. Quyên và nghia viii cüa ngtrô'i sfr ding djch vi ni dung thông
tin trên mng viên thông di dng
Ngix?i sir diing djch vt ni dung thông tin trên mng viên thông di dng có
quyên và nghia vi.i sau dày:
1.Dtrçc sü dung các djch vt ni dung thông tin trén mng vin thông di
dông trir các djch vi bj cam theo quy djnh cüa pháp Lut;
2. Tuân thu quy djnh sà diing djch vit ni dung thông tin trên mng viên
thông di dng và djch v11 vin thông theo quy djnh cüa pháp Lut;
3. Tir kiêm tra và chju trách nhim ye vic quyet djnh sà dçrng djch vii cüa
mInh;
4. Co quyn k.hiu nai, t cáo k.hi ni dung djch vi nhn ducic không dung
vâi nôi dung dich vii ma to chüc, doanh nghip cung cap djch vi ni dung thông
tin trên m.ng viên thông di dng dâ cong bô, thOa thu.n.
Chtrcrng 4.
TRO CHcY! DItN T! TREN MiNG
Diêu 31. Nguyen tc quãn 1 trô cho'i din tfr trên ming
1. Trô choi din tü trên m.ng &rçic phân loai nhu sau:
a) Phân loi theo phuang thic cung cap và sr dng djch vi, bao gôm;
- Trà chcii din tü có sr ttwng tác giüa nhieu nguii chai yói nhau dông
thai thông qua h thông may chU trô chcii cüa doanh nghip (gçi tat là trô chai
Gi);
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Trô choi din tir chi có sr tuang tác giüa ngi.thi choi vói h th6ng may
chU trô chai cüa doanh nghip (g9i tat là trà chai 02);
Trô chth din tr có sr tuang tác gii~a nhiêu ngui chcyi vâi nhau nhung
không có si tuclng tác gifla ngi.räi chcii vâi h thông may chü trô chai cüa doanh
nghip (gçi tat là trô chcvi 03);
Trô chai din tü duçic tâi ye qua mng, không có sir tuang tác giüa ngithi
chai vol nhau và giih nguii chai vol h thông may chü trô cho'i cüa doanh
nghip (g9i tat là trô chai 04).
b) Phân loai theo d tuôi cüa nguOi thai phü hcip vol ni dung và kjch bàn
trô chai. B Thông tin và Truyên thông quy djnh ciii the ye phân 1oi trô chcii
theo d tuôi ng.thi chai.
2. Doanh nghip &rcYc cung cap djch vi trô chai Gi khi có Giây phépcung
cap djch vi trô chai din tü và Quyêt djnh phê duyt ni dung, kjch ban dôi vol
tüng trà chcii din tr do B Thông tin và Truyên thông cap.
3. Doanh nghip &rcic cung cap djch vii trô chai G2, G3, G4 khi có Giây
chCrng nhn däng k cung cap djch vi trô chcii din tà và thông báo cung cap
djch vi doi vol tirng trô chai din tr.
4. To chirc, cá nhãn nuOc ngoài cung cap djch vi tró chai din tir trên mng
cho ngu&i sü di,ing tai Vit Nam phài thành 1p doanh nghip theo quy djnh cüa
pháp Lu.t Vit Nam dê th1rc hin cung cap djch vi trô chai din tcr trên mng
theo quy djnh ti Ngh djnh nay và quy djnh ye dâu tu ntrOc ngoài.
Diêu 32. Cp phép cung cap djch VtJ trô choi Gi
1. Doanh nghip dugc cap Giây phép cung cap djch vii trô chai din tr khi
-

-

-

có dü các Diêu kin sau day:

a) Là doanh nghip duqc thành l.p theo quy djnh cüa pháp Lut Vit Nam,
có Giây chirng nhn dãng k doarih nghip ngãnh nghê cung cap djch vi trô
chai din tr trên mng;
b) Dã däng k ten mien sr ding dê cung cap djch vi;
c) Co dü khã nng tài chInh, k5 thut, to ch'crc, nhân sçr phü hqp vol quy mô
ho.t dng;
d) Co bin pháp bào dam an toàn thông tin và an ninh thông tin.
2. Giây phép cung cap djeh vi trô chai din tü có thai hn theo d nghj cüa
doanh nghip, nhung tôi da không qua 10 nàm.
3. Doanh nghip duçic cap Quyêt djnh phé duyt ni dung, kjch ban trO
thai din tCr khi có dü các Diêu kin sau day:
a) Co Giây phép cung cap djch vi trO chai din tCr cOn thOi hn tOi thiêu 01
nàm;
b) Ni dung, kjch ban trO chai din tir dáp üng các yêu câu sau day:
Không vi pham quy djnh tai Khoãn 1 Diêu 5 Nghj djnh nay;
Không có hInh ãnh, am thanh gay cam giác ghê sg, rung rqn; kIch dng
bao 1iic, thu tInh; dung tic, khêu gçii, kIch thIch dam 0, triy lac, vô luân, trái vol
truyên thông d.o düc, van hóa, thuân phong m t1ic cüa dan tc; xuyen tc, phá
hoai truyên thông ljch sir;
*

-

-
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- Không có hInh àrih, am thanh miêu tà hành dng tr tfr, sr dicing ma tiIy,
uông rugu, hut thu6c, khüng b6; hành dng nguqc dAi, xãm h.i, buôn ban tré em
va các hành vi có hai hoc bj cam khác;
- Các yêu câu khác theo quy cljnh cüa B Thông tin va Truyên thông.
c) Dáp 1rng yêu cau ye k5 thut, nghip vi cung cap djch vi trô chai din
tr theo quy dnh cüa B Thông tin và Truyên thông.
4. Bô Thông tin và Truyên thông quy djnh ci the Diêu kin, quy trInh, thu
tuc cap, sra dôi, bô sung, gia hn, thu hôi, cap lai Giây phép cung cap djch vii
trà chth din tr, Quyet djnh phê duyt ni dung, kjch bàn trô chth din tà.
5. Bô Tâi chInh chü trI, phôi hçp vài B Thông tin và Truyên thông quy
djnh 1 phi cap phép cung cap djch vi trô chai din tir và phi thãm djnh ni
dung, kjch bàn trô chcii din tr.
Diêu33. Bang k cung cp dlch vti trô cho'i G2, G3, G4
1. Diêu kin d.ng k cung cap djch vi trà chai din tcr:
a) Là doanh nghip ctuçic thành 1p theo quy djnh cüa pháp Lu.t Vit Nam,
có Giây chirng nhn dãng k doanh nghip ngành nghê cung cap djch vi trô
chi din tCr trên mang;
b) DA dng k ten mien s11 diing dê cung cap djch vi trong trithng hqp cung
cap dich vu trên Internet;
c) Co dü khá nãng tài chInh, k thut, to chüc, nhân sir dê cung cap djch vii
trO chth din tr phü hqp vài quy mô hot dng;
d) Co bin pháp bâo darn an toàn thông tin và an ninh thông tin.
2. B Thông tin và Truyên thông quy djnh cii the Diêu kin, quy trInh, thu
ti1c dng k và thu tiic thông báo cung cap djch vi trà chcii din tr.
Biêu 34. Quyn và nghTa vi cüa doanh nghip cung cp djch viii trô
choi din tfr
Doanh nghip cung cap djch vi trô chai din tü có quyên và nghia vi sau
day:
1. Di.rcic thuê duô'ng truyen dn cüa doanh nghip vin thông d kêt nôi h
thông thiêt bcung cap dch vii den mng viên thông cong cong;
2. Co It nhat 01 h thông may chü d.t ti Vit Nam dáp lrng vic thanh tra,
kiêm tra, 1u'utr, cung cap thông tin theo yêu câu cüa ca quan quàn 1 nhà nirâc
có thâm quyên và giâi quyêt khiêu ni cüa khách hang dôi vâi vic cung cap
djch vi theo quy djnh cüa B Thông tin và Truyên thông;
* 3. Thjet 1p trang thông tin din tr cung cap djch v trô choi din tlr bao
gôm day dü các thông tin sau day:
a) Phãn loai trô chcvi din tiir theo d tuôi ngxi chci dôi vài trng trô chai;
b) Quy tàc cüa tmg trà chth din tü;
c) Các quy djnh 9uãn I thông tin, quãn 1 hot dng cüa trô chai din t1r;
d) Các quy täc ye giãi quyet khiêu n.i, tranh chap quyên lcii phát sinh giia
ngsii chai và doanh nghip, gitta ngi.räi chori vâi ngui chori.
4. Ap ding các bin pháp han chê tác dng tiêu crc cüa trô chori do doanh
nghiçp cung cap, bao gom:
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a) Cung c.p thông tin v trô chcii dâ &rçic phê duyt ni dung, kjch bàn
(dôi vâi trô chai G 1) hoc dã thông báo theo quy djnh (doi vói trô thai G2, G3,
G4) trong các chuong trInh quàng cáo, trên trarig thông tin din tü cüa doanh
nghip và trong tirng trô choi bao gôm ten trô chai, phân 1oi trô chai din tt'r
theo d tuôi và khuyên cáo ye nhfing tác dng ngoâi mong muon ye the chat,
tinh than có the xáy ra dôi v&i ngixi chcii;
b) Dôi vOi trô chai Gi thrc hin dãng k thông tin cá nhân cüa ngu1i choi
va áp diing bin pháp hn chê gi1 chori dôi vi tré em, ngi.thi chcii dii&i 18 tuôi
theo huó'ng dan cña B Thông tin và Truyên thông;
5. Bào dam quyên lçii chInh dáng cüa ngithi chcii theo dñng quy tác cüa trô
chcii din tü dä cong bô; chju trách nhim ye giá cuc, chat luçmg djch vi, an
toàn thông tin; giâi quyêt khiêu nai và các tranh chap phát sinh giüa ngu?i chum
và doanh nghip, giia ngui chcii vâi ngi.thi chum;
6. Tuân thu quy djnh cüa B Thông tin và Truyên thông ye 4t phâm ào
(hInh ãnh do hça cUa mt do 4t, mt nhân 4t theo quy tãc nhât djnh do nhà san
xuât trô choi din tü do thiêt l.p) và diem thu&ng (hInh thüc thu?ing tuorng
drnmg each tInh diem ma ngtrô'i chum nh3n ducic trong qua trInh tham gia trO
chum din tü trén mng);
7. Truông hgp ng.rng cung cap djch vii trO chum din ti:r, phài thông báo trén
trang thông tin din tr cung cap trO choi din tü tôi thiêu 90 ngày trithc ngày dir
kiên ngi'mg cung cap djch v1i; cO các giái pháp bào dam quyên igi cüa ngix?ii
chum; báo cáo bang van bàn vâi B Thông tin và Truyên thông ye các ni dung
nay 15 ngày truâc ngày chinh thüc ngfrng cung cap djch v11;
8. Triên khai các bin pháp k' thut nghip vii quán 1 ni dung hi thoai
gitia các ngixOi chcii theo quy djnh cUa B Thông tin và Truyên thông;
9. Không di.rgc quãng cáo trO chum .din tir chua dugc phê duyt ni dung,
kjch bàn dôi vâi trO chum Gi ho.c chua thông báo theo quy djnh doi vâi trO chum
G2, G3 và G4 trên các diên dan, trang thông tin din tcr cüa to chüc, doanh
nghip, các loai hInh bao chI và phi.wng tin thông tin di chiing khác;
10.Np 1 phi cap phép và phi thâm dnh ni dung, kch bàn trO chum Gi;
11.Thrc hin báo cáo djith kS', dt xuât theo quy djnh cüa B Thông tin và
Truyên thông;
12.Chju sir thanh tra, kiem tra và xü 1 vi phm cüa các co quan quán 1
nhà nu&c có thârn quyên.
Diu 35. Diêu kin hot dng cüa diem cung cap djch vi trô cho'i din
tfr cong c.ng
1. To chIrc, Ca nhan chi duçic thiêt 1p diem cung cap dch vii trO chum din
tu cong cong khi có Giây chirng nhn dü Diêu kin hot dng dim cung cp
djch vi trô chum din tr cOng cong.
2. To chc, cá nhàn dugc cap Giây ching nhn dU Diêu kin hot dng
diem cung cap djch vi trO chum din tà cOng cong khi dáp üng các Diu kin sau
day:
a) Co däng k kinh doanh diem cung cap dch vi trô chum din tir cong
cong;
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b) Dja dim cung cp djch vi trô chcii din tir cong cong each cng tru?ing
tiêu h9c, trung h9c Co sâ, trung bce phô thông tir 200 m tr& len;
c) Co bien hiu "Diem cung cap djch vii trô chcii din tr cong cong" bao
gôm ten diem, dja chi, so din tho.i lien h, so däng k kinh doanh;
d) Tong din tIch các phông may cüa diem cung cap djch vi trô choi din
tu cong cong tôi thiêu 50 m2 tai cac khu vijc do thi loal däe biêt, dO thi loai I,
loai II, loai III; tôi thiêu 40 m2 tai các do thj '°aj IV, 1o,i V; tôi thiêu 30 m2 tai
CáC khu vi.rc khác;
d) Bào dam dü ánh sang, d chiêu sang dông dêu trong phông may;
e) Co thiêt bj và ni quy phông cháy, chta eháy theo quy dnh ye phông,
chông cháy, no eüa B Cong an;
g) Np l phi cap Giây ching nh.n dü Diêu kin boat dng diem cung cap
djch vi trô chcii din t1r cong cong.
3 Bô Thông tin va Truyên thông quy dinh cu the quy trrnh, thu tue cap, sua
doi, bô sung, gia han, thu hôi, cap lal Giây chung nhân dii Diêu kiên hoat dông
diem cung cap djch vçt trô chcyi din tü côngcng.
4. Uy ban nhân dan các tinh, thành phô trirc thue Trung uoig can cir tInh
hlnh thc tê cüa dja phuong giao S& Thông tin và Truyên thông ho.c Uy ban
nhân dan qu, huyn chü trI vic cap, sira dôi, bô sung, thu hôi, gia han, cap iai
Giây chüng nhn dü Diêu kin boat dng diem cung cap djch vi trô chai din tü
cOng cong và chi dao to chüc thanh tra, kiêm tra, xr l vi phm dôi vâi hoat
dng cüa các diem cung cap djch vi trô choi din tü cOng cong trén dja bàn.
5.B Tài chInh chü tn, phôi hcip vói B Thông tin và Truyên thông quy
djnh l phi cap Giây chirng nhn dü Diêu kin hoat dng diem cung cap djch vi
trô chcii din tir cong eng.
Diêu 36. Quyên và nghia vi cüa chü diem cung cap djch vi trô choi
din tfr côn cng
Chü diem cung cap djch vi1 trô choi din tà cOng cong có quyên và nghia
v11 sau day:
1. Di.rqc thiêt l.p h thông thiêt bj dê cung cap djch v1 trô choi din tcr tai
dja diem ghi trên Giây chimg nhn dü Dieu kin hoat dng diem cung cap djch
v trô choi din tir cOng cong dâ duqc cap;
2. Dugc cung cap djch v1j truy nh.p Internet sau khi dã k hqp dông dai 1
Internet vOi doanh nghip cung cp dch vi1 truy nhp Internet;
3. Co bang niem yet cong khai ni quy sir ding djch v1i trô choi din tü &
noi mci ngu&i d nhn biêt, bao gôm các Diêu cam quy djnh tai Diêu 5 Nghj
djnh nay; quyen và nghia v11 cüa ngu&i chcii quy djnh tai Diêu 37 Ngh djnh nay;
4. Co bang niem yet danh sach cp nht các trô chai Gi dã di.rcic phê duyt
ni dung, kjch bàn tai diem cung cap djch vii kern theo phán loai trô choi theo
d tuOi (thông tin dizçic cp nht tü trang thông tin din tfx cüa B Thông tin và
Truyen thông www.mic.gov.vn);
5. Không dixcic to chirc ho.c cho phép ngu&i sr diing Internet sü ding các
tInh nàng cüa may tInh tai dja diem kinh doanh cüa mInh dê thirc hin các hành
vi bj cam quy djnh tai Diêu 5 Nghj djnh nay;
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6. Dixqc yeu cu doanh nghip k) hqp dng dai 1 Internet vói rnInh hrnng
d.n, cung cap thông tin ye djch vy. truy nh.p Internet và chu sir hem tra, giám
sat cüa doanh nghip do;
7. Tham gia cáo chi.rcmg trInh dào tao, t.p huân ye Internet, trO choi din tr
do các co quan quán 1 nhà nuâc và doanh nghip to chirc trên dja bàn;
8. Không duqc hoat ctng tfx 22 gi& dêm den 8 gi sang horn sau;
9. Thirc hin quy dnh ye bão dam an toàn thông tin và an ninh thông tin;
10. Chju sir thanh tra, kiêm tra và xl'r 1 vi pham cüa ocr quan quân 1 nhà
ni.râc có thâm quyên.
Diêu 37. Quyên và nghia viii cüa ngtrài choi
Ngithi chcri có cáo quyên và nghia vi sau day:
1. Duçrc chcri các trO chcñ din tr trü cáo trO chcri din t1r bj cam theo quy
djnh cüa pháp Lu.t;
2. Quyên và nghia vti cüa nguYi sü diing Internet quy dnh tai Diêu 10 Nghi.
djnh nay;
3. Lra ch9n trô chcci din tr phü hçp vâi d tui cüa mInh;
4. Không di.rçic igi diing trO chcri din t1r dê thi:rc hin hành vi vi pham pháp
Lu.t;
5. Thirc hin vic dãng k thông tin cá nhân theo yêu cu cüa B Thông tin
và Truyên thông;
6. Chap hành quy djnh ye quân 1 gRr choi, quy djnh ye thôi gian hoat dng
cüa diem cung cap djch vi trO chcri din tlr cong cong;
7. Duçrc doanh nghip cung cap djch vi trô chai din ti:r báo dam quyên lcri
theo quy tao cüa trO chcri din tr và quy tàc giãi quyêt khiêu nai, tranh chap
duçrc cong bô trên trang thông tin din tlr cung cap djch vi cüa doanh nghip.
Chiro'ng5.
BAO DAM AN TOAN THÔNG TIN VA AN NINH THONG TIN
TREN MING
Diu 38. Nguyen tc bão dam an toàn thông tin và an ninh thông tin
trên mng
1. TO chirc, cá nhân tharn gia cung cap và sr ding djch v Internet và thông
tin trén mng có trách nhim bão dam an toân thông tin và an ninh thông tin
trong phm vi h thông thông tin cüa mInh; phôi hqp vói co quan quán 1 nhà
rnróc có thâm quyên và to chirc, cá nhân khác trong vic bâo dam an toàn thông
tin yà an ninh thông tin trên mng.
2. Hoat dng bâo dam an toàn thông tin yà an ninh thông tin trén mng phãi
&rcrc thrc hin thu?ing xuyên, lien tic và hiu qua trén ca sr báo dam tuân thu
tiêu chuãn, quy chuân k thut an toàn thông tin và .quy djnh pháp Lu.t v ch.t
1iing djch vi vin thông, Internet.
Diêu 39. Trách nhim quãn 1 nhã nu'ó'c ye an toàn thông tin và an
ninh thông tin
1. B Thông tin và Truyên thông có trách nhim:
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a) Ban hành hoc trInh ca quan quãn 1? nhâ nithc có thm quyên ban hành
và to chc thirc hin van bàn quy phm pháp Lut, chiên luqc, quy hoach, tiêu
chuân, quy chuân k thu.t ye an toàn thông tin;
b) Dào tao, bôi throng, phát triên nguôn nhân lirc; nghiên cüu, üng ding
khoa hçc và cong ngh trong boat ctng bâo dam an toàn thông tin;
c) Hçip tác quôc té ye an toàn thông tin;
d) Thanh tra, kiêm tra, giãi quyêt tranh chap, khiêu nai, to cáo và xü 1 vi
pham pháp Lust trong hoat dng bâo dam an toàn thông tin;
d Chi dao vic phôi hçrp hoat dng cüa các dcm vj thrc hin nhim vi bão
dam an toãn thông tin cüa các B, ngành, dja phuong và doanh nghip;
e) Chü tn, phôi hqp vâi B Cong an hu&ng dan các doanh nghip viên
thông, doanh nghip cung cap djch vi Internet, tO chüc, doanhnghip cung cap
djch v thông tin cong cong trên mng bô tn mt bang, cong kêt nOi và các bin
pháp k5 thu.t can thiêt dê thrc hin nhim vi1 bào dam an toán thông tin và an
ninh thông tin;
g) Quy djnh vic däng k, km tnt, sü dicing thông tin cá nhãn cüa ngu&i dua
thông tin cong cong len mng xä hi, ngui chai trà chai Gi và ngithi sr dyng
các djch viii khac trên Internet; vic xác thic thông tin cá nhân do vài cci sâ dir
lieu din tü ye chrng minh nhãn dan cüa B Cong an.
2. B Cong an Co trách nhim:
*
a) Ban hành ho.c trInh co quan quán 1 nhà nu&c có thâm quyên ban hành
và to chirc thrc hin các van bàn quy pham pháp Lut ye an ninh thông tin;
b) Dào tao, bôi duOng, phát triên nguôn nhân 1iic; nghiên cüu, rng diing
khoa h9c và cong ngh trong boat dng bâo dam an ninh thông tin;
c)Hptácquôctêvêanninhthongtin;
d) Thanh tra, kiêm tra, giài quyêt tranh chap, khiêu nai, to cáo và xfr 1 vi
phm pháp Luat trong hoat dng bào dam an ninh thông tin;
d) To chüc, chi dao, hixâng dn thxc hin vic thu th.p, phát hin, Diéu tra,
xfr 1 thông tin, tài lieu, hành vi lien quan den hoat dng cung cap, sü dung djch
vi Internet và thông tin trên mang dê xâm pham an ninh quOc gia, trt tir an toàn
xã hi, bI m.t nhà ni.râc và các hoat dng ti phm khác;
e) To chüc thrc hin vic xay dimg, khai thác co sâ dt 1iu din tü ye
chüng minh nhãn dan dê kêt nOi vth các doanh nghip cung cap djch vi trên
mng nhäm xác thirc thông tin cá than phiic vi cho vic quãn l, cung cap, s1r
ding djch vi và thông tin trên mng.
3. Ban Co yêu ChInh phü- B QuOc phông có trách nhim:
a) Chü tnI xây drng và dê xuât ban hành các van bàn quy pham pháp Lu.t
ye co yêu tnong vic bâo dam an toàn thông tin;
b) Chü trI thrc hin quãn l' ho.t dng nghiên c1ru, san xuât, kinh doanh, sir
ding mt ma bâo dam an toàn thông tin;
c) To chc thirc hin kiêm djnh, dánh giá và chirng nhn hp chuân, ching
nh.n hgp quy các san phãm sü dpng mt ma bão dam an toân thông tin.
4. B Giáo dc và Dào tao có trách nhim:
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a) Tt chüc tuyên truyn, hiiâng dn pháp Lu.t v Internet cho hçc sinh,
sinh viên; hiz&ng dan, t.o Diêu kin, djnh hithng hçc sinh, sinh viên sr ditng
Internet vào các hoat dung có Ich, thiêt thirc trong h9c t.p, cuc song cüa bàn
than và gia dInh;
b) Triên khai các bin pháp cánh báo, giám sat hçc sinh, sinh viên dê tránh
khôi cac tác dng tiêu cixc cüa ni dung thông tin, frng diing Co hi trén Internet;
c) To chüc dào tao ye an toàn thông tin trong h thông các tnrng dai h9c,
cao d.ng thuc linh vixc cong ngh thông tin và tniyên thông.
5. B Lao dng - Thucmg binh và Xä hi có trách thim to chüc thirc hin
các bin pháp nhàm bào v tré em, thanh thiéu niên tránh khOi nhUng ni dung
thông tin, 1rng dung có hai trên Internet.
6. Các B, co quan ngang B, Co quan thuc ChInh phü trong phm vi
nhim vi1, quyên h?n cüa mInh cO trách nhim phôi hçp vâi B Thông tin và
Truyên thông và B Cong an thrc hin quàn l nhà ntróc ye an toàn thông tin và
an ninh thông tin.
7. Uy ban nhân dan các tinh, thành phô trirc thuc Trung uong trong phm
vi nhim vli, quyén han cüa mInh thirc hin quãn l nhà nuàc ye an toàn thông
tin vâ an ninh thông tin tai dja phi..rcmg.
Diêu 40. Quãn 1 tiêu chuãn, quy chuân k thut ye an toàn thông tin
1.Chrng nhn s1,r phü hçip cüa h thông thông tin vâi quy chuân k thu.t
an toàn thông tin (chmg nh.n hcTp quy) là vic xác nhn h thông thông tin phü
hcip vâi quy chuân k5' thut ye an toàn thông tin do B Thông tin và Truyên
thông ban hành, tiêu chuân ye an toàn thông tin do B Thông tin và Truyên
thongquydjnhbatbucápding.
2. COng bô s1r phühcrp cüa h thông thông tin v6i quy chuân k5 thut ye an
toàn thông tin (cong bô hqp quy) là vic to chc, doanh nghip cong bô ye sir
phü hçip cüa h thông thông tin vi tiêu chuân, quy chuân k5' thu.t ye an toàn
thông tin.
3. To chirc, doanh nghip s& hth.i h thông thông tin phâi thirc hin vic
chüng nhn hcip quy và cong bô hqp quy theo quy djnh cüa B Thông tin và
Truyên thông.
4. To chirc chimg nhn hqp quy v an toàn thông tin là don v si,r nghip
hoat dng djch vii k thu.t duçc B Thông tin và Truyên thông thi'ra nhn ho.c
chi djnh dê thrc hin cong tác chrng nhn hçTp quy.
5. B Thông tin và Truyên thông quy djnh cii the hoat dng ch'irng nhn
hçip quy, cong bô hçp quy ye an toàn thông tin; ban hãnh danh m1ic các h thong
thông tin bat buc phâi chüng nh.n hçp quy và cong bô hçp quy; chi djnh, thira
nhn to chirc chfrng nhn hgp quy.
Diu 41. Cung cp djch viii an toàn thông tin
1.Djch vi an toàn thông tin là dch vii bào v thông tin và h th6ng thông
tin cho tO chic, Ca nhân bao gOm djch vçi tu van, kiêm tra, dánh giá, giám sat h
thông thông tin và các djch viikhác cO lien quan.
2. B Thông tin và Truyên thông hithng dn cii th vic cung cp dch vij
an toàn thông tin.
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Diêu 42. Phân djnh cp d h thông thông tin
1.Phân dinh cap d he thông thông tin là vic dánh giá, xác djnh mirc d
quan tr9ng cüa h thông thông tin do dôi vi hot dng cüa toàn b Co s h.
tang thông tin và truyên thông quôc gia, vic phát triên kinh tê, xä hi và bào
drn an ninh, quôc phOng cüa dat nrnc nhäm dtra ra các giâi pháp bâo dam an
toàn thông tin và an ninh thông tin phñ hçip.
2. B Thông tin và Truyên thông chü trI, phôi hcp vó'i B Cong an và các
Bô, ngành cO lien quan xây dimg, ban hành và to chtrc thrc hin quy dnh ye
phân dnh cap d h thông thông tin, danh miic các h thông thông tin quan
tr9ng cüa quôc gia, yêu câu bão dam an toàn thông tin và an ninh thông tin dôi
vâi các h thông thông tin quan tr9ng cUa quôc gia.
Diu 43. ing cfru sir cô mng
1. Ung ciru sr cO mang là hoat dng nhAm xr 1, khac phiic sir cO gay mat
an toàn thông tin trênmang.
2. ng ctru sr cO mng dugc thuc hin theo các nguyen täc sau day:
a) Nhanh chóng, chInh xác, kjp thi, hiu qua;
b) Tuân thu quy djnh Diêu phi cüa B Thông tin và Truyên thông;
c) Phôi h9p giüa các to ch(rc, doanh nghip trong nuc, quôc tê.
3. Các Bô, co quan ngang Bô, co quan thuc ChInh phU, các doanh nghip
viên thOng, doanh nghip cung cap djch v Internet, các to chirc quân l, khai
thác các h thông thông tin quan tr9ng cUa quOc gia cO trách nhim thành 1p
hoc chi dnh b ph.n chuyên trách i.'rng ciru sir cô mng (CERT) dê chü dng
triên khai hoat dng trong phm vi don vj rnInh và phôi hçip vri Trung tam ing
ciru khân cap may tInh Vit Nam (VNCERT).
4. B Thông tin và Truyên thông ban hành và tO chi.irc thirc hin quy djnh
Diêu phôi ü'ng cim sir cOmng.
Diêu 44. Nghia vi•i cüa to chüc, doanh nghip dôi vói vic bão dam an
toãn thông tin và an ninh thông tin
Các doanh nghip viên thông, doanh nghip cung cap dch vi Internet, to
chiic, doanh nghip cung cap thông tin cong cong trên mng, doanh nghip cung
cap djch vi trO choi din tir có nghTa vi sau day:
1.Triên khai các h thông k' thut, nghip vi bâo dam an toàn thông tin,
an ninh thông tin.
2. Hiirng dn cãc dai 1,2 Internet, diem truy nhp Internet cong cong, diem
cung cap djch v11 trô choi din tr cong cong cUa doanh nghip thçrc hin các
bin pháp báo dam an toàn thông tin và an ninh thông tin.
3. Bô trI m.t bAng, cong kêt nôi và các Diêu kin k9 thut can thiêt dê co
quan quân l nhà nuóc có tham quyen thirc hin nhim vu báo dam an toàn
thông tin và an ninh thông tin theo yêu câu cüa B Thông tin và Truyên thông
vàBCôngan.
4. Ban hành và thrc hin quy che hoat dng ni b; quy trInh vn hành,
khai thác, cung cap và siir diing djch vii và quy chê phôi hpp vi B Thông tin và
Truyên thông và B Cong an trong vic bào dam an toàn thông tin và an ninh
thông tin.
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Cbtrong6.
DIEU KHOAN Till HANH
Diu 45. Hiu hyc thi hãnh
1.Nghj djnh nay có hiu 1irc thi hành k tir ngày 01 tháng 9näm 2013.
2. Nghj djnh so 97/2008/ND-CP ngày 28 tháng 8 nàm 2008 cüa ChIrih phü
v quàn 19, cung cap, sr ding djch vi Internet và thông tin din t1r trên Internet
hêt hiu hrc thi hânh kê tü ngày Nghj djnh nay có hiu 1irc thi hành. Bãi bó
Thông tu lien tjch so 02/2005/TTLT-BCVT-VHTT-CA-KHDT ngày 14 tháng 7
näm 2005 giUa B Buu chInh, Viên thông, Bô Van hóa Thông tin, B Cong an
và B Kê ho.ch và Dâu tu ye quàn 19 dai 19 Internet và Thông tu lien tjch
so 60/2006/TTLT-BVHTT-BBCVT-BCA ngày 01 tháng 6 nàm 2006 gifta B
Van hóa - Thông tin, B Bu'u chInh, Vin thông, B Cong an quàn 19 trô chai
trirc tuyên (online games).
Diêu 46. To chfrc thirc hin
B trtthng B Thông tin và Truyn thông chju trách nhim hithng dan,
kiêm tra vic thrc hin Nghj djnh nay.
Các B tru&ng, Thu tri.r&ng ca quan ngang B, Thu tru&ng ca quan thuc
ChInh phü, ChU tjch Uy ban nhân dan các tinh, thành phô trirc thuc Trung uang
và các tO chi'rc, cá nhân có lien quan chju trách nhim thi hành Nghj djnh nay.
ye

No'i ,z1iin:
- Ban BI thu Trung ucing Dãng;
- Thu tuàng, các Phó Thu tuàng ChInh phü;
- Các B, cci quan ngang B, cci quan thuc CP;
- HDND, UBND các tinh, TP trirc thuc TW;
- Van phông Trung uo'ng và các Ban cüa Dãng;
- Van phông Tong BI thu;
- Van phông Chu tjch rnthc;
- Hi dông Dan tc và các Uy ban cüa Quôc hi;
- Van phông Quôc hi;
- Tôa an nhan dan tôi cao; ,
- Viên kiêm
nhân dan tôi cao;
- Uyban Giám
tài chInh Quôc gia;
- Kiêm toán Nhà nuóc;
- Ngân hang ChInh sách xã hi;
- Ngn hang Phát triên Vit Nam;
- Uy ban TW
trn To quôc Vit Nam;
- Ca quan Trung 1xong cüa cáe doàn the;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trq 19 TTCP, Cong
TTDT, các Vit, Ciic, dcin vj trrc thuc, Cong báo;
- Luu: Van thu, KGVX (3b).
sat

sat
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TM. CHINII PHU
THU TUONG

Nguyen Tan Dung

QUOC HQI

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM
Dc 1p - Tiy do - Hnh phñc

Luât so: 19/2012/QH13

LUAT
XUAT BAN

Can ci'c Hiê'n pháp nithc Cc5ng hôa xä hç5i chz nghia Vit Nam nárn 1992 ä'à
dwcrc tha dói, bó sung mç5t so diêu theo Nghj quyét sO 51/2001/QHJO,
QuOc hôi ban hành Ludt xuát ban.
CHIJNG I. NHNG QUY B!NH CHUNG
Diêu 1. Pham vi diu chinh
Lut nay quy djnh ye tO ch'crc và hot dng xuât bàn; quyên và nghia vi cüa
co quan, to chc, cá nhân tham gia hot dng xuât bàn.
Hoat dng xuât bàn bao gôm các lTnh virc xuât bàn, in và phát hãnh xuât
bàn phârn.
Diêu 2. Dôi tu'qng ap diing
Lut nay áp diing dOi vi co quan, to chirc, Ca nhân trong nuâc, tO chirc
nuc ngoài hoat dng trên lãnh thô Vit Nam, Ca nhân nuc ngoài cu trü tai Vit
Namcóliênquandênhoatdôngxuatbàn.
Diêu 3. Vj tn, miic dIch cüa hot dng xuãt bàn
Hoat dng xuât bàn thuc linh vi.rc vAn hóa, tu tu&ng nhAm phô biên, gii
thiêu tn thi'rc thuc các linh virc cüa dô'i song xã hi, giá trj vAn hóa dan tc và
tinh hoa vAn hóa nhân loai, dáp Cmg nhu cau dèi song tinh than cüa nhân dan,
nâng cao dan tn, xây dirng dao drc và lôi song tot dp cüa nguè Vit Nam, rnO'
rông giao lu'u vAn hóa vci các nuóc, phát triên kinh tê - xä hi, dâu tranh chông
m9i tu tu&ng và hành vi lam ton hai igi Ich quOc gia, gop phân vào sr nghip
xây drng và bào v To quOc Vit Nam xã hi chü ngha.
Diêu 4. Giãi thIch tfr ngü
TrongLut nay, các tr ngQ dini day dugc hiêu nhu sau:
1. Xuât bàn là vic to chirc, khai thác bàn thào, biên t.p thành bàn mâu dê
in và phát hành hoc dê phát hành trrc tiêp qua các phixong tin din ti:r.
2. In là vic sCr diing thiêt b in dê tao ra xuât bàn phâm tü bàn mâu.
3. Phát hành là vic thông qua mt hoc nhiêu hInh thirc mua, bàn, phân
phãt, tang, cho, cho thuë, cho muçm, xuãt khâu, nhp khâu, hOi chg, triên lam dê
dua xuât bàn phâm den nguôi s1r dung.
4. Xuât bàn phâm là tác phâm, tài lieu ye chInh trj, kinh tê, vAn hóa, xa hi,
giáo duc và dao tao, khoa h9c, cOng ngh, vAn h9c, ngh thu.t diic xuât bàn
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thông qua nhà xut bàn ho.c co' quan, t chirc dugc cap giây phép xuât bàn bang
các ngôn ngt khác nhau, bang hInh ành, am thanh và dugc the hin di.ri các
hInh thirc sau day:
a)Sáchin;
b) Sách cht nôi;
c) Tranh, ânh, bàn do, áp-phIch, t ri, to' gap;
d) Các loai lich;
d) Bàn ghi am, ghi hlnh có ni dung thay sách hoc minh h9a cho sách.
5. Bàn thào là bàn viêt tay, dánh rnáyhoc bàn di.rcc tao ra bang phucing
tiên din tir cüa mt tác phâm, tài 1iu de xuât bàn.
6. Biên tp là vic rà soát, hoàn thin ni dung và hInh thrc bàn thào de
xuât bàn.
7. Tài lieu không kinh doanh là xuât bàn phâm không dung dê mua, ban.
8. Xuât bàn din ti:r là vic to chirc, khai thác bàn thâo, biên t.p thành bàn
mu và si:r diing phuong tin din tir dê tao ra xuât bàn phâm din tir.
9. Xuât bàn phâm din tfx là xuât bàn phâm quy dinh tai các diem a, c, d, d
khoàn 4 Diêu nay thrcic dnh dng sO và d9c, nghe, nhIn bang phirong tin din
tr.
10. Phuang tin din tü là phuo'ng tin hoat dng dra trén cong ngh din,
din t1r, k thut sO, to' tInh, truyên dn không day, quang h9c, din to' hoc cOng
ngh tuang tir quy djnh tai khoàn 10 Diêu 4 cüa Lut giao dch din to'.
11. Phuo'ng thIrc xuât bàn và phát hành xuât bàn phâm din to' là vic xuât
bàn và phát hành xuãt bàn phâm trên các phucmg tin din to'.
12. Li.m chiêu là vic np xuât bàn phâm dê lu'u giü, dOi chiêu, kiêm tra,
thâm dinh.
Diêu 5. Bão dam quyên phô biên tác phâm, bão h quyên tác giã và
quyên lien quan
1. Nlià ni.r&c bâo dam quyên phô biên tác phâm dithi hmnh tho'c xuât bàn
phâm thông qua nhà xuât bàn và bào h quyên tác già, quyên lien quan.
2. Mhà nuo'c khOng kiêm duyt tác phâm truo'c khi xuât bàn.
3. Không môt co' quail, to cho'c, cá nhân nào dugc lçi ding quyên phô biên
tác phâm lam thit hai lçii Ich cüa Nba nuo'c, quyên và lçii Ich hgp pháp cña Ca
quan, to cho'c, cá nhan.
Diêu 6. Quãn I nhà rnthc ye hot dng xuât ban
1. Ni dung quãn l nhã nuâc ye hoat dng xuât bàn bao gôm:
a) Xây dirng và to cho'c thrc hin chiên lugc, quy hoach, kê hoach, chInh
sách phát triên hoat dng xuat bàn; ban hành theo thàm quyên van bàn quy
phm pháp 1ut ye hot dng xuât bàn và bàn quyn tác già trong hot dQng xut
bàn;
b) T cho'c d9c, kim tra, thm djnh xu.t bàn ph.m luu chiu;
c) Cap, thu hôi các loai giây phép trong hoat dng xuât bàn;
d) Nghiên cru khoa h9c và irng diing cOng ngh trong hoat dng xuat bàn;
dào tao và bOi duO'ng chuyên môn, nghip viz. ye hoat dng xuât bàn;

3

d) Hçp tác quct trong hot dng xut bàn;
e) Thanh tra, kiêm tra, giài quyêt khiêu ni, to cáo và xü 1 vi phm pháp
1ut trong hot dng xuât bàn;
g) Thixc hin chê do thông tin, báo cáo, thông kê và cong tác thi dua, khen
thu&ng trong hoat dng xuât bàn; tuyên ch9n và trao giài thuO'ng dOi vi xuât
bàn phâm có giá trj cao.
2. ChInE phü thông nhât quãn 1 nhà nithc ye hoat dng xuât bàn trong
phm vi cà nrnc.
B Thông tin và Truyên thông chju trách nhim tnric ChinE phü thirc hin
quàn 1 nba nithc ye hoat dng xuât bàn.
Các bO, cc quan ngang bô phôi hap vi B Thông tin và Truyên thông thrc
hin quàn l nhà nrc ye hot dng xuât bàn theo thâm quyên.
Uy ban nhân dan tinh, thành phô tr1rc thuc trung ucmg (sau dày gi chung
là Uy ban nhân dan cap tinh) thrc hin quàn 1 nhà nuó'c ye hot dng xuât bàn
tai dja ph.rong.
Diêu 7. ChInh sách cüa Nhà nu'&c dôi v&i hot dng xuât ban
1. Nba nithc có chiên lucic, quy hoch phát triên mng luó'i nhà xuât bàn,
Ca s in, co s& phát hành xuât bàn phâm; ho trg dào tao nguôn nhân hrc; uu dai
ye thuê theo quy djnh cüa pháp lust cho hoat dng xuât bàn; có chInE sách thu
hut các nguOn 1irc xà hi tham gia vào hoat dng xuât bàn.
2. ChInh sách cüa Nba nithc dôi vi linh vuc xuât bàn:
a) Ho trg kinh phi dâu tu xây dmg, hin dai hóa ca s& vt chat, irng diing,
chuyen giao cong ngh - ki thut tiên tiên cho nhà xuât bàn phiic v nhim vi,
dôi tuclng và dja bàn quy djnh tai diêmb khoàn nay;
b) Dt hang de có bàn thào và xuât bàn tác phâm, tài lieu phiic v nhim vi
chinE tn, an ninh, quôc phông, thông tin dôi ngoi, phic vi1 dOng bào vüng dan
tôc thiêu so, vñng có diêu kiên kinh tê - xã hi dc bit khó khän, vüng sâu,
v1ng xa, mien ni1i, biên gii, hài dào, thiêu niên, nhi dông, ngui khiêm thj và
các nhim v trçng yêu khác;
c) Mua bàn thào dOi vó'i nhtmg tác phâm có giá trj nhimg th?yi diem xuât
bàn chua thIch hap hoc dOi ti..rçmg sir diing hn chê; ho trg mua bàn quyên dôi
vol tác phâm trong nuâc và nuc ngoài có giá trj phc vi.i phát triên kinh tê, van
hóa, xã hi;
d) iJu dãi lài suit vay vn theo quy dnh cüa php lut.
3. ChInE sách cüa Nba nuâc dôi vói linh vgrc in xuât bàn phâm:
a) HO tr kinh phi dâu tu xây dirng, hin dai hóa co s& vt chat, ing ding,
chuyên giao cOng ngh - k thut tiên tiên cho ca sâ in phc vip. nhim vii chinh
trj,an ninE, quôc phOng, thông tin dôi ngoai và ca s in tai vung sâu, vüng xa,
mien nüi, biên giOi, hài dào;
b) Uu dãi ye tiên thuê dat dê lam nba xu&ng và lai suât vay von cho ca
in phic vi nbim vii chinE tri, an ninE, quôc phOng, thông tin dôi ngoi và co' s&
in tai vüng sâu, vüng xa, mien nüi, bien giOl, hài dào.
4. ChInE sách cUa Nba nuó'c dOi vâi lTnh virc phát hành xuàt bàn phâm:
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a) IJu lien d.0 tu qu5' dt và kin.h phi xây dirng ci sâ 4tchât cho h thông
ca sâ phát hành xuât bàn phâm tai vüng có diêu kin kinh tê - xã hi d.c bit
kJmó khan, ving sâu, vüng xa, mien nii, biên gii, hài dào;
b) H trçi cithc v.n chuyên xuât bàn phâm phic vii nhim vi, dôi tucing và
dja bàn quy djnh ti diem b khoàn 2 Diêu nay;
c) Ho trçi kinh phi to chirc hoat dông quàng bá van hóa, dat nithc, con
nguii Vit Nam thông qua xuât bàn phâm; tO chrc triên lam, hi chg xuât bàn
phâm trong và ngoài nuc;
d) Uu dãi tiên thuê dat, thuê nhà thuc s& hthi nhà nuó'c; lãi suât vay von
dôi vó'i ca s phát hành xuât bàn phâm.
5. Chinh sách cüa Nba nuâc dôi vii vic xuât bàn, phát hành xuât bàn
phám din t1r:
a) Ho trçl kinh phi dâu tu xây dmg, hin dai hóa ca sà vt chat, 1mg diing
cong ngh - k' thut tiên tiên cho nhà xuât bàn dê xuât bàn xuât bàn phâm din
tCr;
b) Xây drng h thng thông tin dü 1iu d.c tã cüa xuât bàn phm din ti:r
nhàm tao diêu kin thu.n lcii cho vic tim kiêm, truy nhp, quân 1)" Va luu trQ
xuât bàn phâm din tr.
6. ChInh phü quy djnh chi tiêt Diêu nay phü hçip vOi t&ng giai doan phát
triên cüa hoat dng xuât bàn.
Diêu 8. Thành Ip van phông di din ti Vit Nam cüa nhà xuât bàn
nu'&c ngoài, ella to chllc phát hành xuât bàn phâm nu*c ngoài
1 .Nhà xuât bàn nixâc ngoài, to chirc phát hành xuât bàn phâm ni.rc ngoài
(bao gôm doanh nghip, to chirc ducic thành 1p tai nuóc ngoài hoat dng da
ngành nghê, da 1mb vrc trong do có xuât bàn, phát hành xuât bàn phâm) duac
thành i.p van phOng dai din tai Vit Nam sau khi dugc B Thông tin và Truyên
thông cap giây phép.
2. ChInhphllquydjnh chi tiêt diêu kin thành. l.p và ni dung hoat dng,
thu tic cap, cap dôi, cap lai, gia han giây phép thành 1p van phông dai din tai
Vit Nam dlla nhà xuât bàn nuâc ngoài, to chüc phát hành xuât bàn phâm nu6c
ngoãi.
Diêu 9. Khiêu ni, to cáo trong hoit ding xuât bàn
Viêc khiêu nai, to cáo trong hoat dng xuât bàn thrgc thic hin theo quy
djnh cüapháp lut ye khiêu nai, to cáo.
Diêu 10. Nhfrng ni dung và hành vi b cam trong hot dng xuãt bàn
1. Nghiêm cam vic xuât bàn, in, phát hành xuât bàn phâm có ni dung sau
dày:
a) Tuyên truyên chông Nba nuc Cong hOa xã hi chü nghIa Vit Nam;
phá hoi khôi dai doan ket toàn dan tc;
b) Tuyên truyên kIch dng chiên tranh xâm 1ucc, gay hn thu giUa các dan
tc và nhân dan các nuOc; kIch dng bao li.rc; truyên bá tu tung phãn dng, Mi
song dam ô, dôi tr1y, hành vi ti ác, t nan xã hi, me tin dj doan, phá hoai
thuãn phong m9 t1c;
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c) Tiêt lô bI mt nhà nrnc, bj mat di ux cüa cá nhân và bI mt khác do
pháp 1ut quy dnh;
d) Xuyên tac sr th.t ljch sr, phü nh.n thành tiru each mng; xüc phm dan
tc, danh nhân, anh hung dan toe; không the hin hoc the hin không dung chü
quyên quôc gia; vu không, xuic phm uy tin cüa Ca quan, to chüc và danh dir,
nhân phâm cüa cá nhân.
2. Nghiêm cam thirc hin các hành vi sau day:
a) Xuât bàn ma không dang k, không có quyêt djnh xuât bàn hoc không
có giây phép xuât bàn;
b) Thay dôi, lam sal 1ch nôi dung bàn thâo dã dugc k duyt hoc bàn thào
tâi 1iu không kinh doanh có d.0 cüa cci quan cap giây phép xuât bàn;
c) In 1u, in giá, in nôi bàn trái phép xuât bàn phâm;
d),Phát hành xuât bàn phm không có nguOn gOc hcrp pháp hoc chua np
liru chiêu;
d) Xuât bàn, in, phát hành xuât bàn phârn dã bj dInh chi phát hành, thu hôi,
tch thu, cam liru bath, tiêu hüy hoäc nhp khâu trái phép;
e) Các hành vi bj cam khác theo quy dnh cUa pháp 1ut.
Diêu 11. Xw 1 vi phm trong hott dng xuãt bàn
1.To churc có hành vi vi phm quy djnh cüa Lut nay và quy djnh khác cüa
pháp 1u.t có lien quan thI thy theo tinh chat, rnurc d vi pham ma bj xur pht vi
pham hành chInh; nêu gay thit hal thl phài bôi thu&ng theo quy dnh cüa pháp
iut.
2. Ca nhân có hành vi vi phm quy djnli cüa Lu.t nay và quy djnh khác cüa
pháp 1u.t có lien quan thI tüy theo tInE chat, muc d vi pham ma bj xur l k
1ut, xur pht vi phm hành chInh hoãc bj truy curu trách thim hlnh slr; nêu gay
thit hai thI phài bôi thithng theo quy dinE cüa pháp 1ut.
3. Xuât bàn phâm có vi pham thI bj dlnh chi phát hành có thôi han và tüy
theo tInh chat, murc d vi pham ma phài sua chUa mi duc phát hành ho.c bj
thu hôi, tch thu, cam lu'u hành, tiêu hay.
4. Xuât bàn phâm din tur có vi pham thI bj dua ra khói phi..rang tin din tur
và tüy theo tinh chat, m1rc d vi pham ma bj xir 1 theo quy djnh tai khoàn 3
Diêu nay.
5. To chuc, Ca nhân có hành vi xâm pham quyên s hihi trI tu trong hoat
dông xuât bàn thl bj xu l theo quy djth cüa pháp 1ut ye s& him tn tue.
6. Ca quan quàn 1 nba nixó'c ye hot dng xuât bàn phài chu trách nEirn
ye quyêt djnE cüa mmnh; trix&ng h?p quyêt dnh sai, gay thit hai thI phâi bôi
thumg theo quy dnh cüa pháp 1ut.
CHUNG II. LINH VTIC XUAT BAN
Diêu 12. Dôi tu'çrng thành Ip nhà xut ban và 1oi hInh t chfrc nhà
xuât bàn
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1. Co quan, t chtrc sau day dugc thành l.p nhà xu.t bàn (sau day gi
chung là co quan chü quàn nba xuât bàn):
a) Co quan nba nuâc, to chirc chInh tr, to chic chInh trj - xã hi trung
uong và cap tinh;
b) Don v s1r nghip cong l.p a trung uong, to chirc chInh trj - xã hi - nghê
nghip a trung uong trirc tiêp sang tao ra tác phâm và tài 1iu khoa hçc, h9c
thuât.
2. Nba xuât bàn to chirc và hoat dng theo loai hInh don vj sir nghip cong
l.p hoc doanh nghip kinh doanh có diêu kin do Nhà nuac là chü s& h€u.
Diêu 13. Diêu kin thành lap nhà xuât ban
Viêc thânh 1p nhà xut bàn phài có dü các diêu kin sau day:
1. Co ton chi, miic dIch, chüc näng, nbim v11, dôi tuçng phiic vi, xuât bàn
phâm chü yêu phà hcrp vai chiirc näng, nhirn vi cüa co quan chü quàn;
2. Co nguai dñ tiêu chuân quy djnh tai Diêu 17 cüa Lut nay dê bô nbim
tong giám dôc (giám dOe), tong biên tp và có It nhât nàm biên tp viên Co hQu;
3. Co trt s&, nguôn tài chInh và các diêu kin can thiêt khác bão dam hoat
dng cua nhà xuât bàn do ChInh phü quy djnh;
4. Phi hçp vii quy hoaCh phát triên mang luói nhà xuât bàn dã ducic cap Co
thâm quyên phê duyt.
Diêu 14. Cap, thu hôi giây phép thành Ip và dInh chi hot dng cüa
nhàxuâtbãn
1. Co quan chü quàn nhà xuât bàn 1p hO so dê nghj cap giây phép thành
l.p nhà xuât bàn gui B Thông tin và Truyên thông.
HO so dê nghj cap giây phép bao gôm:
a) Dan dê nghj cap giây phép thành 1p nba xuat bàn;
b) Dê an thành 1p nhà xuât bàn và giây t chrng minh Co dU các diêu kin
quy djnh tai Diêu 13 cua Lu.t nay.
2. Trong thi han 30 ngày, kê tir ngày nhn dü ho so, B Thông tin Yà
Truyên thông phãi cap giây phép thành 1p nhà xuât bàn; triiang hgp khOng cap
giây phép phái cO van bàn trã lai nêu rô l do.
3. Sau khi dugc cap giây phép thành 1p nba xuat bàn, co quan chi:i quán ra
quyêt djnh thành l.p nhà xuât bàn và chuân bj các diêu kin can thiêt khác dê
nh. xuat bàn hoat dng.
Nhà xuat bàn dixgc hoat dng phü hgp vai ni dung ghi trong giây phép
thành lap.
4. Nà xuât bàn bi dInh chi hoat dng cO thi han trong các trung hgp sau
dày:
a) Sau khi thành l.p và trong qua trinh hoat dng, co quan chü quàn và nhà
xuât bàn khOng dáp irng dü các diêu kin quy dnh tai các khoãn 1, 2 và 3 Diu
13 cUa Lu.t nay;
b) Nba xuat bàn thirc hin khOng diing ni dung ghi trong giy phép thành
lap nhà xuât bàn;
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c) Nba xut bàn vi phm quy djnh cUa pháp 1u.t ye xuât bàn ma bj xir phat
vi pham hành chInh & mirc d phài dInh chi hoat dng.
5. Giây phép thành 1.p nhà xuât bàn bj thu hôi trong các tru&ng hcip sau
day:
a)Hêt th&i han bj dInh chi hoat dng ma không khãc phiic dugc nguyen
nhân dan den viêc bi dInh chi;
b) Trong th&i han 06 tháng, kê tir ngày duçc cap giây phép thành 1p nhà
xuât bàn ma co quan chü quàn không ra quyêt djnh thành 1p nhà xuât bàn;,
c) Trong th&i han 12 tháng lien tic ma nhà xuât bàn không có xuât bàn
phâmnp1uuchieu;
d) Không dáp ing dü các diêu kin quy djnh tai Diêu 13 cüa Lut nay và
gay hu qua nghiém trong;
d) Vi pharn nghiêm trQng các quy djnh khác cüa pháp 1u.t.
6. Khi giây phép thành 1p nhà xuât bàn bj thu hôi trong các tnr&ng hcTp
quy dinh tai các diem a, c, d và d khoàn 5Diêu nay thI co quan chü quàn nhà
xuât bàn phài thrc hin vic giài the nhà xuât bàn theo quy djnh cüa pháp 1ut.
Diêu 15. Cap dôi giây phép thành 1p nhà xuãt bàn

1. Trong th&i han 30 ngày, ké tr khi
mt trong nhUng thay dôi sau day
thI co quan chü quán nhà xuât bàn phái dê nghj B Thông tin và Truyên thông
cap dôi giây phép thành 1p nhà xuât bàn:
a) Thay dôi co quan chü quàn, ten gi Cüa co quan chü quàn nhà xuât bàn
và ten nhà xuât, bàn;
b) Thay doi 1°ai hInh to chirc cua nhà xuât bàn;
c) Thay dôi ton chi, miic dIch, dôi tugng ph1ic vi, xuât bàn phâm chü yêu
cüa nba xuât bàn.
2. Ho so dê nghj cap dôi giay phép thành 1p nhà xuât bàn bao gôm:
a) Dan dê nghj cap dôi giây phép;
b) Giây phép thành l.p nhà xuât bàn dâ di.rçic cap.
3. Trong th&i han 15 ngày, kê tr ngây nhn dü ho so, B Thông tin và
Truyên thông phâi cap dôi giây phép; tnr&ng hp không cap dôi giây phép phâi
có van bàn trâ 1&i nêu rO 1 do.
4. Tn.r&ng hcTp thay dOi tr1i s& lam vic, nba xuât bàn phài güi thông báo
bang van bàn den B Thông tin va Truyen thông trong th&i han 07 ngày lam
vic, kê tr khi thay dôi.
Biêu 16. Nhim vii, quyên han cüa co quan chü quãn nhã xuãt bàn

1.Bâo dam các diêu kin quy djnh tai Diêu 13 cüa Lut nay.
2. Bô nhim, mien nhim, each chirc dôi y&i chi.rc danh lãnh dao nhà xuât
bàn quy djnh t?i Diêu 17 cüa Lut nay sau khi Co van bàn chap thu.n cüa B
Thông tin yà Truyên thông.
3. Djnh hi.r&n kê hoach xuât bàn hang näm cüa nhà xuât bàn.
4. Chi dao vic thrc hin ton chi, muc dIch, phuong hi.r&ng boat dng cüa
nhà xuât bàn; giám sat nhà xuât bàn thrc hin dung giây phép thanh 1p nba xuât
bàn.
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5. Thanh tra, kim tra hot dng cüa nhà xuât bàn theo thm quyên.
6. Chju trách nhim v nhtrng vi ph?m pháp lu.t ciia nhà xuât bàn trong
hot dng xuât bàn theo nhim vi, quyên hn cüa mInE.
Diêu 17. Tiêu chuân các chfrc danh tong giám doe (giám doe) và tong
biên tp nhà xuãt ban
1. Tiêu chuân dôi vói tong giám dOc (giám dôc) nhà xuât bàn:
a) Là cong dan Vit Nam, thrà'ng trü tai Vit Nam, có phâm chat chInh trj,
dao dirc tOt;
b) Co trInh dO di hoc tr& len;
c) Co It nhât 03 nAm lam mt trong các cong vic biên tap, quãn 1' xuât
bàn hoc báo chI, quàn I ti co' quan chü quàn nhà xuât bàn;
d) Các tiêu chuân khác theo quy djnh cüa pháp lut.
2. Tiêu chuân dOi vó'i tOng biên tp nhà xuât bàn:
a) Co chrng chi hành nghê biên t.p;
b) Co It nhât 03 nãm lam cOng vic biên tp tai nhà xuât bàn hoc co' quan
báo chi;
c) Các tiêu chu.n khc theo quy djnh cüa pháp lut.
3. Dôi vâi nhà xuât bàn to chirc và hoat dng theo 1oi hInh doanh nghip
kinh doanh có diêu kiên do Nhà nithc là chü s hru ma có chüc danh chü tich
hi dOng thành viên hoc chü tjch cong ty thi chü tjch hi dOng thành viên hoc
chU tjch cOng ty phài dông thai là tong giám doc (giam dôc) nhà xuât bàn.
Diêu 18. Nhim vii và quyên hn cUa tong giám dôc (giám doe), tong
biên tap nhà xuãt ban
1. Tong giám dôc (giam dôc) nhà xuât bàn có nEim vi1 và quyên hn sau
day:
a) Diêu hành hoat dng cüa nhà xuât bàn dung tOn chi, mc dIch, chtrc
nãng, nhim vi ghi trong giây phép và quyêt djnh thành l.p nhà xuât bàn;
b) Xây drng b may tO chirc và nhân 1irc cüa nhà xuât bàn;
c) To chtrc th1rc hin vic dàng k xuât bàn vâi B Thông tin và Truyên
thông theo quy djnh ti Diêu 22 cüa Lut nay;
d) To chüc thâm dnh tác phâm, tài lieu quy djnh ti Diêu 24 cUa Lut nay
và tác phâm, tài 1iu khác khi có yêu câu cüa Ca quan quàn 1 nhà nrn9c ye hot
dng xuât bàn;
d) K hçTp dông lien ket xuât bàn quy dnh tai diem b khoàn 3 Diêu 23 cüa
Lu.t nay triiàc khi k quyêt djnh xuât bàn;
e) K duyt bàn thào hoàn chinE truâc khi dua in;
g) K2 quyêt dnh xuât bàn dOi vOi tirng xuât bàn phâm dung vó'i giây xác
nhn dang k xuât bàn, kê cã vic in tang so 1ug;
h) K quyêt djnh phát hành xuât bàn phâm;
i) Djnh giá, diêu chinh giá bàn lé xuât bàn phâm theo quy djnh cüa pháp
luât;
k) T chirc vic luu trü h so' biên tp bàn thào và tài lieu có lien quan cüa
tmg xuât bàn phâm theo quy djnh cüa pháp 1u.t;

9
1) Thirc hin vic s1ra chQ'a, dInh chi phát hành, thu hi hoc tiêu hüy xuât
bàn phâm khi có yêu câu cüa co quan nhà nuc có thâm quyên;
m) Thçrc hin vic báo cáo khi có yêu câu ci1a ca quan quàn 1 nhà nuóc ye
hotdngxuâtbán;
n) Bào dam không dê 1, lçt ni dung tác phâm, tài 1iu xuât bàn truó'c khi
phát hành lam ãnh hu&ng den quyên igi cüa tác già, chü s& hu quyên tác già;
o) Quãn 1 tài san và co' sô vat chat cüa nba xuât bàn;
p) Chju trách nhim trinc pháp luât, tru'ic Ca quan chü quán ye xuât bàn
phâm và mci hoat dng cüa nhà xuât bàn.
2. Tong biên tp nba xuât bàn có nhim vii và quyên han sau day:
a) Gitip tong giám dôc (giám doe) chi do vic to chi.irc bàn thào;
b) To chtrc biên tp bàn thào;
c)Dc và k duyt dôi vó'i tmg bàn thào dê trInh tong giám dOe (giám doe)
nhâxuâtbànkquyêtdjnhxuatbãn;
d) Không di.rgc dê 1, 1t ni dung tác phâm, tài1iu xuât bàn tmc khi phát
hành lam ãnb huông den quyên igi cüa tác già, chi:i s h&u quyên tác già;
d) Chiu trách nhim truâc tong giám dôc (giám dOe) nhà xuât bàn và truó'c
pháp 1u.t ye ni dung xuât bàn phâm cüa nhà xuât bàn.
Diêu 19. Tiêu chuân, nhim vi và quyên hn cüa biên tp viên
1. Tiêu chuân eüa biên tp viên:
a) Là cong dan Vit Nam; thuông ti-cl tai Vit Narn; có phãm chat ehInh trj,
dao dtrc tot;
b) Co trmnh d dai hc tr& len;
e) Hoàn thành khóa bôi duOng kiên thrc pháp 1u.t xuât bàn, nghip vi biên
tp theo quy dnh cüa B tnthng B Thông tin và Truyên thông;
d) Co chirng chi hành nghê biên tp do B Thông tin và Truyên thông cap.
2. Biên tp viên có nhim vi Va quyên han sau day:
a) Thuc hin biên tap bàn thào;
b) Duoc tr chôi biên tap bàn thâo tác phâm, tài 1iu ma ni dung có dâu
hiu vi phrn quy djnh tai khoàn 1 Diêu 10 cüa Lut nay và phài báo cáo vói
tong giám dOe (giám dOc), tong biên tp nhà xuât bàn bang van bàn;
c) Dirng ten trên xuât bàn phâm do mInh biên tap;
d) Tham gia các lop tp huân dnh kS' kiên thirc pháp 1u.t xuât bàn, nghip
vii biên tp do ca quan quân 1 nba nuc ye hoat dng xuât bàn to chirc;
d) Không dugc dê l, let ni dung tác phâm, tài 1iu xuât bàn tnre khi phát
hânh lam ành hithng den quyên 1Gi cüa tác già, chü s hQi.i quyên tác già;
e) Chju trách nhim truâc tong biên tp nba xuât bàn và truOc pháp 1ut ye
phân ni dung xuât bàn phâm do mlnh biên tip.
Diêu 20. Cap, thu hôi, cap 1i chfrng ch hành nghê biên tp
1. H
dê ngh cp chimg chi hành nghë biên t.p bao gôm:
a) Dan dê nghj cap chig chi hanh nghê biên tp theo mâu quy djnh;
So yêu 1 ljch theo mâu quy djnh;
Bàn sao có ehü'ng thre van bang;
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d) Gi.y chüng nhn dã hoàn thành khóa bi dizöng kin thüc pháp 1ut xu.t
bàn, nghip vi biên tp do B Thông tin và Truyên thông cap.
2. Trong thèd h?.n 15 ngày, kê ti'i ngày nhn dü ho so, B Thông tin và
Truyn thông c.p chüng chi hành nghê biên tip; tri.thng hcrp không cap chfrng
chi phài Co van bàn trâ Rn nêu rô 1 do.
3. Chüng chi hành nghê biên tp bj thu hôi trong các tm?ng hqp sau day:
a) Biên tp viên có xuât bàn phâm do mInh biên t.p bj cam km hành, thu
hôi, tjch thu, tiêu hüy;
b) Biên t.p viên trong 01 näm có hai xuât bàn phâm ho.c trong 02 näm lien
tc có xuât bàn phâm do mInE biên tp sai phm ye ni dung ma bj buc phài
sxa chia mâi dizcic phát hành; *
c) Biên t.p viên bj két an bang bàn an có hiu hrc pháp luat cüa tOa an.
4. Biên t.p viên có chfrng chi hành nghê biên t.p bj thu hoi thI sau 02 näm
mri dugc xét cap li, trir tnr&ng hçrp biên tp viên bj kêt an bang bàn an co hiu
lirc pháp 14t cüa tOa an ye các ti rat nghiêm tr9ng, d.c bit nghiêm tr9ng, các
ti xâm phm an ninh quôc gia.
5. Chimg chi hành nghê biên t.p di.rçrc cap 1i trong truàng hgp b mat hoc
bjhuhông.
Diêu 21. Quyên tác giã trong linh virc xuât ban
Vic xuât bàn tác phârn, tài 1iu và tái bàn xuât bàn phâm chi d.rçic thic
hin sau khi có van bàn chap thun cüa tác giâ, chü sâ hihi quyên tác già theo
quy djnh cüa pháp 1ut.
Diêu 22. Dãng k xut ban và xác nhn dãng k3 xut bàn
1. Truàc khi xuât ban tác phm, tài lieu ho.c tái bàn xuât bàn phâm, nhà
xuât bàn phái dàng k xuât bàn vâi B Thông tin và Truyên thông theo mu quy
djnh. Ni dung däng k xuât bàn phài phü hcip vài ton chi, mic dIch, chüc nàng,
nhim vu cüa nhà xuât bàn.
2. Trong thOi hn 07 ngày lam vic, kê ti'r ngày nh.n &rçlc däng k xuât bàn
cüa nhà xuât bàn, B Thông tin và Truyên thông xác nhn dAng k xuât bàn
bng van bàn; trueing hçrp không xác nhn phài cO van bàn trá liii nêu rô l do.
3. Yn bàn xác nh.n däng k xuât bàn là cAn cü dê nhà xuât bàn ra quy&
dnh xuât bàn Va cO giá trj den hêt ngày 31 tháng 12 cüa nAm xác nhn dang k.
Diêu 23. Lien két trong hot dng xuàt bàn
1. Nhà xuât bàn ducic lien kt vâi to chüc, cá nhân (goi chung là di tao
lien ket) sau day dé xuât bàn dôi v&i tmg xuât bàn phãm:
a) Tác giâ, chü si hüu quyên tác già;
b) Nhà xuât bàn, co si in xuât bàn phâm, co sâ phát hành xuât bàn phm;
c) To chác khác có ttr cách pháp nhân.
2. Hinh thirc lien kêt cüa nhà xuât bàn vâi dôi tác lien kêt bao gôm:
a) Khai thác ban thâo;
b) Biên tp so bbãn thão;
c) In xuât bàn phâm;
d) Phát hành xuât bàn phâm.
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3. Viêc lien kt chi dixoc thuc hiên khi có dü các diêu kin sau day:
a) Co van bàn chap thun cüa tác già, chü s hu'u quyên tác giâ theo quy
dnh cüa pháp 1ut ye s& hthi trI tue dôi vth tác phâm, tài 1iu dugc lien kêt xuât
bàn;
b) Co hçp dng lien kt xut bàn gitta nhà xut bàn và d6i tác lien kêt. Hpp
dông lien kêt phài có các ni dung co bàn theo quy drih cüa B tnr&ng B
Thông tin và Truyên thông;
c) Trueing hçip lien kêt biên tp so b bàn thào, ngoài vic phãi có dü diêu
kin quy djnh ti diem a và diem b khoàn nay, dôi tác lien kêt phài có biên tp
viên.
,
4. Doi vói tác phâm, tài lieu có nôi dung ye i 1u.n chInh trj, ljch si, ton
giáo, chü quyên quôc gia, hôi k thI nhà xuât bàn không dirgc lien ket biCn tp
so bô bàn thào.
5. Trách nhim cña tong giárn dc (giárn dôc) nhà xuât bàn trong lien kêt
xuât bàn:
a) Quyêt dnh dôi tác, hlnh thtrc lien kêt Va giao ket hcip dông lien kêt dôi
vói timg xuât ban phâm; tnthng hgp lien kêt dé xuât bàn nhiêu xuât bàn phâm
vo'i cüng môt dôi tác lien ket thI có the giao kêt trong mt h?p dông, trong do
the hin rO hInh thi.'rc lien ket dôi v6i tmg xuât bàn phâm;
b) Thirc hin d(tng hçip dông lien kêt xuât bàn; bào dam ni dung xuât bàn
phâm lien kêt phü hgp vói ton chi, muc dIch, chrc nàng, nhim vii ciia nhà xuât
bàn;
c) T chirc biên t.p hoàn chinh bàn thào tác phâm, tài 1iu do dôi tác lien
kêt biên t.p so b;
d), Chiu trách nhim tnróc pháp lut ye hot dng lien kêt xuât bàn và xuât
bàn phâm liênkêt;
d) Thu hôi quyêt djnh xuât bàn khi dôi tác lien ket vi phm hçTp dông lien
kêt;
e) Thuc hiên nhiêm vi, quyn hn khác quy djnh tai khoàn 1 Diêu 18 cüa
Lutnày.
6. Trách nhim cüa tong biên tp nhà xuât bàn trong lien kêt xuât bàn:
a) Giip tong giám dôc (giárn dôc) nba xuât bàn to chrc biên tp hoàn chinh
bàn thão tác phâm, tài lieu do dOi tác lien kêt biên tp so b; d9c duyt bàn thào
tác phâm, tài 1iu lien ket xuât bàn;
b) Thuc hiên nhim vu, quyên han khác quy djnh tai khoân 2 Diêu 18 ci:ia
Luât nay.
7. Trách nhirn cüa dôi tác lien két:
a) Thxc hin ding hp'p dông lien ket xuât bàn;
b), Thrc hin dting ni dung bàn thào dà duçic tong giám dôc (giám dôc)
nhà xuât bàn ki duyt dê in hoc phát hành trên phuong tin din tü;
c) Ghi ten, dja chi tren xuât bàn phâm theo quy djnh tai diem b khoàn 1 yà
diem b khoàn 2 Diêu 27 cüa Lut nay;
d) Np xuât bàn phâm lien ket de nhà xuât bàn np 1uu chieu;
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d) Chi phát hành xut bàn phm lien k& sau khi tong giám d6c (giam dc)
nhà xuât bàn k quyêt dnh phát hành;
e) Thirc hiên vic sira chüa, dInE chi phát hành, thu hôi hoc tiêu hüy xuât
bàn phâm khi co yêu câu cüa co quan quàn 1 nhà nuc có thârn quyên;
g) Chju trách nhim truôc pháp Iut ye ho?t dng lien kêt xuât bàn Va xuât
bàn phârn lien kêt.
Diêu 24. Tác phãm, tài 1iu phãi thâm djnh ni dung tru'ó'c khi tái ban
Tác phâm, tài 1iu sau day nêu ni dung có dâuhiu vi phm quy djnh tai
khoàn 1 Diêu 10 cña Lu.t nay thi nhà xuât bàn phài to chirc thâm dnh tri.rc khi
dänglcxuâtbàndêtáibàn:
1.Tác phârn, tài 1iu xuât bàn trrn9c Cách mng Tháng Tarn nàm 1945; tác
phâm, tài 1iu xuât bàn tr nãm 1945 den nãm 1954 trong viing bj tm chiêm;
2. Tác phâm, tài 1iu xuât bàn tr nãm 1954 den ngày 30 tháng 4 nAm 1975
& mien Nam Vit Nam không do ChInh phü Cách mng lam th&i Cong hôa mien
Nam Vit Narn cho phép;
3. Tác phâm, tài 1iu xuât bàn a nuâc ngoài.
Diêu 25. Cap giây phép xuât ban tài 1iu không kinh doanh
1. Vic xuât bàn tài 1iu không kinh doanh ma không thirc hin qua nhà
xuât bàn thI phài duc co quan quàn 1 nhà nu&c ye hot dng xuât bàn sau dày
cap giây phép xuât bàn tài 1iu không kinhdoanh:
a) B Thông tin và Truyên thông cap giây phép xuât bàn tài 1iu khOng
kinh doanh cüa co quan, to chrc & trung hang và to chirc nu'ó'c ngoài;
b) Uy ban nhân dan cap tinh cap giây phép xuât bàn tài 1iu không kinh
doanh cüa ca quan, to chirc khác có tu cách pháp nhân, chi nhánh, van phông
di din t?i dja phuung cüa Ca quan, tO chirc & trung hang.
2. Tài lieu khOng kinh doanh phài phü hcip chirc nang, nhim vii cüa cci
quan, tO chirc d nghj cap giây phép xuât bàn.
3. ChInE phü quy djnE danh miic tài 1iu khOng kinh doanh duçic cap giây
phép xuât bàn.
4. Co quan, tO chrc d nghj cap giây phép xuât bàn tài 1iu không kinh
doanh l.p ho so g1ri co quan quân 1 nhà nuàc ye hot dng xuât bàn quy dnh
tai ldàn 1 Diêu nay và nôp phi thâm djnh ni dung tài lieu de cap giây phép.
HOsobaogôrn:
a) Dan d ngh cap giây phép;
b) Ba bàn tháo tài 1iu; trl.r&ng hp tài 1iu bang tieng nu&c ngoài phâi kern
theo bàn djch bang tiêng Vit. Dôi vó'i tài lieu dê xuât bàn din t1r, phài li.ru toàn
b ni dung yào thiet bj O;
c) Bàn sao cO chüng thirc giây phép hot dng do ca quan quãn 1 nhà
nlxàc có thâm quyên cüa Vit Nam cap dOi vói to chirc ni.râc ngoài.
5. Trong th&i hn 15 ngày, k tr ngày nhn dii hO so, ca quan quàn 1 nhà
nuc ye ho.t dng xuât bàn quy djnh ti khoàn 1 Dieu nay phài cap giây phép
xuat bàn, dóng dâu vào ba bàn thào tài 1iu và hxu Iai mt bàn, hai bàn trà lai cho
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to chirc d nghj c.p phép; trtthng hcp không cap giy phép phái có van bàn trà
Ri nêu rô l do.
6. Co quan, to chirc thrgc cap giây phép xuât bàn tài 1iu không kinh doanh
có trách nhiêm:
a) Thrc hin dung giây phép xuât bàn ducic cap;
b) Bâo dam ni dung tài 1iu xuât bàn dung vi bàn thão tài 1iu ducic cap
giâyphép;
c) Thirc hin ghi thông tin trên xuât bàn phârn theo quy djnh ti Diêu 27
ciia Lut nay;
d) Np 1uu chiêu tài lieu và nop cho This vin Quôc gia Vit Nam theo quy
djnh ti Diêu 28 cüa Lut nay;
d) Thirc hin vic süa cha, dInh chi phát hãnh, thu hôi hoc tiêu hüy dôi
vói tài Iiu xuât bàn khi có yêu câu cüa co quan nhà nuàc có thâm quyên;
e) çhju trách nhiêm tnrOc pháp lu.t ye tài liêudi.ryc xuât bàn.
Diêu 26. Xuãt bàn tác phâm, tài lieu cüa to chfrc, cá nhãn ntthc ngoài
tai Viêt Nam
1.Vic xuât bàn tác phâm, tài lieu cüa to chirc, cá nhân nithc ngoài dê kinh
doanh t?i Vit Nam phái thrcic nhà xuât bàn Vit Nam thirc hin.
2. Vic xuât bàn tài lieu không kinh doanh cüa to chirc nithc ngoài ti Vit
Nam khOng thirc hin qua nhà xuât bàn Vit Nam di.rcic thirc hin theo quy djnh
tai Diêu 25 cüa Luât nay.
Diêu 27. Thông tin ghi trên xut bàn phãm
1. Trên xuât bàn phâm duOi dng sách phài ghi các thông tin sau day:
a) Ten sách, ten tác già ho.c ngthi biên soan, ngui chü biên (nêu co), hg
ten ngui djch (nêu là sách djch), ngthi phiên am (neu là sách phiên am tir chü
NOm); ten nhà xuât bàn hoc co quan, to chirc disçyc cap giây phép xuât bàn;
b) Ten và dja chi cüa to chuc, h9 ten cá nhân lien kêt xuât bàn (nêu có); h9
ten nguäi hiu dInh (nêu có); näm xuât bàn, so thir tu cüa tip; dôi vâi sách dch,
phài ghi ten nguyen bàn; nêu djch tr ngôn ngü khác vâi ngOn ngü nguyen bàn
thI phãi ghi rO djch tir ngOn ng& nào;
c) H9 ten và chirc danh cüa tOng giám dôc (giám dOc) chu trách nhim
xuât bàn; h9 ten và chuc danh cüa tOng biên t.p chju trách nhim ni dung; hp
ten biên t.p viên; khuOn khO sách, so xác nhn däng k xuât ban, sO quyêt djnh
xuat bàn cüa tong giám dôc (giárn dôc) nba xuât bàn hoc so giây phép xuât bàn
cüa co quan quân l nba nuâc ye hoat dng xuât bàn; h9 ten ngithi trInh bay,
minh hpa; hp ten ngui biên tp kr thu.t, h9 ten nguYi sua bàn in; so luccng in;
ten và dja chi co s& in; thèi gian np lu'u chiêu; ma sO sách tiêu chuân quOc te
(ISBN);
d) Dôi vOi sách kinh doanh phài ghi giá ban lé; dOi vi sách do NIià nuâc
dt hang phãi ghi là "sãch Nha nuàc d.t hang"; dôi \'âi sách không kinh doanh
phài ghi là "sách không bàn".
2. Trén xu.t bàn phm kbOng phâi là sách phài ghi các thông tin sau:
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a) Ten xut ban phm; ten nhà xut bàn hoc co quan, to chirc &rqe phép
xuâtbàn;
b) Ten và dja chi cüa to chüc, h9 ten cá nhân lien kêt xuât ban (neu có); so
xác nhn dàng k)' xuât bàn, s quyêt djnh xuât bàn cüa tong giám doe (giárn
doe) nhà xuât bàn hoc so giây phép xuât bàn cüa c quan quãn l nhà nuâc ye
ho.t dng xuât bàn; so lung in, ten và dja chi Ca sâ in;
c) Dôi vói xuât bàn phâm kinh doanh phâi ghi giá bàn lé; dôi v&i xuât ban
ph.m do Nhà nuâc d.t hang phài ghi là "xuât bàn phâm Nba rnxâc dat hang";
dôi vol xuât bàn phâm không kinh doanh phài ghi là "xuât bàn phâm không
bàn".
3. Thông tin quy djnh tai dim a khoân 1 Diu nay phái ghi trên bIamt
cüa sách và không duçic ghi them thông tin khác; thông tin quy dlnh tai diem c
khoãn 1 Diêu nay phài ghi trên cüng mt trang sáôh; thông tin quy djnh tai diem
d khoàn 1 Diêu nay phâi ghi trén bla bOn cüa sách.
4. Tong giám.dôc (giám doe) nhà xuât bàn quyêt djnh vj trI ghi các thông
tin quy dlnh tai diem b khoàn 1 Diêu nay trên xuât bàn phâm, tth tru&ng hçip
quy djnh tai khoãn 6 Diêu nay.
5. Dôi vOi xuât bàn phâm din tü ngoài vic phâi có dü cáe thông tin quy
djnh tai khoàn 1 và khoân 2 Diêu nay con phài Co the thông tin quàn 1 xuât bàn
phâm din tr theo quy djnh cüa B truOng B Thông tin và Truyên thông.
6. Tnr&ng hap bla môt cüa sách có hInh ãnh Quôc kS', Quôc huy, Dáng kS',
bàn do Vit Nam, chân dung lãnh t, ng.ri dung dâu Dãng và Nba nirOc thI
không ghi ten tác già, ngthi biên soan, ngixi chü biên, hç ten nguOi dch, ngtthi
phiên am trên nên hInh ánh, chân dung do.
Diêu 28. Np xuât bàn phâm 1uu chiêu và np xuât bàn phâm cho Thir
vin Quôc gia Vit Nam
1. Tat cà xuât bàn phâm phài np lu'u chiêu cho co quan quân 1 nhà rnrOc
ye boat dng xuât bàn chm nhât là 10 ngày truOc khi phát hành. Vic np liru
chiêu xuât bàn phâm duçic thrc hin theo quy djnh sau day:
a)Nhà xuât bàn hoac co quan, to chrc di.rcic B Thông tin và Truyên thông
cap giây phép xuât bàn phãi np ba bàn cho Bô ThÔng tin và Truyên thông;
tnrông hap so liicing in di.rOi ba tram bàn thI np hai bàn;
b) Ca quan, to chirc ducyc Uy ban nhân dan cap tinh cap giây phép xuât bàn
phâi np hai bàn cho Uy ban nhân dan cap tinh và mt bàn cho Bô Thông tin và
Truyên thông; trtrng hqp sO h.rqng in dithi ba tram bàn thI np mt bàn cho Uy
ban nhân dan cap tinh, mt bàn cho B Thông tin và Truyên thông;
c) Dôi vOl xuât bàn phâm tái bàn không sra chUa, bô sung thI nQp mt bàn
eho BQ Thông tin và Truyên thông; trung hap có sira ehüa, b sung thi thçrc
hin theo quy djnh tai diem a và diem b khoãn nay;
d) Xuât bàn phâm cO ni dung thuc bi mt nhà ni.rOc theo quy djnh cüa
pháp lut thI chi np to' khai km chiêu;
d) B tnrOng B Thông tin và Truyên thông qüy djnh chi ti& thu tijc np
xuât bàn phâm km chiêu.
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2. Trong thai han 45 ngày, k tü ngày xu.t bàn phm di.rqc phát hành, nhà
xuât bàn, cc quan, to chrc dtrqc phép xuât bàn phài np ba bàn cho Thu vin
Quoc gia; tnrng hcip lisqng in duâi ba tram bàn thI np hai bàn.
Diêu 29. D9c, kiêm tra xuât ban phâm hru chiêu và thâm quyên xii 1
xuât ban phâm vi phim
*
1. B Thông tin và Truyên thông to chüc d9c, kiêm tra xuât bàn phãm luu
chiêu và quyêt djnh vic xü 1 xuât bàn phâm vi pham theo quy djnh cüa Lu.t
nay và các quy dnh khác cüa pháp lu.t có lien quan.
tinh to chrc dcc, kiêm tra xuât bàn phâm hru chiêu
2.,Uy ban nhân dan
và quyêt djnh vic xi:r 1 xuât bàn phâm vi phrn theo quy djnh eüa Lu.t nay và
các quy djnh khác cüa pháp 1ut Co
quan dôi v&i xuât bàn phâm do mInh
giây phép xuât bàn.
3. B tru&ng Bô Thông tin và Truyên thông chü trI, phôi hqp vâi B tnrang
B Tài chmnh quy djnh chê d thii lao cho nguii dc và kiêm tra, thâm djnh xut
bàn phâm 1uu chiêu.
Diêu 30. Quãng cáo trên xut bàn phâm
1. Không duçic quàng cáo trén bàn dO hành chInh.
2. Vic quàng cáo trên ljch bloc thrçic thirc hin theo quy djnh sau day:
a) Din tIch dành cho quàng cáo không vuqt qua 20% din tIch tmg t
ljch; ni dung và hInh ành quàng cáo phài phü hqp vâi thuân phong m5 tiic Vit
Nam và các quy djnh khác cüa pháp lu.t quàng cáo;
b) Không duçic quàng cáo trên nhitng ljch in ngày Quoc lê và ngày k
nim i&n cüa dat nuóc.
3. Vic quàng cáo trên xuât bàn phâm kbông ducic quy djnh tai khoàn 1 và
khoãn 2 Diêu nay duqc thirc hin theo quy djnh eüa pháp lu.t quàng cáo.
CHTX1NG Ill. LINU VU'C IN XUAT BAN PHAM
so
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Diu 31. Hot dng cüa c s& in xut bàn phm
1. Co s& in chi dugc in xu.t bàn phm sau khi duçic cp gi.y phép hoat
dng in xuât bàn phâm.
2. Co sO in chi duqc nhn in xuât bàn phâm theo quy djnh tai Diêu 33 cüa
Lu.tnày.
Dien 32. Cap, cap doi, cap 1i, thu hoi giay phep hoot dçng in xuat ban
phâm
*
1. Diêu kin dê
giây phép boat dng in xuât bàn phâm bao gôm:
a) Ngu&i dirng dâu co s& in ph4i là cOng dan Vt Nam, thix&ng tth tai Vit
Narn, Co nghip V11 quàn 1 ho.t dng in xuât bàn phâm
dáp irng các tiêu
chuân khác theo quy djnh cüa pháp lu.t;
b) Co mt bang san xuât, thiét bj dê thirc hin mt ho.c các cong don chê
bàn, in và gia cOng sau in xuât bàn phâm;
c) Bào dam các diêu kin
an nirth, tr.t tir, v sinh môi tru&ng theo quy
djnh cüa pháp 1u.t;
d) Phü hçip vO'i quy hoach phát triên mng luài Co s& in xuât bàn phâm.
•

A

cap
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ye
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2. H so d ngh c.p giy phép boat dng in xu.t bàn phrn bao gm:
a) Don dê nghj cap giây phép hoat dng in xuât bàn phâm theo mâu quy
dinh; b) Bàn sao Co chirng thiic mt trong các loai gi.y .chüng nh.n dãng k kinh
doanh, giây chüng nhn dàng k doanh nghip, giây chi.rng nhn dâu ti.x ho.c
quyêt djnh thành l.p co s& in;
*
c) Tài 1iu chIrng minh ye vic Co m.t bang san xuât và thiêt bj de thc
hin mt trong các cong doan chê bàn in, in và gia cong sau in xuât bàn phâm;
d) So yêu 1 ljch cüa ngui di'rng dâU co sâ in theo mâu quy djnh;
d) Bàn sao cO chirng thc van bang do co' s& dào tao chuyên ngành in cap
ho.c giây chüng nh.n bôi dung nghip v quàn 1 hot dng in xuât bàn phâm
do B Thông tin và Truyên thông cap;
e) Bàn sao CO chi'rng thirc giây chiirng nhn dü diêu kin an ninh - trt tir, v
sinh môi trixmg do co quan nhà nir&c CO thâm quyên cap.
3. Thâm quyên cap giây phép boat dng in xuât bàn phâm:
a) B Thông tin và Truyên thông cap giây phép cho co s& in cUa cci quan,
to chüc trung hong;
b) Uy ban nhân dan cap tinh cap giây phép cho Ca sâ in da phi.rong.
4. Trong thai han 15 ngày, kê tr ngày nh.n dü ho so hqp 1, Co quan quãn
1 nhà rnràc ye hot dng xuât bàn quy djnh tai khoán 3 Diêu nay phâi cap giây
phép boat dng in xuât bàn phâm; tnrO'ng hqp không cap giây phép phài có van
bàn trà 1&i nêu rô 1 do.
5. Giây phép boat dng in xuât bàn phâm du'gc cap lçti trong truàng hcp bj
mat hoc bj hix hông.
6. Trong thii han 15 ngày, kê tr ngày Co sO' in có mt trong các thay di v
ten gpi, dja chi, thành 1p chi nhánh, chia tách ho.c sap nhp thI co sO' in phái
lam thu tiic dôi giây phép hoat dng in xuât bàn phãm.
7. Trong thO'i han 15 ngày, kê tü ngày có thay dôi ye ngix&i dng du thI co
sO' in phài thông báo bang van bàn vâi co quan cap giây phép boat dng in xuât
bàn phâm và gui kern ho so quy dnh tai diem d và diem d khoãn 2 Diêu nay.
8. Giây phép boat dng in xuât bàn phâm bj thu hôi trong các triz&ng hqp
saudây:
a) Co sO' in xuât bàn phàm kbông dáp üng dü các diêu kin quy djnh tai các
diem a, b và c khoàn 1 Diêu nay trong qua trInh boat dng;
b) Co s& in có các thay dôi quy djnh tai khoàn 6 Diêu nay ma kbông lam
thu ty.c dôi giay phép.
9. B tru&ng B Thông tin yà Truyên thông quy djnh chi tiet ye thu tic
c.p, cap dôi, cap lai, thu hi giAy phép hoat dQng in, gi.y chng nhn bi duong
nghip vi quãn l boat dng in xuât bàn phâm.
Diêu 33. Diêu kin nhn in xut bàn phâm
1. Vic nhn in xu.t bàn ph.m duçic thirc hin theo quy djnh sau day:
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a) Di vâi xu.t bàn phm thi:rc hin thông qua nhà xu.t bàn thI phâi Co
quyêt djnih xuât bàn (bàn chmnh) và bàn thâo cO chü k5' duyt c'üa tong giám doe
(giám doe) nhà xuât bàn;
b) Dôi vâi tài 1iu không kinh doanh cüa cci quan, to chüc Vit Nam, tO
chirc ntrâc ngoài không thirc hin qua nhà xuât bàn thI phài có giây phép xuât
bàn (bàn chinh) và bàn thào có dóng dâu cüa c quan cap giây phép quy djnh ti
Diêu 25 cña Lut nay;
c) Dôi vi xuât bàn phâm in gia cong cho nuâc ngoài phài có giây phép in
gia cong và bàn mâu xuât bàn phâm dt in gia cong có dóng dâu cüa Co quan
cap giây phép quy djnh ti Diêu 34 ciia Lut nay.
2. Vic nh.n in xuât bàn phâm phài có hçip dông theo quy djnh cüa pháp
1ut gith Ca th in vâi nhà xuât bàn hoc ca quan, to chirc &rgc cap giây phép
xuât bàn tai 1iu khOng kinh doanh.
3. So Iixçing xuât bàn phâm duqc in phâi dirqc the hin trong hqp dông và
phài phü hqp vâi quyêt djnh xuât bàn hoc giây phép xuât bàn tài 1iu không
kinh doanh.
Diêu 34. In gia cong xuât ban phâm cho to chfrc, cá nhân rnthc ngoài
1. Cci s& in có giây phép hot dng in xuât bàn phâm quy djnh tai Diêu 32
cüa Lu.t nay ducc in gia cong xuât bàn phâm cho tO chüc, cá nhân nithc ngoài.
Vic in gia cong xuât bàn phâm cho to ch',rc, cá nhân nuâc ngoài phài duqe
B Thông tin và Truyên thông hoc U ban nhân dan cap tinh cap giây phép.
2. Ni dung xuât bàn phâm in gia Cong cho rnrâc ngoài không di.rcic vi
phm quy djnh tai khoàn 1 Diêu 10 cüa Lut nay.
3. Ho so dê nghj cap giây phép bao gôm:
a) Dan dê nghj cap giây phép in gia cong cho to chre, Ca nhân nu&c ngoài
theo mu quy djnh;
b) Hai bàn mu xuât bàn phâm dt in;
c) Bàn sao có chirng thirc giây phép hoat dng in xuât bàn phâm;
d) Bàn sao có chirng thirc hqp dông in gia cong xuât bàn phâm cho tO chác,
cá nhàn nuâc ngoài; trung hqp hqp dông bang tiêng nuâc ngoài thI phài kern
theo bàn djch tiêng Vit;
d) Bàn sao h chiêu cOn thôi han sü ding cüa ngithi dt in ho.c giây üy
quyên, giây chng rninh nhân dan cüa ngi.thi dugc üy quyOn dt in.
4. Trong thai han 10 ngày, kê tr ngày nhn dü ho so hç 1, B Thông tin
và Truyên thông ho.c U' ban nhan dan cap tinh phài cap giây phép, dóng dâu
vào hai bàn rnâu và gi:ri trà lai co s& in mt bàn; tnz&ng hcTp khOng cap giây phép
phâi có van bàn trà 1ii nêu rö 1 do.
*
5. Giárn doe Ca sâ in chju trách nhim truâc pháp 1ut ye vic in xuât bàn
phthn in gia cong. To ch'crc, cá nhân d.t in gia cOng chju trách nhirn ye bàn
quyên dôi vâi xuât bàn phâm dt in gia cong.
6. Xuât bàn phârn in gia cong cho to chüc, cá nhân nithc ngoài phài xuât
khau 109%; trung hqp phát hành, sir dng tai Via Nam thI phãi lam thu tiic
nhp khau xuât bàn phâm theo quy djnh cüa Lu.t nay.
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Diu 35. Trách nhim cüa ngtrài dfrng du co' s& in xuât ban phâm
1. Thrc hin quy djnh ti các diêu 31, 32, 33 vàcac khoàn 1, 2, 4, 5 Diêu
34 ca Lut nay; itru gitt và quân l ho sa nhn in xuât bàn phâm theo quy djnh
cüa B trithng B Thông tin và Truyên thÔng.
2. Báo cáo ye hoat dng in xuât bàn phâm cüa cor s& in theo yêu câu cüa ccc
A
quan quan ly nha nuoc ye hot dung xuat ban.
3. Tham gia các 1p bôi dl.rôTlg nghip vll quàn l ho.t dng in xuât bàn
phãm do co quan quàn 1 nhà nithc ye hoat dng xuât bàn to chrc.
4. Khi phát hin xuât bàn phâm Co ni dung vi pham quy djnh tai khoàn 1
Dieu 10 cüa Lu.t nay thi Co s& in phài dirng vic in và báo cáo vâi cci quan quãn
l nba rnthc có thâm quyên, dông th&i thông báo vâi
xuât bàn, Co quan, to
chrc, cá nhân d,t in.
5. Chju trách nhim truóc pháp 1u.t ye hoat dng in xuât bàn phâm cüa CO
si in.
9
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CHIfOG IV. LINH VI)C PHAT HANH XUAT BAN PHAM
IMu 36. Hoit dng phát hành xut ban phm
1. Co sâ phát hành xuât bàn phâm bao gôm doanh nghip, don v sr nghip
Cong lip, h kinh doanh xuât bàn phâm (sau day gçi .chung là co s& phát hành).
Nhà xuât bàn ducic thành 1p cci s& phát hành xuât bàn phâm.
2. Co s& phát hành là doanh nghip, don vj sr nghip cong l.p phài dng
k hot dQng vâi co quan quãn 1 nhà nuâc ye ho?.t dng xuât bàn theo quy ctnh
tai khoàn 1 Diêu 37 cüa Lut nay.
3. Diêu kin hoat dng dôi v&i cci s& phát hành là doanh nghip, dcm vj sr
nghip cong
a) Ngixri dung dâu cor s& phát hành phài thithng tr(i tai Vit Nam; có van
bang ho.c chüng chi bôi dithng kiên thi.'rc, nghip v11
phát hành xuât bàn
phâm do co sâ dào tao, bôi duông chuyên ngành phát hành xuât bàn phâm
b) Co mt trong các loai giây chirng nh.n däng k kinh doanh, giây cháng
nh.n däng k doanh nghip hoc quyêt djnh thành l.p don vj sr nghip cong 1p
theo quy djnh cüa pháp li4t;
c) Co dja diem kinh doanh xuât bàn phâm.
4. Diêu kin hoat dng dôi vâi cci phát hành là h kinh doanh:
a) ChU h phãi thtr&ng trti tai Vit Nam;
b) Co giây chüng nhn däng k kinh doanh;
c) Co dia diem kinh doanh xuât bàn phâm.
Diu 37.
k hot
phát hành xuãt ban phâm
1. TruOc khi hoat dng, co s& phát hành là doanh nghip, don vj sr nghip
cong l.p phái däng k) hoat dng phát hành xuât bàn phâm VOl CO quan quãn 15'
nhà nuOc ye hoat dng xuât bàn theo quy djnh sau day:
a) Ca sO phát hành CO trii sO chinh và chi nhánh tai hai tinh, thành ph trirc
thuc trung uong trO len dang k5' hoat dng vOl B Thông tin và Truyên thông;
lap:

ye

cap;

so'

Bang

ang
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b) Ca sä phát hành có trii s& chInh và chi nhanh ti cüng mt tinh, thành
phô tnrc thuc trung uang dãng k)' hoat dng vci Uy ban nhân dan cap tinh.
2. B tru&ng B Thông tin và Truyên thông quy djnh thu tiic, ho sa dãng
k hot dng phát hành xuât bàn phâm.
Diêu 38. Cap giây phép hot dng kinh doanh nhp khâu xuât bàn
phãm
1. To chüc, Ca nhân trong nithc, to chirc, cá nhân nithc ngoài dugc iTh4p
khâu xuât bàn phâm vào Vit Nam theo quy djnh cüa pháp 1ut Vit Nam và phü
hçrp vó'i diêu ithc quôc tê ma Cong hôa xä hi chü nghia Vit Nam là thành viên.
2. Ca si hot dng kinh doanh nhp khâu xuât bàn phâm (sau day gi là Ca
sO nh.p khâu xuât bàn phâm) phài có giây phép hot dng kinh doanh nhp
khau xuât bàn phâm do B Thông tin và Truyên thông cap.
3. Diêu kin cap giây phép hoat dng kinh doanh nhp khâu xuât bàn phâm
bao gôm:
a) Co mt trong các loai giây chimg nhn dang k kinh doanh, giây chimg
nhân dàng k doanh nghip, giây chrng nhn dâu ti.r theo quy dnh cüa pháp
luât;
b) Ngu&i dirng du Ca s nhp kh.0 xut bàn ph.m phài thuông tri t?i Vit
Nam, có van bang do co s dào to chuyên ngành cap hoc giây chng nh.n bôi
du'àng kiên thirc nghip vti phát hành xuât bàn phâm do B Thông tin và Truyên
thông cap;
c) Co di ngQ nhân viên dü näng 1irc thâm dnh ni dung sách trong trung
h9p kinh doanh nhp khau sách.
4. Ho so dê nghj cap giây phép ho.t dng kinh doanh nh.p khâu xuât bàn
phâm bao gOm:
a) Doii dê ngh cap giây phép hot dng kinh doanh nhp khâu xuât bàn
phâm;
b) Bàn sao có chüng thirc mt trong các loi giây quy djnh ti diem a khoàn
3Diêunày;
c) So yêu 1 1ch cüa ngithi dirng dâu cas nh.p khâu xuât bàn phâm kern
theo bàn sao có chirng thrc van bang hoc giây chmg nhn quy djnh tai diem b
khoãn 3 Diêu nay;
d) Danh sách nhân viên thâm djnh ni dung sách dôi vó'i tru?Yng hcip kinh
doanh nhâp khâu sách.
5. Trong thai hn 30 ngày, kê tir ngày nhn du'gc ho so dé nghj cap giây
phép, B Thông tin và Truyên thông phài cap giay phép hoat dng kinh doanh
nhp khâu xuât bàn phâm; tnthng hp không cap giây phép phài có van bàn trà
Ru neu rô 1 do.
6. ChInh phü quy djnh chi tiêt Diêu nay.
Piêu 39. Bang k nhp khâu xuãt ban phâm dê kinh doanh
1. Vic nhp khãu xuât bàn phâm de kinh doanh phài do Ca s nhp khâu
xuât bàn phâm thrc hin.
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2. Trithc khi nhp khu, car sà nhp khu xut bàn ph.m phãi 1p ho scv
däng k thp khâu gii B Thông tin và Truyên thông và np l phi theo quy
djnh cüa pháp 1u.t. B tnr&ng B Thông tin và Truyên thông quy djnh chi tiêt
hôsardángknh.pkhauxuatbànphàni.
*
3. Trong thai h?n 15 ngày, ké tr ngày nh.n dixcic ho sar clang k nhp khâu
xuât bàn phâm, B Thông tin và Truyên thông xác nhn clang k bang van bàn;
trumg hqp không xác nhn clang k phâi có va.n bàn trã lai nêu rö 1do.
4. Tnthng hçrp có sir thay dôi thông tin trong ho sar clang k3 xuat bàn phãm
nhp khâu dã duçic xác nhn clang k5', car s& nhp khau xuât bàn phâm phài có
van bàn báo cáo ye ni dung thông tin thay dôi, dông th&i clang k nhfrng thông
tin mâi (neu co) vâi B Thông tin và Truyên thông dê xác nhn clang k bô
sung.
5. Van bàn xác nhndäng k) cüa B Thông tin và Truyên thông là can cCr
pháp l dê car sâ nhp khâu xuât bàn phâm lam thu t%ic nh khâu v&i car quan
hâi quan và có giá trj cho den khi hoân thành thu tiic nhp khâu.
6. Trtthng hçip phát hin ni dung xuât bàn phâm nhp khâu có dâu hiu vi
phm pháp 1ut Vit Nam, B Thông tin và Truyên thông có quyên tir chôi xác
nhn clang k nhp khâu xuât bàn phâm hoc yêu câu thâm ctjnh ni dung xuât
bàn phâm do tnrâc khi xác nhn clang k nhp khâu.
Diu 40. Trách nhim cüa ngtrôi dfrng du co' s& phát hñnh xuàt bàn
phâm, co s& nhp khu xuât bàn phâm
1. Thirc hin quy djnh tai các diu 36, 37, 38 và 39 cüa Lu.t nay trong qua
trInh hoat dng.
2. Thirc hin ding giây phép hoat dng nh.p khâu xuât bàn phâm, giây xác
nhn clAng k nh.p khâu xuât bàn phâm; thirc hin clang ni dung clang k9 hoat
dng phát hành xuât bàn phâm.
3. Báo cáo
hoat dng cüa car sà phát hành, car s& nhp khau xuât bàn
phâm theo yêu câu cüa car quan quãn 1 nhànizâc ye hoat dng xuât bàn.
4. Không dtrçic tang tnt, phát hành xuât bàn phãm Co ni dung quy djnh t.i
khoàn 1 Diêu 10 cüa Lut nay, xuât bàn phâm không có hóa darn, chi'rng tü the
hin nguôn gôc hcrp pháp hoc bj dinh chi phát hành, thu hôi, tjch thu, cam liru
hành, tiêuhüy; không duçic kinh doanh xuât bàn phãm thuc lo?i không kinh
doanh, xuât bàn phâm in gia cong cho nithc ngoài.
5. Drng vic phát hành, nh.p khâu xuât bàn phâm và báo cáo vâi car quan
nhà nuâc Co thâm quyén trong truang hcip phát hin xuât bàn phãm cO ni dung
quy cljnh tai khoân 1 Diêu 10 cüa Lut nay.
6. Doi vâi car s& nhp khâu xuât bàn phâm, nguai di'rng dâu phâi to chüc
thâm djnh nQi dung xu.t bàn phâm nh.p khâu triràc khi phát hành và chju trách
nhim tnrâc pháp lust ye xuât bàn phâm nhp khâu.
7. Tham gia các lap tp huân, bôi duöng kiên thi'rc pháp 1ut xut bàn do car
quan quàn l nhà ni.râc ye hoat dng xuât bàn to chüc.
8. Chju trách nhim trirc9c pháp Iut ye hoat dng cUa car sa phát hânh, car
sà nhp khâu xut bàn phâm.

Biu 41. Cp giy phép nhp khu xuât bàn phm không kinh doanh
1. Vic nhp khâu xuât ban phm không kinh doanh cüa ccx quan, to chirc,
ca nhan Vit Nam, to cht'rc nixâc ngoài hoat dng trên lãnh thô Vit Nam, Ca
nhân nithc ngoài Cii trt'i tai Vit Nam phâi dixcic ccx quan quãn 1 nhà nithc ye
boat dng xuât bàn cap giây phép nh.p khâu, trir tnung hqp quy ctjnh tai Diêu
42 cüa Lu.t nay và phài np 1 phi theo quy djnh cüa pháp 1u.t.
2. Tnuâc khi nh.p khau xu.t bàn phâm không kinh doanh, ccx quan, to chic,
cá nhn phài 1p ho so dê nghj cap giây phép nhp khâu theo mâu quy djnh và
thrc hiên nhi.r sau:
a) Ca quan, to chüc a trung uong, to chüc nu&c ngoài có trii sa tai thành
phô Ha Ni gui ho so den B Thông tin và Truyên thông ho.c (Jy ban nhân dan
thành phô Ha Ni;
b) Ccx quan, to chüc khác và cá than Vit Nam, cá nhân ntràc ngoài gui ho
so dênUy ban nhân dan cap tinh nai dt trii s& hoc ncxi có c1ra khâu ma xuât
bàn phâm duqc nhp khâu.
3. Ho scx dê nghj cap giây phép nhp khâu xuât bàn phârn không kinh
doanh bao gôrn:
a) Dan dê nghj cap giây phép theo mu quy djnh;
b) Danh mic xuât bàn phâm nhp khâu theo mu quy ctjnh.
4. Trong thai han 15 ngày, kê tr ngày nhan dñ ho so, ccx quan quãn ly nha
nithc có thâm quyên phài cap giây phép; tnu&ng hcxp không cap giây phép phài
Co van bàn trâ Ru nêu rô 1 do.
5. Tri.thng hçxp phát hin xuât bàn phâm dé nghj nh3p khâu CO dâu hiu vi
ph?m pháp 1u.t Vit Narn thI ccx quan quãn 1 nhà nixâc ye hoat ctng xuât bàn
CO quyên tir chôi cap giây phép nhp khâu hoc yêu cAu ccx quan, to churc c.
nhân dênghj cap giây phép nh.p khâu cung cap mt bàn xuât bàn phâm dê to
chirc thãm djnh ni dung lam ccx sâ cho vic quyêt djnh cap giây phép nh.p
khâu.
6. Victhãmdjnh ni dung xuât bàn phãm cO dâu hiu vi pham pháp 1ut
Vit Nam dê quyêt djnh vic cap giây phép nh.p khâu không kinh doanh thirc
hinnhtrsau:
a) Ccx quan cap giây phép nhp khâu thành IQ.p hi dông thâm djnh dôi vói
trng xuât bàn phârn trong thai hn 15 ngày, kê tü ngày nhn ducxc xuât bàn
pharn nhp khâu dê thâm djnh. Thãnh phãn gOm các chuyên gia có dü trInh d
dêthâmdjnh;
b)Th&i gian thâm djnh dôi vài tirng xuât bàn phâm không qua 09 ngày lam
vic, kê tr ngày hi dông thâm djnh duçxc thãnh lip;
c) Kêt qua thâm djnh phài duçuc 1p thàrth van bàn, trong do xác djnh rô ni
dung xuât bàn phâm có hoc không vi phm quy djnh cUa Lu.t nay và quy djnh
khác cUa pháp 1ut cO lien quan.
7. Bô tnu&n B Thông tin và Truyên thông quy djnh chi tiêt vic thãm
djnh xuât bàn phâm nhp khâu; phôi hcxp vài B tnuan Bô Tài chInh quy djnh
müc chi phi thâm djnh ni dung xuât bàn phâm nh.p khâu.
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Diu 42. Các tru*ng hçrp nhp khu xut ban phãm không kinh doanh
không phãi dé nghj cp giây phép
1. Co quan, to cht'rc, cá nhân không phài dê nghj cap giây phép nhp khâu
xuât bàn phâm không kinh doanh ma chi lam thu tçlc theo quy dnh cUa.pháp 14t
ye hài quan trong tnrIng hcip nhp khâu các ba1 xuât bàn phâm sau day:
a) Tài lieu phic v hi thào, hi nghj quOc tê tai Vit Nam dä duçic co quan
có thâm quyên cüa Vit Nam cho phép to chirc;
b) Xuât bàn phâm là tài sari ciia Co quan, to chüc, gia dInh, cá nhân îê sà
ding riêng;
c) Xuât bàn phâm thuc tiêu chuân hành l mang theo ngrii cüa ngui
nh.p cành dê sü diing cho nhu câu cá nhân;
d) Xuât bàn phâm tang cho co quan, to chüc, eá nhân gri qua bru ctin,
djch vii chuyên phát Co giá trj không lan hon tiêu chuân min thuê theo quy dnh
cüa pháp lut.
2. Vic nhp khâu xuât bàn phâm cüa co quan, to chüc, cá nhân dXçIC
hu&ng quyên iru dãi, min tri'r ngoi giao thc hin theo quy djnh cüa pháp luat
hãi quan, pháp 1u.t ye u'u däi, mien trü dành cho co quaTi dai dinngoi giao, Co
quan lânh s1r ni.râc ngoài và co quan dai din cüa to chüc quôc tê tai Vit Nam
và diêu uâc quôc tê ma Vit Nam là thành viên.
3. Xuât bàn pbâm quy djnh tai diem a và diem b khoàn 1 Diêu nay sau khi
sà diing phài tái xuât; tnthng hcip chuyên giao cho cor quan, to chirc, cá nhãn
khác tai Vit Nam thI co quan, to chirc, Ca nhân tiêp nhn phãi lam thU tiic nhp
khâu theo quy djnh tai Diêu 41 cUa Luat nay.
Xuât bàn phâm quy djnh tai diem c và diem d khoàn 1 Diêu nay nêu cO giá
trj vi.rclt qua tiêu chuân mien thuê thI phài lam thU tiic dê nghj cap giây phép
nh.p khau theo quy djnh tai Diêu 41 cUa Lu.t nay.
Xuât bàn phâm quy djnh tai khoàn 1 Diêu nay không di.rqc kinh doanh duâi
mci hInh thirc.
4.Cci quan, tO chüc, Ca nhân phài chju trách nhim truac pháp lut ye xuât
bàn phâm do mInh nh.p khâu.
5. Xuât bàn phâm cO ni dung vi pham khoán 1 Diêu 10 cUa Lut nay
không di.rcic dua vào Vit Nam dithi mci hInh thirc.
Diêu 43. Xuãt khâu xuât ban phâm
Xuât bàn phâm dâ dupe xuat bàn va lu'u hành hpp pháp ti Vit Nam dupe
phép xuât khâu ra nuâc ngoài.
Biu 44. Triên lam, hi chq xuât bàn phâm
1.Vic to chüc triên lam, hi chq xuât bàn phâm tai Vit Nam cUa co quan,
to chac, Ca nhân Vit Nam và nirâc ngoài phài dupe co quan quán l nhà nu'âc
ye hot dng xuât bàn cap giay phép.
2. Thâm quyên cap giây phép tO chüctriênlãm, hi chp xut bàn phm:
a) B Thông tin và Truyên thông cap giây phép cho co quan, to chirc a
trung uong; co quan, to chuc, Ca nhân nthc ngoài;
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b) Uy ban nhãn dan cp tinh cp giAy phép cho Ca quan, to chirc, Ca nhân
có tri s ho.c cu tri:i tai dja phuong; chi nhánh, van phông dai din, dan v tr1rc
thuc co' quan, to chirc âtrung uo'ng dt t?i dja phuang.
3. Ho so' dê nghi cap giây phép to chirc triên lam, hi chci xuât bàn phâm
bao gOm:
a) Dcm dê nghi cap giây phép trong do ghi rO mic dIch, thi gian, dja diem
và ten các dan vj tharn gia triên lam, hi chci;
b) Danh ml7ic xuât bàn phâm dê triên lAm, hi chci theo mu quy dnh.
4. Trong thà'i han 10 ngày lam vic, kê tiir ngày nh.n dü ho so', ca quan có
thâm quyên quy djnh tai khoàn 2 Diêu nay phài cap giây phép tO chirc triên lAm,
hi chg xuât bàn phârn; trR'rng hop khOng cap giây phép phài có vAn bàn trã lO'i
nêurô1'do.
5. Ca quan, t chrc, Ca nhân duçic cp gi.y phép t chrc triên lAm, hi chci
xuât bàn phâm có trách nhim:
a) Thirc hin dung ni dung ghi trong giây phép;
b) Kiêm tra, thârn djnh ni dung xuât bàn phâm trwc khi trung bay, giOi
thiu, phát hành tai triên lAm, hôi cha;
c) KhOng ducic dua vào triên lAm, hi chçi xuât bàn phâm cO ni dung quy
djnh tai khoàn 1 Diêu 10 cüa Lut nay; xuât bàn phâm dA bj dInh chi phát hành,
thu hOi, tjch thu, cam li.ru hành, tiêu hay hoc xuât bàn phâm không có hóa dan,
chtrng tlr the hin nguOn gOc hop pháp;
d) Chju trách nhim truc pháp 1ut ye ni dung xuât bàn phârn dua vào
triên lAm, hi chg và boat dng tO chü'c triên lAm, hi chg xuât bàn phâm.
6. Ca quan quàn 1 nhà nithc ye boat dng xuât bàn có quyên tr chOi cap
giây phep to chirc triên lAm, hi chg xuât bàn phârn ho.c yêu câu to chüc, cá
ni-ian dé nghj cap phép dua ra khOi danh m11c xuât bàn phâm dê triên lAm, hi
chg dOi vó'i các xuât bàn phâm sau day:
a) Xuât bàn phâm dê triên lAm, hi ch có dâu hiu vi phm quy djnh tai
Diêu 10 cüa Lut nay;
b) Xuât bàn phâm dê triên lAm, hi chci khOng có nguOn gOc hop pháp;
c) Xuât bàn phâm dA bj dInh chi phát hành, thu hOi, tjch thu, cam lu'u hành,
tiêu hUy.
CHIYONG v. XUAT BAN VA PHAT HANH XUAT BAN PHAM Dh1N TIf
Biêu 45. Biêu kin xut bàn và phát hành xuãt bàn phm din tfr
1. Vic xuât bàn din tr phài do nhà xuât bàn hoc ca quan, to chirc có giây
phép xuât bàn tài Iiu khOng kinh doanh thirc hin và phài tuân theo quy dnh
cüa Lut flAY
NIià xuât ban thirc hin xuât bàn din t1r khi có dü các diêu kin sau dày:
a) Co nAng hrc ye thiêt b, cOng ngh và nhân lirc k5' thut d diêu hành và
quàn l qua trInh xuât bàn din ta;
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b) Co bin pháp k5 thu.t phü hçp vâi quy djnh cüa cci quan quàn 1 nhà
nithc dê ngän chn sao chép, can thip bat hcip pháp vào ni dung xuât bàn
phâm;
c) Co ten mien Internet Vit Nam theo quy djnh cüa pháp luat dé th1rc hin
xuât bàn din tt'r trén Internet;
*
d) Co däng k hoat dng xuât bàn din tr vói co' quan quàn 1 nhà nuóc
ho.tdngxuâtbàn.
2. Cci quan, to chirc, cá nhân thirc hin phát hành xuât bàn phâm din tir
phài Co âü các diêu kin sau day:
a) Co nàng 1irc ye thiêt bj, Cong ngh và nhân lirc k5 thu.t dê diêu hành và
quàn 1 qua trInh phát hành xuât bàn phâm din tr;
b) Co bin pháp k thut phü hçip vi quy djnh cña cci quan quàn l nhà
nithc dé ngn chn sao chép, can thip bat hçip pháp vào ni dung xuât bàn
phâm;
c) Co ten mien Internet Vit Nam theo quy dnh cUa pháp 1u.t dê thirc hin
phát hành xuât bàn phâm din ti:r trên Internet;
d) Co däng k ho.t dng phát hành xuât bàn phâm din tir vâi co quan
quân l nhà n'ithc hoat dng xuât bàn.
A
'p
Then 46. Cach thirc thc hiçn xuat ban va phat hanh xuat ban pham
din tfr
1. Tác phâm, tài 1iu xuât bàn lan dâu theo phuo'ng thüc xuât bàn din tCr
phâi thông qua nhà xuât bàn hoc phài dugc co quan quãn 1 nhà nuâc xuât
bàn
giây phép xuât bàn theo quy dnh ti Diêu 25 cüa Lut nay.
2. Xuât bàn phâm d diicic xuât bàn, in, phát hành hcip pháp du'cic phát hành
trOn phucmg tin din tr.
3. Vic xuât bàn, phát hành xuât bàn phâm din tü quy djnh tai khoàn 1 và
khoân 2 Diêu nay chi d.rçrc thirc hin sau khi có vAn bàn chap thi4n cUa tác già,
chü sO hthi quyên tác già theo quy djnh cUa pháp 1utvê sâ hüu trI tue.
4. Vic chuyên xuât bàn phâm din tü sang xuât bàn phâm in dê phô biên
tâi nhiêu nguxi phâi tuân thu các quy djnh cüa Lut nay và pháp luQt s& hüu
trI tue.
Diu 47. K5 thut, cong ngh âê xuât bàn và phát hành xut ban
phâm din tfr
Cci quan, to chrc, cá nhân xuât bàn và phát hành xuât bàn phâm din tr
phài:
1. Thirc hin diing quy chuân k5 thu.t và huàng
k5 thut cüa co quan
quàn 1 nhà ntr&c dôi vói xuât 'bàn phâm din tir;
2. Tuân thu các quy djnh cüa pháp lut vin thong, cong ngh thông tin,
thxcing mi din t, giao djch din tr và các quy djnh khác cüa pháp 1ut cô lien
quan.
A
Then 48. N9p Iu'u chieu xuat ban pham diçn ttr va np cho Thir viçn
Quc gia Vit Narn
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1. Nba xuât bàn, t chirc duac c.p giy phép xuât bàn tài 1iu không kinh
doanh thirc hin np lu'u chiêu xuât bàn phâm din ti:r cho co quan quàn 1 nhà
nuâc ye boat dng xuât bàn theo quy djnh tai Diêu 28 cüa Lu.t nay và np xuât
bàn phâm din t1r cho Thu vin Quôc gia Vit Nam.
2. Ca quan quãn I nhà nuâc ye xuât bàn chi dugc sir diing xuât bàn phâm
din tlr lu'u chiêu dê phic vi cong tác quàn 1'.
3. Thu vin Quc gia Viêt Nam lu'u trü và chi duçxc sü' dçrng xuât bàn phâm
din tir vào vic phiic v ban d9c tai Thu vin Quôc gia Vit Nam theo quy djnh
cüa pháp 1ut.
Biêu 49. Quàng cáo trên xuãt bàn phâm din tfr
Vic quàng cáo trên xuât bàn phâm din tir thirc hin theo quy dnh sau
day:
1. KhOng duc quàng cáo 1n vào ni dung hoc lam gián doan ni dung
cüa xuât bàn phâm din tü duói mci hmnh thtrc;
2. Thrc hin quy djnh cüa pháp 1ut ye quàng cáo và các quy dnh khác cüa
pháp 1ut có lien quan.
Diêu 50. Trách nhim cfla co' quan, to churc, Ca nhân xuât bàn, phát
hãnh xuât bàn phâm din tU'
1. Nha xuât bàn, tong giám dôc (giám doe), tong biên tip, biên tp viên cüa
nba xuât bàn có trách nhiêm:
a) Thirc hin quy djnh tai các diu 18, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 45, 46, 47, 48,
49 và 52 cüa Lut nay;
b) Dam bão ni dung xuât bàn phâm din tü di.rgc phát hành dng vâi j
dung xuât bàn phâm din tü' np lisu chiêu;
c) Thuc hiên cac biên phap k5 thuât ngãn chän viêc can thiêp vao nôi dung
xuât bàn phâm hoc loai bó xuât bàn phâm vi pham pháp 1ut theo yêu câu cüa
caquannhànuó'ccóthâmquyên;
d) Dü'ng vic phát hành xuât bàn phâm khi Co yêu câu cüa ca quan quàn l
nhà nuc ye hoat dng xuât bàn;
d) Kiêm tra, giárn sat ni dung xuât bàn phâm lien kêt.
2. DOi tác lien kêt xuât bàn có trách nhiêm:
a) Thirc hin quy djnh tai các diêu 23, 45, 46, 47 và 49 cüa Lut nay;
b), Thrc hin diing ni dung bàn thào dä ducic tOng giám doe (giám doe)
nba xuât bàn k duyt;
c) Thuc hiên cac biên phap k5r thuât ngän chàn viêc can thiep vao nôi dung
xuât bàn phârn ho.c loi bO xuât bàn phâm vi phm pháp 1u.t theo yêu câu cüa
co quan nhà nithc có thâm quyên;
d) Dmg yiêc phát hành xuât bàn phâm khi có yêu câu cüa ca quan quàn 1
nhà nuc ye boat dng xuât bàn.
3. Ca quan, to chc, cá nhân phát hanh xuât bàn phâm có trách nhim:
a) Thirc hin diing quy djnh tai Diêu 46 cüa Lut nay va các diem b, c, d
khoàn 2 Diêu nay;
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b) T1c hin ding van bàn ehp thun cüa tác giá, chñ s& hru quyn tác
giâ;
c) Chu trách nhim truâc pháp 1u.t ye vic phát hành xuât bàn phâm din
tCr.
4. Ca quail, to chüc dixçc cap giy phép xut ban tài 1iu din'tCr không
kinh doanh có trách nhiêm:
a) Thrc hin dung quy djnh tai khoân 6 Diêu 25 cüa Lu.t nay;
b) Thc hin các bin pháp k5' thu.t ngãn chn vic can thip vào ni dung
xuât bàn phâm hoc loai bô xut bàn phâm có vi phm theo yêu câu cüa cci quan
nhà nithc có thâm quyên.
5. Doanh nghip cung cap djch v1i trung gian trên môi tru&ng mng
Internet và m.ng viên thông tai Vit Nam có trách nhim:
a) Thrc hin quy djnh tai diem c và diem d khoãn 2 Diêu nay;
b)Thirc hin các quy djnh cüa pháp 1ut ye s& hüu tn tu hoc yêu câu Co
quan, to chüc, cá nhân sii dicing djch vii phài thirc hin dung quy djnh ye sâ hüu
trI tu khi phát hành xuât bàn phâm din tü.
Diu51. Nhp khâu xuât bàn phãm din tfr
Ca sâ phát hành nhp khâu xut bàn phãm din tCr dê kinh doanh hoc phô
biên phài ducic co quan quàn 1 nhà nuàc ye ho.t dng xuât ban cap giây phép
theo quy djnh cüa Lu3t nay và quy djnh khác cüa pháp 1u.t có lien 9uan.
Diêu 52. Quy djnh chi tiêt ye xuât bàn và phát hành xuât bàn phâm
diên tü
ChInh phü quy djnh chi tMt hoat dng xut bàn và phát hành xut ban phrn
din ti:r phU hqp v&i trng giai dori phát triên cong ngh.
CHIXIYNG VI. BIEU KHOAN THI HANH
Diu 53. Hiu lire thi hành
Lu.t nay có hiu 1irc thi hành t'ir ngày 01 tháng 7 nàm 2013 Va thay th
Lu.t xuât bàn so 30/2004/QH1 1 dã &rqc sua dôi, bô sung mt so diêu theo Lut
so 12/2008/QH12.
Diêu 54. Qay djnh chi tiêt và btthng dan thi hành
ChInh phü, co quan có thâm quyên quy djnh chi tiêt, huóng dan thi hânh
các diêu, khoàn dugc giao trong Lut.
Luat nay dã dwçic Quc h51 nu'ó'c Cç3ng hôa xâ hç51 chi nghk Vit Narn
khóa XIII, k'? hQp th 4 thong qua ngày 20 tháng 11 närn 2012.
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ung Dàng v chtrc nAng, nhim vi, quyn hn, t chirc b may ca quan chuyên
trách tham mi..ru, giüp vic tinh Uy, thành üy;
- CAn cir Quyt djnh s 3868-QD/TU ngày 29/5/20 18 cüa Thành üy Ha NOi
ye vic ban hành Quy ch lam vic cüa Ban Chip hành Dâng b Thành ph& Ban
Thuông vçi Thành üy và Thuèng trrc Thành üy khóa XVI, nhim k' 20 15-2020;
- CAn cr D an s 14-DA/TU ngày 20/12/20 18 cüa Ban Thuô'ng viii Thành
üy v chirc nAng, nhim vçi, t chrc b may ca quan các ban Dáng, VAn phông
Thàrth üy theo Quy djnh s 04-QDi/TW ngày 25/7/2018 ciia Ban BI thu Trung
uong (khóa XII) v chirc nAng, nhim vu, quyn han, th chiic b may co quan
chuyên trách tham muu giüp vic tinhüy, thành üy;
Ban Thumg vu Thành uS' Ha Ni quy dith chirc nAng, nhim vi, quyên han,
t chirc b may và med quan h cong tác cüa Ban Tuyên giáo Thành üy Ha Ni
nhu sau:
Biêu 1. Chfrc nãng
1. Là ca quan tham mu'u cüa Thành uS' ma tr1rc tip, thu6ng xuyên là Ban
Thung vi.i và Ththng trirc Thành u5' v cOng tác xây drng Dâng thuc các lThh
vrc chInh trj, tu tu&ng, tuyên truyn, 19 1un chIrth trj, báo chI, xu.t bàn, du 1un
xA hi, vAn hoá, vAn ngh, khoa giáo, biên soan lich sir dàng b Thành ph.
2. Là ca quan chuyên mOn, nghip v v cOng tao tuyên giáo cüa Thành üy.
Diêu 2. Nhim vu
1. Nghiên cfru, d xut và thyc hin
a,) Nghiên ciru, theo dôi, tng hçip tinh hmnh tu tu&ng trong can b, dãng viên
và nhân dan, du 1un xA hi; d xut giài pháp du tranh chng nhthig am muu,
thu don, ho.t dng ch6ng phá cüa các th hrc thu dch trên linh vrc tu tung trên
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da ban Thành ph. ]Jir báo nhng din bin, xu huóng chInh trj tu tuông có th
xáy ra, kjp thai báo cáo, kin nghi. vói Thành ur, Ban Thithng vi Thành üy,
Thuàng trrc Thãnh u v phuang hiróng, nhim v, ni dung, bin pháp giâi quyt.
b) Dárth giá boat dng, nghiên cu, d& xut các d an, nghj quyt, quy& djnh,
chi thj, quy djnh, k& 1un, quy ch& cci ch& chInh sách, giài pháp trong lTnh vrc
tuyên giáo trInh Thânh uS', Ban Thu&ng vi.i Thânh u5r ban hành và th chirc thirc
hin; sini tm biên soan ljch sir Dáng b Thành ph.
c) Chi dao ni dung giáo dc iS' 1un chü nghia Mac - Lenin, tu tithng H ChI
Minh trong h thing giáo dic, doàn th chInh trj - xâ hi ô' dja phtrccng. T chrc
tuyen truyn, giáo duc, phát buy truyn thng cách mng ciia dja phuang, dt
rnric. T chrc nghiên ciru, tuyên truyn, quán trit nghj quyêt, quyt djnh, chi thj,
qui djrih, quy ch, kt iu.n cia Dáng và cüa Thành uS'.
d) Nghiên ciru, tham muu Thành üy chi dto dnh hung, hwfcng dan, kim tra,
giám sat v chInh trj, tu tir&ng trong hoat dng cia các co quan báo chI - xu.t ban,
van hóa, vn ngh, ca quan thông tin, tuyên truyên, các hi, lien hip hi: Hi Van hpc
- Ngh thu.t, Hi Nba báo, Lien hip các hi Khoa h9c k thut cüa Thành ph6
dam bâo hoat dng dung duàTlg 1i, cfia Dãng, chInh sách pháp 1ut cüa Nhà nuó'c.
Khi c.n thit, chii trI hoc phi hçip ki&ii tra v mt quan dim chInh trj, tu tithng
các tác phm van h9c, ngh thu.t, báo chI, xut ban... thuc phm vi phi trách.
d,) Giip Thành uy, Ban Thuàng vçi Thành üy chi dao cong tác chInh trj, tu
ti.r&ng trong di ngü trI thrc, nhà khoa h9c và trong sinh viên, h9c sinh trên dja ban
Thành ph. T chirc và chi dao hoat dng rnng iui báo cáo viên, tuyên truyn
viên, cong tác viên du 1un theo phân cp.
e) Tham gia vái chInh quyn Thânh phé trong vic vn dçing, the ch các quy
djnh cüa c.p trên v các linh vrc có lien quan den cong tác tuyên giáo.
g) Thrc hin báo cáo djnh kS' và dt xut vói Ban Thung vi Thành üy,
Thuàng trirc Thành üy, Ban Tuyên giáo Trung ucing theo qui dnh.
h) So kt, tng k& v các nghj quy&, chi thj, kt 1u.n... cüa Trung uang, cüa
Thành US' ye linh virc cOng tác tuyên giáo.
2. Hu'&ng dan, kiêm tra, giám sat
a) Huóng dn th chrc nghiCn cuu, tuyên truyn, quán trit và kiêm tra giám
sat vic thirc hin h9c tip, quán trit ngh quyt, quy& djnh, chi thj, quy djnh, quy
ch, k& 1u.n cüa Dàng. Ki&n tra, giám sat các t chtrc dãng, các si, ban, ngành,
Mt trn T quc va các doàn th chInh trl - xã hi trong Thành ph v thirc hin
các nghj quyêt, quyt djnh, quy dnh, chi th, quy ch, kt lun cua Trung uong,
cüa Thành 11y trong iTnh vrc tuyën giáo.
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b,) Huóng dn t chrc bi dixO'ng 1 1u.n chInh tr, thông tin thi sr, tuyên
truyn chInh sách theo các chucing trInh, k hoch trin khai cüa Trung uang Va
Thành üy; bM thrO'ng và huó'ng dn nghip v1 cong tác tuyên giáo cho ban tuyên
giáo cap u' cp du&i, các dáng b ca s&, Tri.thng Dào to can b Lê Hng Phong,
trung tam bM di.rô'ng chInh tr qun, huyn, thj xã.
c) Huóng dk sini tam, biên son ljch si'x dàng b qu.n, huyn, thj xà và dâng
b xã phuè'ng, thj trn; ljch sir truyn thng cia các sô, ban, ngàrth, MTTQ và các
doàn the chInh trj - xâ h,i Thành ph; t chirc tuyên truyn, giáo diic phát huy
truyên thng cách rnng cüa dja phuo'ng.
3. Thâm djnh, thâm tra
Dë an, van bàn cüa các co' quan dàng, nhà nuâc, Mt trn T quc và các
doàn the chInh tn - xa hi có lien quan dn 1inh v1rc tu tithng - van hoá, khoa giáo,
1ch sr dâng b dja phuong tnthc khi trInh Thành ui', Ban Thuèng vgi Thành üy,
Thuèng trirc Thành üy.
4. Phôi hqp
a) Vcd các co' quan lien quan d xu.t co ch& chInh sách dâo tao, bM duOng,
bô trI, s1r diing, quàn l và dãi ngi di vói di ngQ trI thirc, nhà khoa h9c vâ van
ngh si dja phuang; quãn 1 báo chI, xut bàn và xir 1 nhUng sai pham trong
hoat dng báo chI, xut bàn.
b) Vi các co' quan ch'rc nàng tham mini Ban Thu'à'ng VI1 Thành üy,Thung
trirc Thành üy lãnh dao, chi dao hoat dng cüa các cci quan trong khôi tuyên giáo
tnrc thuôc Thành üy.
c) Vôi Ban T chirc Thàrth u' trong cong tác can b theo quy djnh cüa Ban
Thithng vii Thành üy ye phân cap quàn l can b và gii thiu can b irng c1r;
trong vic quàn l th chirc b may, biên ch và thçrc hin ch d, chInh sách di
vâi can b, cong chirc, ngui lao dng cüa Ban Tuyên giáo Thành u; d xut chfi
truclng dào tao, bM duö'ng, sir diing, quàn ii', dài ng nhân tài.
d) Vi Uy ban Kim tra Thành üy tham rnuu, gi1ip Thành üy xây dirng và t
chirc thirc hin chuang trInh, k hoach kiêrn tra, giarn sat hang näm thuc linh virc
tuyên giáo.
a) Vi Van phông Thành üy giip Thành üy, Ban Thumg vi Thành üy,
Ththng tnrc Thành üy theo dOi, kim tra, giárn sat vic thirc hin quy ch lam vic
cüa Thành üy, Ban Thung v11 Thành üy.
5. Thic hin mt s nhim vi do Ban Thirô'ng vi, Thirô'ng trtyc Thành u giao
Là co quan thi.thng trrc mt s ban chi do ci1a Thành üy thuc li'nh vrc tu
tu&ng, tuyên giáo:
- Thung trrc Ban Chi dao du tranh chng nhüng am mini, thii doan chng
phá cüa các th l\rc thu djch trên linh virc tu tuâng - van hoá (Ban Chi dao 94);
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- Ca quan thi.thng trçrc cia Thành Uy trong lAnh do, chi do to chrc vic dy
mnh h9c t.p và lam theo tu ttrâng, dao dirc, phong cách H ChI Minh trên dja bàn
Thành ph.
- Thi.thng trrc Ban Chi do cong tác thông tin di ngoi ciia Thành ph&
- Vn hânh Trang Thông tin din t1r cüa áng b thành ph Ha Ni.
]Jiêu 3. To chfrc b may
1. Länh ao ban: gm Tru&ng ban, và tr 03 den 04 dng chI Phó tru&ng ban.
Can cir tInh hInh thirc tin, Ban Thuô'ng vii Thành Uy së quyt djnh ci th s lucmg
phó ban, dam báo theo di'mg Quy djrih 04-QDi/TW ci.:ia Ban BI thi.r và D an 14DA/TU cüa Ban Thi.thng v Thành üy.
2. Các do'n vj tric thuc: gOm 07 phông:
(1) Vänphông
(2) Phông Tuyên truyn -Tong hcp.
(3) Phông L2 1un chInh trj - Lch sü Dàng.
(4) Phông Báo chI - Xut ban.
(5) Phông Khoa giáo.
(6) Phông Van hóa - Van ngh.
(7) Phông Du 1u.n xâ hi.
Biêu 4. Biên chê
Biên chê cüa Ban Tuyên giáo Thành u do Ban Thuàng vii Thành u quyêt djnh
giao trên co sâ chrc näng, vi tn, vic lam và Ca cu ngch cong chirc dugc giao.
Biên ch tmg phông do lãnh do Ban Tuyên giáo Thành uS' quy& djnh trên
ca s& vj trI vic lam duçc phê duyt. Phông có duói 10 ngui dugc b trI tru&ng
phông và 01 phó tri.r&ng phông; có tü 10 ngu?i tr& len b trI không qua 02 phé
trithng phông.
Diêu 5. Môi quan h cong tác
1. Vói Thành u, Ban Thtr&ng vii, Thirè'ng trrc Thành u5', các co' quan
tham miru giüp vic & Trung Irong
- Ban Tuyên giáo Thành uS' chju sr lãnh do và chi do v mci mt cüa
Thành uS', trirc tip và thuxng xuyên l Ban Thuäng vij Va Thuông trrc Thành u;
thuc hiên ch do báo cáo và tham muu d xut các v.n d thuôc trách nhirn cüa
lTnh vrc duc'c phân cOng vói Ban Thurng vi và Thuxng trrc Thânh uS'.
- Ban Tuyên giáo Thành uS' djnh k5' báo cáo cong tác vi các ca quan tham
mini gillp vic cüa Ban Chp hành Trung rang: Ban Tuyên giáo Trung uang, Vin
Ljch sir Dàng, H9c vin ChInh trj Quc gia Ho ChI Minh; chju sir huó'ng dan, chi
do, kim tra ye chuyên mon nghip vi cüa các ca quan tham muu giüp vic cila
Ban Chap hành Trung uang theo quy djnh.

2. Vói Thirô'ng trii'c Hi dng nhân dan, IAnh do U5 ban nhân dan Thành phô
Quan h giüa Ban Tuyên giáo Thành u vth Thtthng trirc Hi dông nhân dan
Va Chü tch, các Phó Chü tjch U ban nhân dan Thành ph là quan h phi hctp:
- Khi trin khai thrc hin nhim vi tham miru có gn vi cong tác quân 1
nhà nuc, Ban Tuyên giáo Thành ur ph& hçip vi Thumg trirc Hi dng nhân dan
và Chü tjch, các Phó Chü tch U ban nhân dan Thành ph; các s&, ban, ngành
thuc HDND, UBND Thành ph d t.o diu kin, h trg cing hoàn thành nhirn
vti ducic giao.
Các kr h9p Hi dng nhân dan và US' ban nhân dan Thành ph bàn chü
truo'ng, quyt djnh, chInh sách, ch do... có lien quan dn linh viic tuyên giáo, Ban
Tuyên giáo Thành u5' diigc tham dir, tham gia S' kin. Nhüng ni dung cn thit,
lãnh do Ban lam vic trrc tip vi Thuà'ng tnrc Hi dng nhân dan và Chü tch,
các Phó chü tch U5' ban nhân dan Thành ph d phi hcip thrc hin nhim v11 theo
quy dnh và theo phân cap.
3. Vói Uy ban Mt trn T quc Va các doàn the chInh trj - xã hi Thành phô
Quan h giUa Ban Tuyên giáo Thành u5' vói Mt trn To quôc và các to chirc
chInh trj - xâ hi Thành ph là quan h phi hgp và chi ctto:
- Trong phm vi 1mb virc cong tác tuyên giáo, Ban Tuyên giáo Thành uS' chü
trI, phi hçip vi Mt tr.n T quic và chi do các doàn th chInh trj - xa hi trin
khai thrc hin các chi thj, nghj quyt, quyt djnh, quy djnh, quy ch, k& 1un cüa
Trung uang, Thành uS'.
- Ph& hcTp nghiên ciru, hurng dn trin khai các chi th, nghj quyêt, quyêt
djnh, quy dinh, quy ch và kim tra theo chirc nãng, nbirn vt ducic Thành uS' giao.
4. Wri ban can sii âãng, dãng doàn, các s&, ban, ngnh Thành ph
Di v&i ban can sr dâng, dãng doàn, các si, ban, ngành cüa Thành ph là mi
quan h chi d.o v ni dung và nghip v1 cong tác chInb tn, tu tuO'ng, tuyên giáo.
Các sc, ngành, cung cp thông tin, báo cáo dnh kS' v Ban Tuyên giáo Thành lly
nh&ng v.n d lien quan dan cong tác chInh tr tu tu&ng, tuyên giáo.
5. Vri cp uS' và các ban tham mu'u gillp vic ella cp uS' cp du'ó'i:
- Quan h gita Ban Tuyên giáo Thành uS' vó'i cp uS' trirc thuc Thành u5' là
quan h phi hcrp, trao di, huâng din, gop S' trong thirc hin v cong tác chuyên
mon và Cong tác can b theo phân cp.
- Quan h gitia Ban Tuyên giáo Thành uS' v6i các Co quan tham muu gii1p
vic c.p uS' trirc thuc Thành uS' là quan h huàng dan, kiarn tra trong phm vi
nhim vi, quyn hn duqc phân cong v chuyên môn, nghip v1; dào tao, bi
duang can b.

P16 6. To chüc thu'c hiên
1. Quy djnh nay có hiu 1rc thi hânh k tr ngày k vã thay th Quyt djnh so
131 5-QD/TU, ngày 16/9/2016 cüa Ban Thu?mg v1i Thành ur Ha Ni ban hành Qui
dnh chtrc nAng, nhim v11, t chirc b may và mOi quan h cüa Ban Tuyên giáo
Thành u' Ha Ni.
2. CAn ccr vào Quy djnh nay và tInh hInh cii th ciia co quan, Ban Tuyên giáo
Thành u5' Co trách nhim xây dçrng quy ch& quy trInh cong tác cüa co quan; quy
djnh chtrc nAng, nhim vii cfia các phOng chuyên rnôn; phân cOng rO trách nhim
tp th và cá nhân d thirc hin t& chirc nAng, nhim v11 duçc giao.
3. VAn phàng và các ban Dang Thành üy; các Dãng doàn, Ban can siy Dãng;
cáo ban, ngành, so và dáng b trçrc thuc Thành iiy; M.t trn To quOc, các doàn th
chInh trj - xã hi và các hi qun ching Thành ph cO trách nhirn thi hành Quy
djnhnày.
Trong qua trInh to chic thirc hin, nu phát sinh, vuOng rn.c, báo cáo Ban
Thung v', Thuè'ng trirc Thânh üy d kp thOi b sung, sü'a dOi cho phii hQp./.
Noi nhân:
- Ban Tuyên giáo Trung uang, ( ba'o cáo)
- D/c BI thu Thành üy,
- Ban Thithng vi Thành us',
- Cac ca qutn don vi tai khoan 3 DLCU 6,

T/M BAN THIJONG VU
BITT-Hf THU'ONG TR1C
/.--

/

NgO Thj Thanh hAng

S

I

BAN ClAP IIANH TRUNG TfCNG

BANG CONG SAN VI1T NAM

So 220-QD/TW

Ha N5i, ngày 27 tháng 12 nám 2013

QUY..BINH
chfrc nàng, nhiêm vit, t chfrc bI my
Cu quail chnyên trách tham mixu, giáp vic huyn u, qun u, th1 u
thành u trirc thuôc tiñh u, thành
BAN TUYN G{AO THANH U' HA NQI
ye

ii5r

• CONGVAND'IN
Ngay

- Can ci Quy ch lam viêc cüa Ban Chp hành Trung ucm.g, B Chitth tr
Ban BI thu khoá XI;
- Can cr Kt 1u.n s 64-KL/TW, ngày 28-5-20 13 cia Hi nghi. l.n thir bay
Ban Chap hành Trung uang khoá XI "Môt s vn dê
tiêp tyc diôi mói, hoàn
thin h thông chInh trj ttr Trung ucrng dn Ca sà'.
ye

e

Ban BI thu quy djnh chirc näng, nhim vu,t chirc b may co quan chuyên
trách tham muu, gip viêc huyn u, quân
thi, ui, thành ui trirc thuc tinh
u, thành u nhtr sau:
us',

Chwctng I
QUY IJINEE C1IUNG
Biu 1. Phtm vi và di tuçrng áp ding
1- Quy djnh nay diu chinh chirc näng, nhim vi, tè chiirc b may co quan
chuyên trách tham mu'u, giüp vic huyn
qun u, thi. u51, thàith ui trxc thuc
tinh u, thành u (sau day goi chung là Ca quan tham mini, giüp vic huyn
ur,

us').

2- Ca quan tham mini, giüp vic huyn
gm : van phông, ban t churc,
ccr quan u ban kim tra, ban tuyên giáo, ban dan van.
ur

Biêu 2. Nguyen tc t chfrc
1- Bào darn tham muu, phuc viii six lãnh do, chi dao toàn din cña huyn
u; không chng chéo, trñng 1p chCrc näng, nhim vI giUa các Ca quan tham
•
muu, giüp vic.
2- B may tinh g9n, hiu 1ixc, hiu qua; phü hcTp vii phân 1oi dan vj, 'hàj
chmnh, tinh hInh t chirc dng và dàng viên.
3- Biên ch tinh g9n; tang cumg kiêm nhim mt s chirc danh; bào
ca c.0 can b, cong chirc, viên chi'rc phü hçp vói tiêu chun chrc danh và vi trI
viêclàm.
dam
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Chwctng II
Cff(rc NANG, NI-rUM VU, TO CffOC BQ MAY

Iiu .3. Van phông huyn ui'.
1-Chá'cnáng
1.1- Là cci quan tham muu, giüp vic huyn u ma trc tip, thuông xuyên
là ban ththng v và thuô'ng triIc huyn uST trong to chirc, diêu hành Cong vic
lãnh do, chi do, phôi hçr. hoi.t dng các co quan tham muu, ginp vic'huyn
u'; là trung tam thông tin tong hcrp ph'tic vi•i sir lãnh d.o,. chi d?.o cüa.uyn us'.
1.2- Trirc tip quãn 1 tài san, tài chInh cüa huyn uS' và bào d co s& vat
cht cho ho.t dng cüa huyn u5r, ban thuOng. viii, thuông tr1rc huyn u5' và ëác
co quan tham mu'u, giñp vic huyn uS'.
2- Nliiêm vu
2.1- Nghiên ciu, dê xuâ't:
a) Chixo'ng trinh cong tác cüa huyn u5r, ban thuô'ng V11, thithng trçrc huyên uS'.
b) So'kt, thng kt công.tác van phông huyn u5'.
2.2- Huáng dan, kim tra, githn sat:
a), Huthig dn, ph6i hçrp bM duöng nghip vii cong táó vn phông, côngtác
tài chinh và Cong ngh thông tin cho cap u5' Co s và các ca qüan dâng tnrc
thuc huyn uS'.
b) Kim ira, giám sat vic thu, np và sr dçing dàng phi & các t chu1te co' sr ding.
c) Theo döi, dOn d6c eác tO chulxc dàng, các cp u5r tri.rc thüc huyn u5r thirc
hin chê d thông tin, báo cáo theo quy dinh.
2.3- Thdm djnh, thd'm tra:
a) D an, van bàn cüa các co' quan, t chilrc tnthc khi trInh huyn uS', ban
thiRmg v, thumg trrc huyn u5' ye : yêu câu, ph.m vi, quy trmnh, thâm quyên
ban hành và the thi1tc van bàn.
b) Chu trI phi hcTp vri các co quan lien quan thm djnh ni dung dà an,
van bàn thuc linh vixc kinh tê - xã hi, ni chmnh khi dirge thumg trirc, ban
thuè'ng v huyn uS' giao truó'c khi trmnh huyn uS', ban thu&ng vi huyn uS'.
2.4- Phô'i 'hQp:
a) Các ban dáng, co quan, t chu1rc lien quan SO' kt, thng kt ye ôOng tác cüa
huynu.
b) Các co' quan lien quan xây dçrng, th bhu1rc thurc hin, so' kt, thng k& va
sfra dOi, bO sung Quy chê lam vic cüa huyn uS', ban thumg vii huyên u5'.
c) Các Ca quan lien quan xây dçxng theo döi vic thrc hin chü trixo'ng, ch
dQ, nguyen tác quán 1 tài chInh, tài san cUa huyn u5i; nàm tInh hlnh trong kh6i
ni chInh, báo cáo kjp thô'i thuôrig trre huyn u5', ban thixmg vu.
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d) Các ban dáng, c.p uS' trixc thuc và các CG quan, t chirc lien quan tham
mtru giip ban thithng vi, thi.thng trirc huyn u5' chi dio kiêm tra, giám sat, sa
kt, tng kt vic thrc hin ngh quy&, quy& djnh, chi th, quy djnh, quy chê cüa
c.p u5' cp trên và cüa huyn u5' v Cong tác xây dixng Dàng, kinh tê - xâ hi,
quôc phông, an ninh, ni chInh...
2.5- Thuc hiên mót s nhiêm vu do ban thu'&ng thwô"ng trc huyn uj' giao:
a) Là du mi giiiip thithng trixc huyn uS' xi'r iS' cong vic h.ng ngày; phi
hcp, diêu hoà ho.t dung cüa các co' quan tham muu, giüp vic huyn uS' phiic vi
lãnh do, chi d.o cüa huyn uS'.
T chCrc ph'çic v các hi ngh, cuc h9p cüa huyn uS', ban th.thng vi,
ththng trirc huyn uS'; phi hcp phic viii các hi nghj, cuc hçp cüa các ban
dàng, cci quan thuôc huyên uS'; tham gia to chCrc phçic vii d.i hi dti biêu dàng
b huyn.
b) T chi'rc cong tác thông tin phic vi sr lãnh d.o, chi d.o cüa thu?mg trirc
huyn uS', ban thithng vi1 và huyn uS'; cung cap thông tin cho các cap u5' ca sO',
co' quan, tO chc O' huyn theo quy djnh.
Theo döi, dOn dc các c.p US' Co' sO', co quan, t chrc có lien quan O' huyn
thrc hin chê d thông tin, báo CáO djnh kS' và dt xuât.
Tip nh.n, phát hành và quàn iS' CáC tài 1iu, van bàn dn và di.
c) Tip nh.n và xi:r iS' don, thu g1ri dn huyn uS'; tham muu, theo döi, don
doe vic giài quyOt mt s dan, thu duçc thuO'ng trirc huyn uS' giao; phéd hcrp
vO'i các ca quan chirc nàng to chirc tip cOng dan.
d) Tng hçp tInh hInh thuc hiên các nghi. quyt, quyt djnh, chi thj, quy
djnh, quy chê cüa
uS' âp tren và cüa huyn uS'; hoat dng cüa các cap US', Ca
quan dàng, Mat trân To quOc và các doàn the chInh trj - xä hi cap huyn de báo
cáo vO'i ban thi.thng vi, thuO'ng trixc huyn uS'.
d) Quân iS' tài 1iu luu tri Ca quail cüa huyn uS' Va cüa van phOng huyn
uS'; giüp thumg trrc huyn uS' chi dao và trVc tiêp huO'ng dan, kiêm tra nghip
v1.i cong van, iuu tr cüa co quan dàng, Mt trn T quOc và các doàn the chInh
trj - xã hi O' cap huyên và Co sO' theo quy djnh cüa Lu.t Luu trt nàm 2011, các
quy djnh cüa Ban BI thu, cüa tinh uS' và huâng dn cüa Van phOng Trung uang
Dàng. TO chirc trien khai, rng diing và quàn iS' cong ngh thông tin trong CC Ca
quan tham muu, giñp viêc huyn uS' va to chirc ca sO' dâng trxc thuc; th1rc hin
cOng tác ca yeu theo quy djnh.
e) Là chü sO' hüu tài san cüa huyn uS' theo s'çr uS' quyn cña ban thu?mg vi
huyn uS'. Bào dam diu kiin v.t chit, tài chInh phçic vi ho.t dng cUa huyn
uS', ban thuO'ng vii, thuO'ng trirc huyn uS' và các Ca quan tham muu, ginp vic
huyn uS' theo phân cOng, phân cap.
g) Thrc hin các nhim vi khác do ban thuO'ng vil, thuO'ng trirc huyn US' giao.
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3- To chá'c b

4
may

3.1- Lãnh dgo: Gm ehánh van phông, không qua 2 phó chánh van phông.
Riêng van phông các qun
th uS', thành u5' trirc thuc tinh uS', thành u5':
không qua 3 phó chánh van phông.
3.2- Biên ché': Co tr 11 - 13 ngui (khong bao gm thuông trirc huyn uS').
Diêu 4. Ban To chfrc huyn uS'
1- Chác nàng
1.1- Là co quan tham muu Cüa huyn uS', trrc tip và thu'ng xuyên là ban
thuing v11, thumg trçrc huyn u5' v Cong táC tO ChuC xây dirng Dáng gm : t
Churc, Can bO, dàng viên, báo v chInh trj ni b cüa h thng ChInh tr trong huyn.
1.2- Là CO quan chuyên mOn, nghip vçi v COng táC to Chrc, can b, dàng
viên, bào v chInh trj ni b cua huyn u5'.
2-Nhiêmvu
2.1-. Nghiên ct'cu, dxuá't:

a

a) Chu.n bj ho.0 tham gia chun bj nghj quy& di hi, CáC ngh quy&,
quyt dj.nh, chi thj, quy djnh cüa huyn u5', ban th.thng vi huyn uS' ye cong tác
to chirc, can b, dàng viên, bào v chInh trj nôi b.
b) Xây dirng các d an ye tO Chrc, Can b, Cong ch(c, viên chiirc, dãng vien,
bào v chInh trj ni b dàng thuc thâm quyn quyêt dnh cña ban thu&ng v11,
huyn uS'.
c) Tham mixu v cOng tác can b, cOng chirc thuc din ban thuông vu,
huyn uS' quân iS'; quân iS' Can bO, cOng chuc, viên chác, nguô'i lao dng Cña các
CO quan dâng, Mt trn TO quOc Va CáC doàn the chInh tri - xà hi huyn theo
phân cp quàn iS'.
d) So kt, tng kt v cOng táC to Chlrc xây dirng Dâng.
2.2- Hwàng dán, kiem tra, giám sat:
a) Cong tác t ch(rc, can b, cOng chtrc, viên chic, dàng viên, bào v chInh
trj ni b, thi hành Diu 1 Dáng di vi các Cap uS' co s& tr1rC thuc huyn u5';
CáC CO quan dáng, Mt trn To quOc và Các doàn the chInh trj - xã hi huyn.
b) Nghip vi cOng tác t ch1rC, Can b, dàng viên, bâo v ChInh trj nOi bô
cho di ngü can b lam cOng táC tO chirc CÜ CO quail, don v trçrc thuc huyn US'.
tác phát trin dâng viOn; quân iS' h so can b, Cong chüc, viên
chrc thuc khOi dãng - doàn the, dâng viên; gii thiu sinh hoat dãng; giãi quyêt
khiu ni xoá ten dáng viên và van dê dàng tjch cho dàng viên.
c)

Cong

2.3- Tha2m d.inh, tham tra:
a) Các d an, van bàn v t chüc, can b, cong chüc, viên chirc, dáng viên,
bào v chInh trj ni b cña cap uS' co si, Mt trn TO quOc và các doàn the chInh

S
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trj - xã hi, co quan, don vi triic thuôc huyên
huyn

uS'.

uS' tru&c khi trInh ban thithng vii,
uS',

b) Th.m djnh và trInh thuing trrc huyn
ban thrning vi v nhân s'çr dr
kin quy hoach, dão tao, bi duo'ng, b6 trI, sir diing, b nhim, bô nhim 1i, diêu
dng, luân chuyn, min nhim, khen thixng, k5' 1ut, thirc hin chInE sách can
b theo phân cp quàn và danh sách kt np dàng viên.

iS'

c) Th.m tra, xác minE di v&i can b, Cong chirc, viên ch'Crc, dàng viên có
vn dê ye chInE trj theo quy djnh.
d) Thm djnh h so xoá ten trong danh sách dâng viên và cho ra khói dáng.
d) Tham gia thm dinE d an, van bàn v t chirc, can b, cong chüc, viên
chüc cña hi dng nhân dan,
ban nhn dan, các phông, ban, ngành ca huyn.

uS'

2.4- Phó'i hcrp:

uS',

uS'

a) Các ban dãng, cap
to chirc dàng trrc thuc huyn
trong cong tác
drng Dàng ye to chüc, can bô, cong chCrc, viên chüc, dáng viên, bâo v
chInh tn nôi bô.

xay

b) Phông Ni vii và các co quan nhà nuc trong vic th'çrc hin, ciii th hoá
các quyêt djnh, quy djnh cña cp trên v linh virc t chrc, can b, cOng chirc,
viên chtrc, bào v chInh trj ni b theo phân cOng, phân

cap.

c) Các ban dáng, Mt trn T quc và các doàn th chInE tr - xã hi cp
huyn hung dn xây dirng và kim tra, giám sat thçrc hin chi'rc näng, nhim viii,
to chirc bô may cña các cp
trirc thuôc, Mt trn T quc và các doàn th
chInE tn - xA hôi cp xã.

uS'

2.5- Thyc hiçn mQt s nhiçm vy do ban thwô'ng vy, thzthng trrc huyçn uj' giao:

uS'

a) Cci th hoá và trin khai các van bàn cüa cp trên, cüa huyn
và ban
thrnng
huyn
v cong tác th chirc, can b, cOng chüc, viên chirc, dàng
viên, bào v chInE trj nôi bô. Thuc hiên ch d, chInh sách dôi vó'i can b, cOng
chCrc thuôc diên huyên
ban thithng vii huyn
can b, Cong chilic,
viên chirc i CáC co quan dàng, Mt trn T qu& và các doàn the the chInh trj hi huyn. Phi hçp v&i ban bão v chäm soc sirc khoé can b huyn thcic
hin vic bào v chãm soc SiC khoè di vó'i can b, cOng chrc, viên chirc theo
quy djnh.

vci

uS'

uS' quàn iS';

uS',

xa

iS'

b) Tham muu, giài quy& cac vn d v dàng tjch. Quàn
h so can bO,
cong chtrc din ban ththng vi, huyn
ho so can b, cOng
chirc, vien chirc, dâng vien có vn d ye chInh trj theo quy dinE.

uS' quàn iS'; quàn iS'

xay

c) Drrçc cr can bO, cong chic dir các phiên h9p bàn v cong tac
d'mg
Dãng thuc linE vrc t chüc, can b, cong chrc, viên chcrc, dàng yien, báo v
chInE tn nôi b cüa các ban dâng,
tr1xc thuc, các co quan có lien quan.

cap uS'
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d) Thirc hin Cong tác thng kê Ca bàn v cong tác xây dmg chi b, dáng
b; ye cOng tác tO chrc, can b, cOng chirc, viên chirc thuc khôi dâng và doàn
the cña huyn.
d) Là cci quan thurng trirc v cOng tác thi dua, khen thu&ng cüa huyn
e) Thirc hin các nhim vi khác do ban thuô'ng vi, thumg tryc huyn

uS'.

uS' giao.

3- To chá'c b3 may
3.1- Ldnh dao: Gm trithng ban, không qua 3 phó tru&ng ban
tru&ng ban kiêm nhirn là tru&ng phông ni vii huyn).

(co 1 phó

3.2- Biên ché': Co tr 6 - 8 nguôi.
Diu 5. Ccr quan uS' ban kiêm tra hu)n uS'
1- Cht'c nàng

uS'

uS'
kS'

1.1- Là co' quan tham muu giüp huyn uS',
ban kim tra huyn
thrc
hin các nhim vçi, quyên han ye cOng tác kiêm tra, giám sat và thi hành
1u.t
dàng trong dàng b huyn theo quy djnh cüa Diêu 1 Dâng; thçrc hin các nhim
v11 do huyn
ban thuè'ng vii huyn
giao.

uS',

uS'

1.2- Là ca quan chuyên mOn, nghip viii. v cOng tác kim tra, giám
thi hành kS' 1ut dàng cüa huyn
2- Nhi2m vu

uS'.

sat và

2.1- Nghiên czu, d xuâ't.

sat, k5'

a) Chun bj chuang trinh, k hoch, nôi dung kim tra, giám
h4t
dãng, dê an trinh huyn
ban thu&ng vii huyn
ban kiêm tra huyn
xem xét, quyêt djnh theo thârn quyên; các nghj quyêt, quyêt djnh, chi th, quy
djnh, quy ché, ket 1un cüa huyn
ban thumg vi huyn
cOng tác kiêm
tra, giám
cüa huyn

uS', u5'

uS',

sat

uS'.

uS'

uS' ye

uS',

uS'
uS'

b) T chi.'rc th'irc hin chic näng, nhim viii, quyn han cña
ban kim tra
duçic quy dinh tai Diêu 32, Diêu 1 Dàng, Quy chê lam vic cüa
ban kiêm tra
huyn
và nhim v do huyn
ban thuôiig vi1 giao; to chüc thirchin chuang
trInh, ke hoach cOng tác hang näm do
ban kiêm tra huyn
quyêt djnh.

u5'

uS',

uS'

uS'.

uS',

c) Phi hçip vri các ban dãng, giip huyn
ban thithng vii, thithng trirc
huyn
xây dimg phucmg huó'ng, nhim vi, chucrng trInh, ké hoach kiêm tra,
giát sat to chrc dáng
duó'i và dáng viên chap hânh Cuang linh chInh trj,
Diêu 1 Dàng, nghj quyet, chi thj cña Dáng (theo Diêu 30, Diêu l Dàng) và giip
huyn
ban thixông vi 1p doàn ho.c tO giài quyêt tO cáo, khiêu nai, kS' 1ut
dâng và xem xét, xi'r iS' k5' lut to chirc dàng và dàng viên vi phçtm theo thâm
quyên; tO chirc thirc hin chuang trinh, kê hoach nay.

uS'

cap

uS',

S'

uS',

d) D xut kin dóng gop vào s1r lãnh dao, chi dao chung cña huyn
ban thuô'ng vi dOi vâi cOng tác kiêm tra, giam sat và thi hành kS' lut dàng trong
dâng b huyn; tham gia kien các trung hcp do co quan chirc näng d nghj
khen thuâng.

S'
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d) So' kt, tng kk v cong tác kim tra, giám sat và thi hành k 1u.t dàng
trong dlàng b huyn.
2.2- Hzthng dan, kiém tra, giám sat:
Hithng dan, kim tra, giám sat các cp ui', t chi'rc dàng, dàng viên thrc
hin cong tác kiêm tra, giám sat, thi hành k 1ut clang trong dâng b huyn; chi
dao, hung dan nghiêp vu cOng tác kiêm tra, giám sat, thi hành k 1ut clang và
các van dê lien quan khác cho u' ban kiêm tra, to chcrc clang cap dithi và clang viên.
2.3- Thâ'm dinh, thá'm tra.
D an, van bàn cüa các co' quan clang, chInh quyn, Mtt trn T quc và
các doàn the chInh tn - xa hôi ye nhüng ni dung lien quan den cong tác kiêm
tra, giám sat và thi hành k' 1u.t clang trong clang b huyn tnthc khi trInh ban
thumg vii, huyn ui'.
2.4- Phói hçip:
a) Ban t chirc, van phông huyn u' và các Ca quan có lien quan theo dOi,
giám sat vic thrc hin quy chê lam vic cüa huyn us'.
Ban t chirc huyn u' trong cong tác can b, cong ch'crc theo phân c.p quan 1.
Các cci quan thuôc kh6i ni chInh thiic hin nhim vi kiêm tra, giám sat và
thi hành k' 1ut clang.
b) Các Ca quan có lien quan dào tao, bM duong chuyên mOn, nghip v1i v
cong tác kiêm tra, giám sat và k' lut clang cho cap u' viên và can b, cong chirc
kiêm tra cüa cap u' huyn và cap u tri1c thuc huyn uS".
2.5- Thii'c hiçn nhiêm v cia cci quan uj' ban kiêm tra và m5t so nhiçm viii
khác do ban thithng vzi, thuàng try'c huyn uj' giao.
a) Xây drng và t chirc thirc hin chuo'ng trInh, k hoach cOng tác tháng,
qu, 6 tháng, 1 näm; so' kêt, tong kêt cong tác cña ca quan u5' ban kiêm tra
huyn u5'.
b) Xây drng th chi'rc, can b, cOng chüc và thrc hin chInh sách di vói can
b, cong chirc ca quan u5' ban kiêm tra huyn u5'.
c) Kim tra, giám sat hoat dông cüa can b, cOng chirc ca quan u5i ban kim
tra huyn u5' và u5i ban kiêm tra cap u5T trrc thuc huyn u5' khi can thiêt.
d) Thirc hin các thim vçi khác do ban thixèng vi, thuè'ng trirc huyn u5' giao.
3- Tc ch b5 may
3.1- Lãnh dqo Gm chü nhim và không qua 2 phó chü nhim chuyên
tràch u5' ban kiem tra.
Chü nhim u ban kim tra là thu tmng co quan u' ban kim tra, các phó
chü nhim u5' ban 1cim tra là phó thñ tru&ng ca quan u5' ban kiêm tra.
3.2- Biên chl: Co tir 5 dn 7 ng.thi (k cà u5' viên u5' ban kiêm tra
chuyen trách).
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Biu 6. Ban Tuyên giáo huyn u
1- Chác náng
1.1- Là ca quan tham muu cña huyn u' ma tr1rc tip và thithng xuyên là
ban thixô'ng vii và thuông trçrc huyn u v cong tác xây dirng Dâng thuOc các
linh vuc chInh trj, lii tuOng, tuyên truyén, l 1un chInh trj, báo chI, xuât bàn,
van hoá, van ngh, khoa giáo, biên soan ljch sir dàng b dja phurng.
1.2- Là co quan chuyên mOn, nghip v1i v cong tác tuyên giáo cüa huyn ui'.
2-Nliiêrn vu
2.1- Nghiên thu, d xuá't:
a) Nghiên ciru, theo dOi, tng hçrp tinh hInh tu tithng trong can b, cong
chüc, viên chirc, dàng viên và nhãn dan, nhrng din biên trên linh virc tu ttràng van hoá O dja bàn huyn; dx báo nhüng din biên, xu hu6ng tu tuing có the xáy
ra, kjp th?i báo cáo, tham mu'u vi huyn ui', ban thii?ng vi ye phuoTig hithng,
nhim vii, ni dung, bin pháp giài quyêt.
b) Chun bj hoc tham gia chu.n bj nghj quyt d?i hi; chun bj xay d1rng
các d an, nghj quyt, chi thj, quy djnh, quyêt djnh, quy ché cña huyn uS', ban
thuô'ng vi1 ye cong tác tuyên giáo.
c) So kt, tng kt v cong tác tuyen giáo.
2.2- Tuyên truyê'n, giáo dyc và huóng dan, kiê'm tra, giám sat:
a) T cht'rc nghiên ciru, h9c t.p, tuyên truyn, quán trit, hu&ng dn triên
khai thirc hin các van bàn cüa Dàng. Kim tra, giám sat các cap u5', t chirc
dàng, các ban, ngành, Mt tran To quOc và các doàn the chmnh trj - xã hi huyn
trong vic thrc hin các ngh quyêt, quyét dinh, chi thi, quy dnh, quy chê cña
c.p u5' cap trên và cüa huyn u5' trong linh vrc tuyên giáo.
b) Bèi dumg, hu&ng dn nghip vi cong tác tuyên giáo cho c.p uS', can b
tuyên giáo cap dinri. Hrnrng dan cap uS' xã, phuôTig, thj trân, to chixc, co quan,
don vj thuôc huyên suu tam, biên son ljch si'r dàng b.
c) Hi.thng dan, thm djnh, kim tra tuyên truyn các ngày 1 l&n, các phong
trào thi dua yêu nithc, truyên thông cách ming cüa Dàng, dan tc, dja phucing.
2.3- Thdm dinh, tham tra:
D an, van bàn cüa CáC Co quan dàng, nhà nuó'c, M.t trn T quc và các
doàn the chInE trj - xâ hi huyn có lien quan den linh vrc tu tu&ng - van hoá,
khoa giáo, 1ch sCr dàng b huyn, co quan, don vj thuc huyn truàc khi trinh
thuôTig trirc huyn u5', ban thuing vi, huyn uS'.
2.4- Phi hQp:
a) Các co quan chrc nang tham gia xây dirng Dâng v cOng tác chInE trj tu tumg, v xay dimg di ngu can b, cOng chirc lam cong tác tuyên giáo di
vó'i các chi bô, dàng bô co s& true thuc huyn uS'.
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Tham gia kiên ye cong tác can b, cong chtrc dôi vói di ngü can b,
cong chüc trong khôi theo phân cap quàn l.
b) Ban t chüc huyn u' và Trung tam bi duöng chInh trj cp huyn xây
drng kê hoach ni dung dào tao, bôi d'ir&ng chInh tr - hành chInh, nghip vi
cong tác dàng, mt trn và các doàn the cho di ngü can b, dáng viên trong h
thông chInh trj & cci s&.
2.5- Thwc hiên mt s nhiêm vi do ban thithng vy, thithng truc huyçn u) giao:
a) T chirc mang lu&i và chi dao ni dung hoat dng dM vó'i báo cáo viên,
tuyên truyên viên, cong tác viên tr huyn den co s&. To chirc thông tin th&i sir,
tuyOn truyên chñ truong, chInh sách theo kê hoach, chucing trInh cüa cap u cap.
tren va cüa huyn uS'; to chiirc smi tam, quàn iS' tir 1iu và biên soin ljch sir dáng b.
b) Chü trI, chi dao dinh hu&ng, hu&ng dan, kim tra, giám sat v chInh trj,
tu tu&ng trong hoat dng cña các cc quan van hoá, co quan thông tin dai chüng
& dja phuong, dam bào hoat dông theo dung thr&ng lôi cüa Dâng, chinh sách,
pháp 14t cüa Nhà nuOc.
I

c) Chi dio chi.xang trInh, nôi dung dào tao, bi duong di v&i Trung tam bôi
dirong chInh trj cap huyn.
d) Thuc hiên các nhiêm vu khác do ban thu&ng vi, thrn'mg trrc huyn u5' giao.
3- Tii chic b3 may
3.1- Lâ'nh dgo . Gm tru&ng ban, không qua 2 phó tru&ng ban.
3.2-. Biên chL Co tir 4 den 6 ngu&i.
Biêu 7. Ban Dan vn huyn u
1-Chicndng
Là co quan tham muu cüa huyn u5', trirc tip và thixmg xuyên là ban
thu&ng v11, thu&ng trixc huyn u5i ye cong tác dan 4n (bao gôm cà cong tác dan
tc, ton giáo) cüa huyn uS'.
2- Nhiêm vu
2.1- Nghiên ciu, d xudt:
a) Nhüng chü trncmg, giáp pháp v Cong tác dan 4n cüa huyn uS'. Chun
bi hoäc tham gia chuân bi nghi quyêt dai hOi, cac nghi quyêt, quyêt dinh, chi thi,
quy djnh, quyche, chuong trInh, k hoach, kêt lun cüa huyn u5", ban thu&ng
v huyn uS' ye cong tác dan van.
b) Chü trI, phi hop tham muu trin khai thuc hiên các van bàn cüa cp uS'
cap trên, phap luât yà chInh sách cña Nhà nu&c ye cong tac dan van, dan tc, tOn
giáo, phát huy quyen lam chü cüa nhân dan.
c) Chü trI, ph61 hop vâi các co quan lien quan theo dOi, tong hop tlnh hlnh
than dan (tinh hInh dan tc, ton giáo, các giai tang xã hi, các van dê buc xñc trong
nhân dan) e báo cao va tham muu cho huyn uS', ban thu&ng vu huyn u5i.
d) So kt, tng kt v cOng tác dan 4n.
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2.2- Hzthng dan, kiem tra, giám sat:
a) Vic thrc hin các chñ truang, chInh sách, nghj quyt, quyt djnh, chi
thj, quy djnh, quy ché cüa cap uS' cap trén và cüa huyn u5' ye cong tác dan van.
b) Hi.róng dan, phi hçp bi duo'ng chuyên môn, nghip vi v cong tác dan
vn cho cap uS' và dôi ngü can b, cOng chirc lam cOng tác dan 4n cña các cap
trong dàng b huyn.
2.3- Thá'm djnh, thá'm tra:
a) Các d an, van bàn v cong tác dan 4n truó'c khi trInh ban thu?ng vii,
huyn uS'.
b) Tham gia thm djnh các d an, dir an, van bàn có lien quan dn cong tác
dan 4n; các dê an, dir an lien quan den quyên lam chü cüa nhân dan và cong tác
dan 4n cüa hi dong nhân dan, u5' ban nhân dan huyn.
2.4- Phi hcip:
a) Chü trI phi hçp v&i các Co quan dang, Mt tr.n T quc và các doàn th
chInh trj - xã hi huyn và các ca quan, to chirc lien quan thirc hin các chuong
trInh phôi hqp; cong tác nghiên ciru, kiêm tra, dào tao, bOi duong, thông tin... ye
cong tác dan van.
b) Các ban dàng, Ca quan, t chrc lien quan theo dOi, näm tInh hInh tu
tuôiig, nguyen v9ng cüa nhân dan và phong trào quân chüng, phiic vi six lãnh
dao, chi di.o cña ban thu'&ng v1i, huyn u5'.
c) Mt trn T quc, các doàn th chinh trj - xa hi va hi qun chüng
huyn tham gia cong tác xây dirng Dâng; xây dirng chInh quyên; xây d1mg Mt
tr.n To quOc, các doàn the chInh trj - xa hi và hi quân chüng.
d) Các ca quan chirc näng d.y manh vic thrc hin quy ch dan chü & co'
sâ; xây dirng di ngü can b, cong chirc lam cOng tác dan vn dôi vói các chi b,
dáng b co' si trirc thuc huyn uS'.
2.5- Th'c hin mt so' nhim vy do ban thzthng vy, thithng try'c huyn u giao:

S'

a) Tham gia kin v quy hoch, dào tao, bi duo'ng, sir diing, b nhim,
bô nhim 'ai, luân chuyên, khen thuàng, min nhim, kS' 1ut dôi vâi di ngfi can
bO lam cong tác dan van theo phân cap quail iS'.
b) Nm tInh hInh và chi dao hoat dng cüa Mt trn T quc, các doàn th
chInh trj - xã hOi, hii quân chiing & dja phucing.
c) Là co' quan thung trirc ban chi dao v thiic hin Quy ch dan chi'i & ca sà.
d) Thirc hin các nhim vi khac do ban thu?mg vi, thumg trçrc huyn uS' giao.
3- To chác b may
3.1- Lãnh dao: Gm tru&ng ban, khOng qua 2 phó trithng ban.
3.2- Biên cM: Co tü 4 dn 5 ngu&i.
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Biu 8. V tiêu chun, chfrc danh và cr cu lao ding
1- Ve lieu chuan, chwc danh lao d9ng
Vic xác djnh tiêu chu.n, chrc danh, vj trI vic lam và co c.0 can b, cong
chrc trong môi co quan do cáo Co quan tham miru, giüp vic huyn uS' xây dimg,
ban to chrc huyn u5' thm dinh trInh ban thumg vii huyn uS' xem xét, quyt dj.nh.
2- V cc cu lao d3ng
1.1- Di v&i van phèng huyn uS', báo dam cci c.0 hop iS' giUa sé can b
cong chirc lam cOng tao nghiên cru; tham mìxu tOng hop Va cOng chüc lam cOng
tao hanh chinh, phuc vu phu hop voi chirc näng, nhiêm vu cua van phong huyên
u5'. Trong do phài có tOi thiêu là 50% biên ch lam cong tác nghiên ciru, tham
muu tong hop.
1.2- Dôi vói các ban dáng, co quan u5' ban kiêm tra cüa huyn u5', báo dam
co cau hop l gita so can b, cong chCic lam cong tác nghiên ciru, tham muu và
cong chüctác nghip phü hop vói chirc nng, nhim vii cüa co quail tham miru,
gi11p vic huyn uS'. Trong do phái có ti thiêu là 80% biên ché lam cong tao
nghiên ciru, tham rnuii.
Chttung III
MOI QUAN I1i CONG TAC
Diu 9 Quan he vó'i huyên uS', ban thtrô'ng vui, thirông trirc huyn uS',
các co quan tham miru, giñp vic tinh uS'
1- Cáo co' quan tham muu, iiip viêc huyn u5' chiu si,r lânh dao, chi do cüa
huyn u5', tr11c tiêp và thung xuyên là ban thumg v'i, thung trkrc huyn u5';
thçic hiên chê do báó cáo, xin kiên va dê xuât cáo van dê;thuc trách nhim ye
linh vIc duçvc phân cOng vó'i ban thumg v11 và thumg trtrchuyn uS'; v chuong
trinh cOng tác cUa nii Co quan tham mixu, giüp vic huyn u5'.
2- Các Co quan tham mini, giüp vic huyn uS' djnh k5' báo cáo cOng tao vâi
cáe co quan tham miru, gilip vic ftwng Cmg cüa tinh uS', chu sr huàng dan,
kiêm tra ye chuyén môn, nghiêp vi cüa co quan tham mini, git'lp vic tuong i'rng
cüa tinh uS' theo quy djnh.
Diêu 10. Quan he vói Mat trân T quôc và các doàn the chInh trj - xã
hii cap huyn
Quan h giüa các co quan tham mini, gi1p vic huyn uS' v&i Mt trQtn To
quOc và cáo doàn tii chInh tn - xã hôi cp huyn là quan h phOi hop:

S'

1- Trong phm vi linh viic cOng tác, cáo co quan tham rni.ru, gitp vic
huyn u5r chà trI, phi hop vO'i Mat trn TO quOc và cáo doàn the chInh trj - xã
hôi cap huyên triên khai thuc hiên cáo nghi quyêt, chi thj, quy djrih, quyêt djiih,
quy ché cüa cap trén và cap mInh.
2- PhMho'p nghiOn ctru, hithng dn trin khai ngh quyêt, chi thj, quy djnh,
quyêt djnh, quy chê và kim tra, giám sat theo chirc nãng, nhim vi,i ducc huyn
uS', ban thung vii huyn uS' giao.
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Biu ILl. Quan li 'v&i thirông trirc h$i ding nhân dan và u5' ban nhn
dn huyn
Quan h giUa cáo cc quan tham mini, gilp vic huyn u' vâi thu6ng tric
hi dông nhân dan và u ban nhân dan eüng cap là quan h phôi hcip.
1- Khi trin khai thirc hin nhim 1,rt1 tham muu có gn vâi cong tác quàn l
nhà nuo'c, cáo Go' quan tham muu, giüp vic huyn u' phôi hcip vth thuông tntc
hOi dông nhan dan, u ban nhân dan; cáo co' quandáng, nhà nurc to diêu ku,
ho trq lan nhau dê cimg hoàn thành nhim vi duç'c giao.
2- Ti kS' h9p hi dng nhân dan và ban nhãn dan huyn bàn chii truoi1g,
quyêt dnh, chInh sách, ch do... có lien quan dn lh vrc chuyên mOn cña ca
quan nao, thI dai diên 1nh dao cci quan do ducic mcii tham dr, tham gia kiên.
Nhttng nOi dung can thiêt, lânh do Ca quan lam vic tnrc tiêp vii thu&ng tirc hi
dông nhân dan và u' ban nhân dan dê phôi hç'p thic hin nhim vi.
Diêu 12. Quan h vO'i cp u5' cr sO và b phn tham mini giñp vic ella
cãpuco'sô'
.1 - Quan h gitIa CC ca quan tharn muu, giip vic huyn u' vâi c.p u" Ca
sO' là quan h phôi hcTp, huO'ng din, trao dOi trong vic thirc hin cOng tao chuyên
mon và cong tao cn b theo phân cap.
2- Quan h giüa cáo co' quan tham muu, gillp vic huyn u' vO'ib phn
tham muu, gillp vic cap u' ca sO' là quan h huOiig dan, kiêm tra ye chuyên
môn, nghip vi trong phm vi nhim vii, quyên hn duc phân cong.
Chu'anglV
DTIEU KHOAI'1 Tifi FIANIL
Biii 13. Diêu khoán thi hành
Quy dnh nay có hiu hrc thi hành k ttr ngày k, dugc thirc hin thông nhât
trong toàn Dáng.
Ban T chllc Trung ucing chll tn, phi hcrp v&i các Ca quan lien quan theo
dOi, kiêm tra viêc thuc hiên Quy djnh nay. Trong qua trInh t chOc thçrc hin nêu
có phát sinh, vtxO'n.g mac, báo cáo Ban BI thu bO sung, slla di. T/M BAN B! TJ]1X
Dä kj: Lê lllng Anh
TETANH U HA NQI
VAN.PHONG

HàNc5i,ngày 09 tháng 01 nám 2014
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BANG CONG SAN VIT NAM
Ha Ni, ngày 3 tháng 9 nám 2008
QUYET B!NH

yE CHU'C NANG, NTIIM VIJ, TO CH(TC BO MAY CUA TRUNG TAM
BO! DIJO1'TG CHh4H TRJ HUYN, QUJN, THT xA THANH PHO THUOC TINH
- Can c& Diu l Dáng,
- Can ct Quy ché lam vic cza Ban Chap hành Trung uvfng, Bô ChInh trj
và Ban BIthu' (khoa'X),
- Can c& Nghj quyét Hi nghj lan th& tw Ban Chap hành Trung wo'ng Dáng
(khoá ye dôi má'i, kin toàn to chtc bç5 may các cc quan dáng, djnh hu'àng ye
dOi mOi tO ch&c bç5 may nhà nwó'c, Mt trn To quOc và các doàn the chInh trj xã hç51,
BAN Bf THIX QUYET ]MNH
Biu 1. Vj trI, chile nãng
- Trung tam bôi dung chInh trj cap huyn là dan vi sir nghip trçrc thuc
cap u9 và u9 ban nhân dan cap huyn, dt dithi sii lAnh dao trirc tiêp và thtrng
xuyên cüa ban thng vii cap u5' cap huyn.
- Trungtâm bôi dixong chInh trj cap huyn có chüc näng to chirc dào tao,
bôi dung ye 19 1un chInh trj - hành chInh; các nghj quyét, chi thj cüa Dáng,
chInh sách, pháp lut cüa Nba nithc; kiên thüc, k näng và chuyen môn, nghip
vii cong tác xây dirng dãng, chInh quyên, Mt trn TO quôc và các doàn the
chInh trj - xä hi, kiên thrc quãn 19 nhà ni.râc cho can b, dàng viên trong h
thông chInh trj ô co th trên dja bàn cap huyn, không thuc dôi tuvng dào tao,
bôi dirOng cUa trtr&ng chInh trj tinh, thành phô trtrc thuc Trung uang.
Biu 2. Nhim viii
1- Dào tao sa cp 19 1un chInh trj - hãnh chInh; bi dng các chuong
trInh 19 lun chInh trj cho các dôi tizçmg theo quy djnh; các nghj quyêt, chi thj
cüa Dãng, chInh sách và pháp lu.t cüa Nhà nuâc cho can b, dâng viên trên dja
bàn huyn.
2- Bôi duoiig, cp nht kiên thirc mâi ye chuyên rnôn, nghip vi1 cong tác
xây dirng Dãng, quân 19 nhà nithc, Mt tr.n To quôc va các doàn the chInh trj xã hi và môt so linh virc khác cho can b dãng (là cap u9 viên ca sà), can b
chInh quyên, Mt trn To quôc và các doàn the a c s.
3- BOi duông chInh trj cho dôi tuqng phát triên dáng; 19 lun chInh trj cho
dãng viên mói; nghip vi cong tác dãng cho cap u5' viên ca sa.
4- To cht'rc thông tin ye tInh hInh thai sir, chInh sách... cho di ngU báo cáo
viên, tuyên truyên viên ô ccr sà.
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5- Thirc hin môt s nhiêm vu khac theo yeu cu và tInh hInh thrc t
do chi dao cüa cap uS', chInh quyên dja phscing.
Diu3.Tchfrcbmáy
- Trung tam bôi dixông chInh trj cap huyn có di ngü can b gôm giám
dôc (giám doe có the là trithng ban tuyên giáo cap u5' cap huyn kiêm nhim), 1
phó giám doe giao vii, hành ehInh; biên chê tir 4 den 6 ngi.ràri.
- Ngoài so biên ché theo quy djnh, trung tam bôi diing chInh trj cap huyn
&rçYc thrc hin chê d giâng viên kiêm chCrc và cong tác viên theo quy djnh.
Diu 4. V con du, th thfrc van ban, van bang, chfrng clii
- Trung tam bôi duong chInh tn cap huyn sr dng con dâu, the thirc van
bàn là to chirc sir nghip trijc thuc uS' ban nhân dan cap huyn.
- Giám doe trung tam bOi duOng chInh trj cap huyn kS' và cap các loai van
bang, chüng chi cüa các 1oi chucing trInh thuc chüc nàng, nhim vi drçyc giao;
van bang có giá trj, dü diêu kin dê xep ngch, bc can b, cong chüc.
Diu 5. T chüc thiyc hin
1- Ban T chüc Trung i.rong huàng dn v t chüe b may và biên ch; chü
trI, phôi hçp vâi Ban can sr clang B Ni vv, Ban can sir clang B Tài chInh,
Ban Tuyên giáo Trung ucing và các ca quan Trung hang Co lien quan hhxóng dan
ye tiêu chuân, giá trj vAn bAng; chê d hçe tp dôi vói can b, clang viên; chê d,
chInh sách cho hoat dng dào tao, bôi duöng can b cüa trung tam chInh trj cap
huyn.
2- Ban Tuyên giáo Trung uang chü trl, phôi hçip vài cáe ca quan Trung
trong Co lien quan hrnng dan và thông nhât quãn IS' vic thirc hin các chu'ong
trmnh, ni dung dào tao, bôi dixong; dê cuang bài giàng; quy chê giâng dy và
h9c tp cüa trung tam bOi dtrng chInh trj câphuyn.
3- B Giáo diic và Dào tao chü tn, phOi hqp vi Ban Tuyên giáo Trung
hong huâng dan ehInh sách có lien quan (phong chirc danh khoa hçc, phong
danh hiu nba giáo...) dôi vâi trung tam bôi dixng chInh trj cap huyn.
4- Cap üy huyn (qun, thj xã, thành phO thuc tinh) trrc tiêp lânh dao thrc
hin ye ni dung, chhxang trInh, kê hoach bôi dtxö'ng; các quy djnh ye ché d,
chInh sách cho can b, giãng viên, h9c viên.
*
* US' ban nhân dan huyn (qun, thj xa, thành phO thuc tinh) quán iS' dâu r
ye Ca si vt chat, cap kinh phi hoat dng cüa trung tam bôi dung chInh trj cap
huyn.
5- Quyêt djnh nay có hiu 1irc tir ngày kS'. Nhüng quy djnh tri.rOc day trái
vth Quyêt djnh nay dêu bâi bô.
6- Các tinh uS', thành uS', các ban clang, ban can sr clang, clang doàn, clang
US' trrc thuc Trung hang, các dan vj có lien quan chju trách nhim thi hành
quyêt djnh nay.
T/M BAN B! THU

Trirong Tan Sang

BAN CHAP HANH TRUNG U(ING DANG CQNG SAN VIT NAM
S& 37-NQ/TW

Ha N3i, ngày 09 tháng 10 näm 2014

NGH4 QUYET
VE CONG TAC L\ LUiN VA DINH HISONG NGHTEN COU
DEN NAM 2030
1 - Sau han 20 nàm thuc hin Nghj quyt s 01-NQ/TW, ngày 28-3-1992 cüa
B ChInh trj khóa VII, cong tác 1 1un cüa Dãng cia dt duc nhOng kêt qua
quan trQng. Tu duy 1 1un tiêp titc có buâc phát triên; chü tr9ng tong kt thirc
tiên, nghiên clru và vn ding sang tto chU nghla Mac - Lê-nin, tu tithng Ho ChI
Minh; bô sung, phát triên Cuang 11th xay dirng dat nuâc trong thai k'quá d
len chü ngbla xâ hi (näm 2011) và Hiên pháp näm 2013. Dã bixôc dâu hInh
thành h thông 1 1un ca ban ye chü nghia xã hi và con dung di len chü nghla
xA hi ô Vit Nam (ye ban chat, dc trtmg cüa chü nghla xA hi; các cljnh hu&ng
ca ban xây drng chü nghla xã hi; v mô hInh kinh tê tong quát trong thii k'
qua d len chü nghla xA hi; xa' dirng vâ phát triên nên vn hóa Vit Nam tiên
tiên, dm cia ban sac dan tôc; ye Chin hrqc bão v To quôc, hi nhp quôc tê;
ye phát huy dan chü, xay dirng h thng chInh tn, xây drng Nhà nrnrcpháp
quyên xâ hi chü nghla Vit Nam; xay drng, chinh don Dãng...). Nhng kêt qua
do gop phan tIch circ vao thãnh t1ru to lan và cO nghia ljch sü cüa cong cuc
doi mâi dat niióc, trng buàc dua nuóc ta thoát khOi tInh trng khüng hoãng kinh
te - xA hi, tInh trang nu&c nghèo, kern phát triên, tth thành ntrâc clang phát triên
có thu thp trung bInh, phân dâu tao nên tang dé ni.râc ta ca bàn tr& thành nixâc
cOng nghip theo hxâng hin clti.
Cong tác tuyén truyn, giáo dic 1 lun duçic quan tam, djnh htràng vâi ni
dung, hInh thüc cia dng, phong phü han. Vic giáo dc l lun chInh tn ducrc
triên khai sâu rn trong Dãng và h thng chInh trj. Cong tác nghiên ciru, quán
trit các nghj quyêt, kêt 1un cüa Dãng có dôi mói. Di ngQ can b 1 1un duçic
quan tam dào tao, bôi throng phát triên. Vic phát huy dan chü, tr do sang tao
trong nghien c1ru l 1un duçic coi tr9ng. Cuc dâu tranh tu tu&ng, l lun, phân
bác các quan diem sai trái, thu djch; chông am muu "diên biên hOa bInht' và sir
suy thoái ye tu tuâng chmnh trj, dao düc, lôî song trong Dang ciA dt kêt qua buàc
dâu.
Các ca quan 1 lun cüa Dâng, Nha nuâc duçic th chüc, s&p xêp iai, khäc phic
rnt buâc tInh tring phân tan, chOng chéo và kern hiu qua. Ca chê hoat dng và
quan l nghien can l lun ciA có buac dôi mói. Ngân sách dâu tis cho nghien
thu 1 lun tang bithc &rçxc tang len; hçip tác quôc te trong 11th wc l lun ducic
coi tr9ng, cO buàc phát trin mâi.
Tuy nhien, cOng tác l lun con co nhUng hn ch, khuyt dim. NhIn chung, l
lun cOn lac hu, tInh dr báo thâp, kêt qua nghiên can 1 lun chira d4p üng tot
yêu câu cüa thirc lien. Nghién can ye hInh hInh the giài, khu vrc yà van 4ê thai

di chua sâu sac, toàn diên. Kt qua nghiên thu v chü nghTa Mac - Lê-nin, tu
tuông Ho ChI MiIih con dan trâi, tInh h thông chua cao, chua gan két cht chê
vói nhün van dê thirc lien dang dt ra. Nghién thu nhüng trào km t.x tung,
hc thuyêt mài, l thuyêt mài chua duçic nhiêu. Két qua thirc hin nhim vii
cung cap lun dx khoa h9c lam co s& cho vic hoach djnh du?ing lôi, quan diem
cüa Dãng cOn han chê, nhiêu van dé thirc tiên dt ra chra duçvc lam rô. Di ngü
can b l lun dông, nhung không mnh, cOn It chuyên gia 1 1un dâu dan trén
cac lTnh vrc. Hçip tác quôc té ye l lun cOn han the, hiu qua thâp.
Cong tác lânh do, chi dao t chrc va quãn l các boat dng 1 lun cOn nhiu
bat cap. Thiêu gAn bO mt thiêt giia nghiên cüu 1 lun vói tong két thc tién,
giüa can bO l 1un và can b lath dao, chi dao thrc tin, giüa Cong tác nghiên
c1ru l lun và cong tác giâng day, dào tao 1flun. Cong tác tuyên truyên,giáo
dic, bôi dung 1 lun chInh tn cOn hn chê ye chat luçmg, trüng lap ye ni
dung, chuang trInh, giáo trInh; chm dôi mài ye phirong pháp. Dâu tranh Ur
tithng, l lun chua theo kjp yeu câu nhim vi trong tInh hInh mài, dc bit là
trong diêu kiin büng no thông tin và phát triên mng thông tin toàn câu.
Nh&ng han ch, khuyt dim nOi trén cO nguyen nhân khách quan là qua trInh
dôi rnói, phát triên dat niiâc nay sinh nhieu van dé mâi, phüc tap, chua çó tién
1. Vé chü quan, mt so cap üy, chInh quyén chua thirc sr coi trcng cong tác l
lun, Cong tác giáo dic l 1un chInh trj. Phát huy dan chü trong nghién thu 1
1un chInh trj cOn có mt han chê, bat cp. Vic dôi mâi, nãng cao chat hrçing,
hiu qua hoat dng cüa các ca quan nghién cru l lun cOn han chê.
2- Phirong châm, nhim viii cong tác 1 Iun và các htróng nghiên thu chü
yu tü nay dn nãm 2030
2.1 - Phuong chân, cong Itic 1j5 Iumn
- L lun phài gn chat vài thirc tin, xut phát tü thirc tin, dáp üng và phitc vi
yêu câu phát trin dat nir&c, bão dam hài hôa giva truóc mat viii Iãu dài, giCra
nghién thu cc bàn vài nghiên thu üng diing.
- Coi trQng vic xây d%rng môi tnr&ng dan chü di dOi vài nêu cao trách thim
chInh trj cüa to chüc và cá nhãn boat dng l 1un. Ket hqp chat chê nghién cihi
l 1un vài tOng két thirc tin; nãng cao näng hjc và chat lucmg dr báo, djnh
hithng nghiên ciru trong tfrng thyi kS'.
- Kién trI th giâi quan, phuong phap 1un khoa h9c và các giá trj c6t IOi cüa chü
nghia Mac - Lê-nin, tu tithng HO ChI Minh, truyên thông tot dçp cüa dan tc;
dông thri, tié,p thu cac thành tru mói, tinh boa cüa nhân loai. Nãng cao hiu qua
dâu tranh chOng cac quan diem sai trái, thi'i djch; uOn nan nhüng nhn thurc 1ch
lac.
2.2 - Nhim vu
Tip tic di môi tu duy l 1un, trixôc m&t, tp tnung nghiên cüu xây dung co so
l lun và thrc tiên cho vic hoach djnh, phát triên các chü truon, dithng lôi
iOn cUa Dâng giai doan 2016 - 2021; dong thyi, tao tiên dé thüc day phát tnién

cong tác 1 1un dáp irng yéu cu khi Vit Nam ca ban tr& thành ntrfcc cOng
nghip theo huàng hin dai.
Tü nay dn näm 2030, tip tic lam rö co sä 1 lun, thirc tin, hoàn thin h
thông các quan diem ye con dixng di len chü nghTa xâ hi & Vit Nam. Nãng
cao nng 1irc khoa hçc phic vi phát triên cong tác 1 1un, bâo dam cung cp
các lun cü khoa hQc, l lun vüng chäc cho sr nghip xây dirng và bão v T
quOc thai k' Vit Nam cci ban tr& thãnh nuâc cong nghip hin dai theo djnh
hii&ng xâ hi chü nghTa.
2.3 - Các hming nghiên cá'u chüyiu
(1) Tip tic khng djnh ya cii th hóa nhrng nguyen l ca ban cüa chü nghTa
Mac - Lê-nin, tix tix&ng HO ChI Minh, các giá trj ben ving phü hcrp vâi thrc tin
cüa Vit Nam; chi rO van dê can bô sung, phat triên. Tiêp tiic nghién cüu có h
thông ti.r n.r&ng Ho ChI Minh, lam rô sir bô sung, phát triên sang tao chü nghTa
Mac - Lê-nin cüa Ho ChI Minh. Tp trung di sâu nghiên cCru nhng giá tn van
hóa truyên thOng, nhiing bài hQc kinh nghim ljch sü xây drng và bão v dat
nuôc cüa dan tc Vit Nam.
(2) Tip tiic di sâu nghiên thu v ban chit, dc dim cüa chü nghia tu ban hin
dai, lam rô tInh chat, dc diem mài cüa th&i dai qua d tü chü nghia ttr ban len
chü nghia xA hi tren phm vi toãn the gi&i. Nghiên ciiu tInh hinh the giâi và
kim vrc, cic din, quan h giUa các nuóc 1&n, các nu&c lang giêng và tuong
quan các hrc krcvng trên the giâi, nhttng biên dng ye chInh tn, kinh tê, an ninh,
quôc hOng trong khu virc va the giâi; an ninh hang hâi trén the giài và khu vrc,
van dé Biên Dôngtr nay den näm 2020, tam nhIn den nãm 2030; các van dé ye
dan chü, nhãn quyên, ton giáo. Tang cix&ng nghiên ciru dir báo tInh hInh.
(3) D& vài nh€tng trào lisu ti.r tuông, hQc thuy&, l thuyt m&i, tip tiic mi rng
vã di sau nghiên cfru trên quan diem khách quan, bin chüng và tiep thu nhüng
giá trj tien b. Kiên quyêt dâu tranh chông chü nghTa giáo dieu, chü nghTa xét
'ai, chU nghia ccr hi và các nr tu&ng thu djch du&i mçi màu sac.
(4) Nghién cüu, phát trin và hoàn chinh nhüng lun
hoach djnh dix&ng lôi, chInh sách cüa Dãng.

Cu

khoa hçc lam ca s&

- Di sâu nghiên ciru h thng quan dim y mô hInh chü nghia xã hi Vit Nam;
ye các môi quan h l&n duçic neu trong Cuang lTnh xây dimg dat nithc trong thii
k' qua d len chü nghia xA hi (bO sung, phát trien nàm 2011); ye phát triên nên
kmh tê thi tnrong dinh huong xä hOi chu nghia, ye cOng nghiep hoa, hiên dai
hóa; v phát tnién kinh te tn thüc; ye hi nhp quôc té; v phát trién kin te
nhanh và ben vng gàn vôi bão v môi trithng; giâi quyet hài hOa các van d xâ
hôi.
- Xây drng 'van boa là nn tang tinh thn cüa xa hi, là miic lieu, dng hrc d
phát triên dat nu&c, vAn hóa phâi dt ngang hang vài kinh tê, chInh tn. GiU gIn
b sac vAn hóa dan tc di dOi v&i tiêp thu tinh hoa vAn hóa nhãnloai. Phát tniên
vAn hóa dê xây diing con nguñ phát trien toãn din; thrc hin dôi m&i cAn bàn,
toàn din giáo diic và dào tao, thirc si coi tr9ng giáo dic và dào tao cüng v&i

khoahQc, cong ngh là quc sáchhãng dâu; lam rô sir bin di co cAu, gii tang
xa h9l, xay drng c9ng dong xa hQ1 van mrnh, bao dam quyen con ngucn.
- Lam rô mi quan h, kt hçip hai nhim vi chin 1rnvc xây drng và bão v T
quOc Vit Nam xa hi chü nghTa; kinh tê vài quôc phông, an ninh và dôi ngoi;
xay drng nén quôc phông toan dan vói xây drng nén an ninh nhân dan; gifta dc
1p dan tc vài hi nhp quôc tê; cac van dê ye an ninh truyên thông, an ninh phi
truyên thOng. Dir báo nhftng xu the Ian cüa khu we và the giai, thêi Ca, thun
lçii c€ing nhu thách thIrc tác dng tâi cong cuc xây drng và bão v To quôc.
- Vn d hoàn thin Nba nuâc pháp quyn Vit Nam xâ hi chü nghTa cüa dan,
do dan và vi dan; ca ché phân cong. phôi hqp và kiêm soát quyên lrc, chông
quan lieu, tham nhüng, lang phi, gift nghiêm k' cuang xã h)i. Van dê dan chü,
phát huy quyên lam chü cüa nguñ dan di dôi vài hoàn thin h thông chInh trj,
phát huy vai trô cüa Mt trn To quôc va các doãn the chInh trj - xã hi trong
diêu kin mâi; ye xâ hi dan sir trén the giai.
- Tip tic lam rO nguyen tc t chüc và hoat dng, nãng cao nàng hrc lãnh dao
và süc chiên dâu cüa Dãng; gift v&ng vai trô lath dao cüa Dãng dôi v&i Nhà
nuàc và xA hi; tang cithng mOi quan h gän bó mt thiêt gifta Dãng vài Nhãn
dan; ni dung và phucmg thrc lânh dao cüa Dãng; nãng cao nãng hrc cam quyên
cUa Dâng và phát huy dan chü xã hi; ye phucin thüc lãrih dao cüa Dãng dôi
vai Nhà nuàc và xA hi; ye tr dôi mâi, tier chinh ctôn, xây d%rng Dâng trong sach,
vftng manh, chong suy thoái tu tu&ng chInh trj trong mt b phn can b, dãng
viên.
3- Các bin pháp chu ycu dy manh cong tác ly lun tr nay dn nãm 2030
(1) Ti4p tc dói mói cci ch cuán lj, phát huy dan chü, khuyn khIch tim tôi,
sang tao, mó róng hçtp tác quôc tê trong cong tác 1$' lun
Xây drng không khI dan chü, c&i ma và Co nguyen tc trong thão lun, tranh
lun khoa hçc. Thu hut di ngü can b 1 lun và các ca quan nghiên cüu tham
gia vào qua trinh hoach djnh dithng lOi, chiên luqc, chü trl.xang, chInh sách cüa
Dãng và Nhà nuãc.
Coi trQng và không ngirng nâng cao trInh d tng kt thirc tin, phát triên 1
lun.
Côngtac nghiên thu l lun phãi trén co si tng k& thirc tin và xuAt phát tft
yéu câu thrc tiên. Xây drng h thông chuong trInh nghiên ctru cO mic tiêu, yêu
câu, ni dung cii the và thiêt thrc, duçic bâo dam các diêu kin 4t chat can thiêt.
Quàn l t& hoat dng nghién can 1 Iun, chü trQng khâu dánh giá, nghim thu,
bão dam chat luqng, hiu qua nghiên ccru.
Ma rng hçip tác qu& t trong cOng tác l lun theo huâng da dang hóa các hInh
thüc và nãng cao hiu qua hçp tác.
(2) Tiê'p tyc phát trin d5i ng12 can b5 l lun, các chuyên gia dcu ngành; náng
cao trInh dt3, náng lyc nghiên cüu, nhât là náng ly-c p/ian tIc/i, dt báo
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Co bin pháp thIch hçip nhrn phát huy tn tue, näng 1irc sang tao cüa can b có
trInh d chuyên mon cao va bàn linh chInh trj vüng yang (cã dung chrc và
nghi hixu).
Dôi mâi can bàn cong tác dào tao can b 1 1un, tü quy hoach den chisng trinh,
ni dung, phuong pháp tuyên chon, tiêu chuân dánh giá chat 1ung và sü diing
cánbô.
HInh thành di ngü can b du dan và các 1p can b k tip, dáp i:rng nhfm vii
truc mat và Iâu dài.
Co chInh sách khuyn khIch, dãi ngô thIch dáng, bào dam diii sng vt chat và
tinh than cüa các nhà khoa hoc.
(3) Ddi rnái nt5i dung, phutrng pháp giáo dyc chi nghia Mac - Lê-nin và hr
tu'&ng Ho ChI Minh
Di mâi ni dung, chuong trInh giáo dçic chü nghia Mac - Lé-nin và tu tung
Ho ChI Minh phü hçrp vói yêu câu dôi mâi can bàn, toàn din giáo diic và dào
tao. DOi mi h thông chiiong trInh, giáo trInh, dào tao, bôi duô'ng giàng viên.
Gän 1 1un vâi thirc tin, cp nht kin thirc mOi, khäc phic sir trang lap, khép
kin, thiêu lien thông gifla các chuang trInh, các cap h9c, bc h9c. Tang cung
giáo dc, rèn 1uyn k nàng thirc hành, khà näng v.n diing kiên thirc vào thirc
tien.
Dôi mâi phucrng pháp giáo due l luân chInh trj theo huâng hin dal, phü hçip
dOi tuqng, dOng thai chii trong nâng cao trInh d, rèn luyn phong each, trau dôi
bàn Iinh chInh trj cüa di ngü giàng viên. Tiêp tiic dôi mi cOng tác tuyén
truyên, giáo diic 1 1un chInh trj, cOng tác nghiên c1ru, quán trit các nghj quyêt,
kêt 1un cüa Dàng theo hung thiêt thirc, hiu qua.
(4) Dci mó'i nç5i dung và phzrcingpháp, nâng cao chat lu'Qng, hiu qua dá'u tranh
hr tithng, lj lun
Du tnanh tu tithng, l 1un phãi nhrn khng djnh và bào v chü nghia Mac Lé-nin, tu uthng HO Chi Minh, dung lôi, chü truong cüa Dãng, chInh sách,
pháp 1ut cüa Nhà nthc, tnuyên thông tOt dçp cüa dan tc. Da dng hóa các hInh
thirc dâu tranh trên co s& gi ving quan diem và nguyen tac; mém déo, linh
hoat, nhân yàn trong phuong phap, cOng khai, minh bach, dan chü, gop phân tao
du' Iutn xã hi lành manh, dOng thuân. Chü dng phê phàn, bác bO các quan
diem sai tnái, thu dich; dau tnanh lam that bai am mu'u, hoat dng chOng pha cüa
các the hrc co hôi, thu djch.
Di thoai thing thin vi nhüng ngu'ii có quan dim khác tnên tinh than khoa
h9c, dan chü, xây di.rng, thuyet phiic 1n nhau.
Phát huy yaj trô và tnach nhiêm cüa các phu'ong tin truyên thOng dai chüng, các
din dan khoa h9c vi sir phàt tniên On dinh, ben vu'ng cüa chê d, vi nhân dan yà
dat âc.
(5) Tang cwông sy' lânh dgo cza Dáng dó'i vó'i cong tác lj iun

Dáng länh dao cong tác I 1un b&ng vic xác djnh quan dim, phucing hung
nghiên ciru; djnh huâng vic xay dimg các ca quan nghiên cru, phát triên di
ngü can bô 1 1u.n, xây dimg chInh sách khuyên khIch tài náng và lao ctng sang
tao; giao thirc hin các chuang trInh, dê tài nghiên cüu; tao diêu kin can thiét
cho hoat dng nghiên cfru 1 1un. TO chirc, thu hut can b khoa hQc V CC Ca
quan khoa h9c tham gia tIch crc vào qua trmnh hoach djnh dix?ing lôi, chü
truang, chInh sách, pháp lut cüa Dãng và Nhà nuâc.
Cac Ca quan lânh dao cüa Dãng phâi quan tam dc bit dn cong tác 1 1un,
tong két thirc tin. Ban BI thu chi dao, djnh hu&ng ye cong tác 15' lun; Dãng
ctoãn QuOc hi, Ban can sir dãng ChInh phü trrc tiêp triên khai nhim vi cii the
tci các co quan, ban, b, ngânh lien quan. Các cap üy dãng, chInh quyén tang
cuing giáo diic dé nâng cao trInh d 15' Iun cho can b, dãng viên theo kjp yêu
câu cüa cOng cuc dôi mâi.
Các tinh üy, thành üy, ban dáng Trung ucing và dãng üy trrc thuc Trung irang,
các dông chI phii trách các ngành, các ca quan 15' lun có trách nhim chi dao, tO
chirc thijc hin tOt Nghj quyêt nay.
Giao Ban Tuyên giáo Trung uang chü trI, ph& hqp vài Ban can sij dãng B
Khoa hQc và Cong ngh, Dáng üy Vin Han lam Khoa h9c xã hi Vit Nam,
Dâng üy Hçc vin ChInh trj quôc gia H ChI Minh và các Ca quan lien quan chi
dao, djnh huâng xay drng h thông chuang trInh, nhim vii nghiên ciru 15' 1un
giai doan 2016 - 2021 và tiêp theo.
Ban Tuyén giáo Trung ucing Co trách nhim giup B ChInh tn, Ban Bi thu theo
dOi, chi dao và djnh k5' báo cáo két qua triên khai thirc hin Nghj quyêt.
T/M BQ CHINH TRI
TONG Bi THU

Nguyn Phü Trçng

BA1 C}L&P HANE IRUNG IJONG

PANG CONG SAN VI1T NAM

So 20-CT/TW

Ha Ni, ngày 18 tháng 01 nàin 2018
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CII! Till
CUA BAN BI THU
: '114Ve••ttep-t1e4ang clro'ng, nang cao chat lu'cyng nghien cu'u,
gay,
Ein son, tuyên truyn, giáo diic 1ch sü' Pang
iày chuyfr
____40 CHI

Sau 15 nãm thirc hin Chi thj s 1 5-CT/TW cüa Ban BI thu khoá IX,
cong tác nghiên cl'ru; biên so.n ljch sir Dãng dä dt ducc kt qua quan tr9ng,
gop ph.n thng kt thirc tin ljch si:r cách mng qua các thôi ks', rut ra kinh
nghim, bài h9c, quy lut cüa cá.ch mng Vit Narn do E)âng lãnh d.o; giáo
diic truyn thng cách mng, bi d.p tinh thn yêu nrnc và nâng cao näng
1u.rc lãnh do và si'rc chin d.0 cüa Dãng.
Tuy nhiên, cong tác nghiên cu'ru, biên so.n ljch sCr Dãng con có nhung
h?n ch. Chit luçmg nghiên ci'ru, biên son mOt s cOng trmnh ljch si:r Dàng
chu.ra cao; cong tác tuyên truyn, giáo diic lch sir Dãng cho can b, dàng vién
và nhan dan, nMt là cho th h tré chua du'gc chu tr9ng diing tam mirc.
E tip tiic nâng cao ch.t lu'çmg nghiên ct'ru, biên son, tuyên truyn,
giáo diic lch sà Dáng trong thO'i gian tói, Ban BI thu yêu c.0 các cp u, to
chirc dãng, chIinh quyên, M.t trn T quOc và các doàn the chInh trj xã hi các
cp quán trit và t chtrc thirc hin tht các nhim vii sau:
1- Di mri tu duy, nâng cao nhn thurc trong toân Dâng và toàn xã hi,
tnróc ht là cüa ngui dirng dAu các cp uS', t chirc dâng, chInh quyn, M.t
trn T quc và các doàn th chInh trj. - xa hOi các c.p v vai trO, 9 nghTa, tm
quan trçng cüa cOng tác nghiên ci.ru, biên soan, tuyên truyn, giáo diic flch sir
Dàng dôi vO'i cong tác xây dung Dâng trong tInh hInh mad. Lam tot cOng tác
nay nMm phát huy truyn thng, ljch s1r ye yang cüa Dãng, là ci nguôn sc
manh, là dng 1irc tinh th.n to lain c vu toàn Dàng, toàn quân Va toàn dan
n lirc phn d.0 thirc hin th.ng lçii sir nghip xây drng, phát trin và báo
v T quc.
2- Các cap uS', trirc tip và thucng xuyCn là thuOng tnrc cap uS' tang
cuing lnh do, chi &o d& vaii cong tác 1ch sfr Ding. Quan tam vic sum

1E CTT'2O

k}iai thác tii lieu, nghiên ciru, biên-soan,tuyên truyn, giáo diic lch sü' Dâng.
Chärn lo xây diing, dào tao, bi du'Ong di ngü can b lam cong tác lch s&
Dang co kien thixc chuyen nganh sau rQng, co ban hnh chrnh trl va trnh than
trách nhim cao; bào dam diu kin, ca s& vt chit, kinh phi cn thit cho
cOng tác quan tr9ng nay.
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3- Tiêp tiic bO sung, hoàn thin, nâng cao chat lucrng, tInh khách quan,
khoa h9c cüa các cOng trinh ljch sCr Dáng & CáC c.p; chü trpng nghiên ciru,
biên so.n bién niên sir kin ljch sfr Dãng, van kin Dâng và v quan h qu6c
têcüaDàng.

lieu

Quan tam sixu t.m, khai thác b sung ni
ljch si:r Dâng, nhât là tu
ljch sfr Dâng & nuó'c ngoài và tr
qua phOng v.n các nhân chCrng ljch

sfr.

Lam t& cong tác bào quân, lu'u trü' tu 1iu ljch sir Dang, dng th6i d.y

lieu

lieu

mnh, tin ti shoá toàn bO tu 1iu 1ch sCr Dãng.
Di mci phiio'ng pháp nghiên ciru, biên soan ljch sir Dáng theo h'iró'ng
g.n lin vri nghiên elm, phát triên và 4n ding sang tao chü nghTa Mac - Lenin,
tu tung H ChI Miiih và nghiên ciu ljch sr dan tOc. D.y rn.nh h9p tác quôc
t trong nghien elm, suu thm tx
ljch sfr Dàng & nucc ngoài và nghiên cü'u
lich scr mt s dàng cm quyn trén th giri.
lieu

4- EMy m.nh cOng tác tuyên truyn, giáo dixc ljch si:r Dáng trong Dàng
Va toàn xã hôi, d.c bit là th h tré vói phiiang pháp, cách thcrc da dng, phü
hgp dáp ñng yêu c.0 nhim vçi trong tInh hInh mó'i; lam t& cOng tác thông
tin, giái thiêu ljch s1r Dãng ta vó'i ban be quc t. Chü dng du .tranh phê
phán, phãn bác các quan dim sai trái, thü'dch, xuyên tac ljch sir Dãng ta.
5- Ye

to

chfrc thirc hiên

- Ban Tuyên giáo Trung uong dljnh hi.x6ng tu tu'&ng, chCi trI phi hgp
vó'i H9c vin ChItth trj quc gia H ChI Minh, Ban can sr diáng B Giáo diic
và Dào tao và các cci quan lien quan trong cong tác tuyên truyn, giáo dic
1ch sfr Dãng.
- Hçc vin .ChInh trj quc gia H ChI Minh chü trI phOi hcxp vri các cap
u, t chlrc dáng và ca quan lien quan trong qua trInh t chlrc nghiên elm,
biCn soan 1jch sfr Dàng; dOn dc, kim tra, tng kt cong tác nghiCn elm, biên
soan ljch sCr Dàng.

.1
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Vin Ljch sir Dàng thuc HQC vin ChInh trj quôc gia Ho CIII Mirth là
c quan chuyên mon d.0 ngành có nhim vir sini thm, quàn l tu 1iu,
nghiên ciru, biên so?n ljch s'r Dáng; chi do chuyên môn, hiróng dan
nghip vii nghiên cIru, biên son, thm djnh ljch sü dãng b, ljch sr cách
mng các dja phzcing.
- Ban can s1r dáng B Giáo d1rc và Dào t?o chi d?.o dixa ni dung ljch sir
Dàng lông ghép vào ni dung giáo d1ic ljch s.ir d.n tOe, giáo dic cong dan
trong h thng giáo diie quc dan.
- Các tinh. u, thành u, các ban dãng, ban can six dáng, dáng doân,
dàng u trirc thuOc Trung uang quán trit và th chi'rc th1rc hin Chi thj phà
hgp vOi chirc näng, nhim vi duçc giao.
- Ban Tuyên giáo Trung 1.rcmg chü trI phi hçp vOi H9c vin ChInh tr
quc gia H ChI Minh, Ban can sir dáng BO Giáo d'ic và Dào t?.o Va các cci
quan lien quan gii'ip Ban BI thi.r n.m tInh hInh và djnh k' h.ng nàm báo cáo
kt qua thrc hin Chi th.
Chi thj nay ph bin dn chi bO.
T/M BAN Bf THTf
Bãk)
Trân Quôc Vung
BANG U( KHOI CAC CO QUAN TW
*

sé 79-SLIFJUK
Ncii nhân:
- Các dlc UV BCH DBK,
- Các dãng üy tnic thuc,
- Các ban, dan vl,
- Luu VP.
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Ha Nôi, ngày 01 tháng 02 nám 2018
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S 07-CTiTW,.

Q'e

A.

CRI.TR1
CUABANBITHIX
V
A
A
inh cong
tac. thong tin co' so' trong tinhhinh moi

tác thông tin cci sâ dâl gop phn ph bin throng
Thii gian qua,
lôi, chi'i tnxcmg, chinh sach cua Dáng, phap 1u.t cua Nba nuac, tuyên truyên
vic thic hin nhim vi chmnh trj ô ccr s&; cung .c.p thông tin, ki&i th(rc cn
phn phát trin kinh tê - xã hi,
thit tói nguxi dan trên.dj bàn dn Cu;
bào darn an ninh, tr.t tr, an toàn x hi c s& (xä, phuOng, thi, trn).
cong

gop

a

Tuy nhiên, nhIn chung, cong táç thông tin cci sâ con hn ch& b.t
th.p; ni dung thông tin cOn It thit thc,chua duqc. ph cp rng
hiu
rãi tri da s ngithi dan; phtrcing thic truy&n thông chü yu vn theo cách
dáp (mg yêu c.0 phát trin trong tInh
truyn thng, chua theo ki,p
hInh mcci.
cap,

qua

va

lam

Nhüng han ch, b.t c.p trên thu yu là do chua phát huy duçcc sirc
cp U; cMnh
.rnnh.tnghccp cuacah-.thng
quyn các cAp ô nhiu nai nhn th'&c chixa dly dü vham vi, ng1ffa, vaitrO
Va tm quan trcng ci'ia cong tác thông tin ca s&; thiu si ph6i hçip, chi dao
các ngành v phuong thic truyn thông, v&
cht ch, th6ng nhãt cüa cãc
lira cbgn thông tin, kin thlnrc thit thçrc cho cuc sng, lao dng, san xu.t
trên d:ja bàn dn Cu & co s&
kinh doanh cüa ngxii
cap,

dan

Hin nay, các' 1oi hInh, phuong tin thông tin di chüng, báo chi, xut
bàn', Internet,, man x. hi... phát ,trin manh m, nhanh' chóng ngl.ri dan
ducic tiêp c.n va hucrng thi thông tin phong phu, da dang thông qua nhiêu
rat

hInh'thrc, phucrng thirckhác nhau.
Dê di mth manh m, nãng cao hiêu qua cong tac thông tin co sx trong
trnh hmh mai, Ban BI thu yêu câu cac c.p uy, t chrc dang, chmh quyn, cac
tO chuc chinh tn - x hQi các c.p quan triêt, to chuc thuc hiên tOt cac quan
nhiêm vu và giai phap sau
diem,

1- Cong tao thông tin cs& là nh1ni vii thix?mg xuyên, quan tr9ng cüa
ca he thng chinh tn tix Trung uong den cci scc
Phat huy sire mnh tOng hçr cua ca h Th6ng cbirih (ri, k& hqp chat ch
cac phucing tin truyen thông hin di vm ccc scc v.t chit k thuât, thit ch
van hoa - thông tin cc ccc sc hin co Va chi.rccng trjnh nông thôn mth dê lam tt
cong tác thông tin a ccc sO; bào dam cung cAp d&y dU, kjp th&i nhttng thông
tin, hen thuc cAn thit cho cuoc sing lao dng, san xu&t kinh doanh cua
ngun dn trên dia bàn dan cix x., phuo'ng, tin trn, dng th?n chu dông dâu
tranh, phãn bá.c, các thông tin sai trái, x.0 dec, xuyên tc, gop phk cürig cA
six doànktyà

& ccc s&vàtr ccc s&.

2- Day mnh i'rng dung cong ngh hin di v vin 'thong, truyn thông
da phucing tin dé t chirc cong tác thông tin ccc sO; dng thOi chii tr9ng 'tang
cuOng công.táciyêntruyn.ming ya. thrchin. Quy ch dan chA c.
Vic dAu tir, nâng cAp ccc sO 4t ch.t, phuccng tin, thit bj k thi4t
phic côngtác thông tin ccc s& cAn duçxc lng ghp trong ChuccngtrInh mic
tiêu. q'uc.gia xây dmg nông. thôn mOi và các .chuang trinh m1c tiêu, dix an
phát trin kinh t - xä hi ciXa cáo b, ngành, dja phi.rccng d khai thác, sr
nhch&ig.eheo.,. 1angphi.
ding.cO. hiu :qua
3- Dài Truyn hInh Vit Nam, Dài Ting nôi Vit Nam, cá.c dãi phá.t
thanh, truyn hInh tinh, thành ph tnrc thuc Trung. uccng cO keith hoc
chuong trinh truyn thông chuyên d cc, sO theo hurOng da dng, hp dan, cà
src thuyt phçic,' phi hçcp v&i trInh d, nhu c.0 cüa nguOi dan. 0 timg yang,
min, nht là yang dng bào dan tc thiu s, vüng CO dông dng bào theO
d30, vüng sau, ving xa,:vüng dc bit khó khn It cO diu kin tip cn'thông tin.'
4- C.p uy, chrnh quyên các cap, xtht Ia ngträi dung dâu tap trung 1nh
do, chi do rà soát, cüng c, th ch'Crc 1i theo thm quyn (n&i on thiM, song.
phai bao darn không tang biên chê va dâu môi tnrc t)iuc) nh.m nãng cao
chat hrçcng, hiêu qua hoat dong cua cac thi& ch vAn hoa - thông tin ccc sci
hiên co (dai truyên thanh cAp huyên va cap x, di tuyên truyn lixu dông câ.p
huyên, them bun diên - vAn hoá. xA, tu sách phap luât, cuin thông tin cô dOng
nhà vn hoá, trung tam vAnhoá - hçc.t.p cong dng thu'vin, di chiu phim

WAd

hm dng, ) dáp thig yêu eu, nhiêm viii va phtz hqp vth th't,ro th dja phumig
trong tmnh hmnli mth
5- T chfrc thrc hi@i
Ban Tuyên giáo Trung ucing chu tn, phói hcxp vcn Ban en six dng Bô
Thông tinvà Truyn thông và cáo ccr.qUan liên.quan chi d.o, huàng dn,dnh
• hithng.ni dung thông tin Va CQ hot dng thông tin ccx ;hi do vic xây
thing, hen toàn va hucrng dn hoat clông cua cac ban tuyên glao, dOi ngü báo
cáo viên, tuyên truyên viên cx ccx scx, biên soan, cung cp tãi hu tuyn truyên,
báo dam sx thng nht dung djnh hixàng eüa Dãng; don dc, kim tra, dnh
1cr scx kt, tng kt và báo cáo Ban BI thu v tInh Jimnh thçrc hiGn CM thi. nay.
Ban can six dang Bô Thông tm và Truyn thông chi. dao t chirc hucing
dan, giam sat, hem tra, don doe vic thrc hiçn các chucxng trinh, ke hoch
cong tao thông tin & ccx sâ; bàp dam quãn 1 th6ng nMt v h tng thông tin &
ocy s&;chi'atrI, phi hqp vài the cciquan lien quan xy drng, hoan thin qiiy
tninh tip nhn thông tin va trà 1i phãii ánh cia ngithi dan thông qua cong tao
•
• thông tin ccx si.
S
Hng nàm, c&p u5, chInh quyn, M.t trn T que Va cáo doan th
chthhtrj xä hi x ccx s& xâ.y digmg.ohixong trInh, k ho.ch thirc h14n CM thi nay
Chi thi. nay ducxcphô bién dn chi be..

Nccinhân:
.Cáctiithu',thnhu',
- Cá ban dâng, ban can s11r dãng, dng doãn,
dàng u' trixc thuc Trung ucrng,
- Các dngu dan v. s nghip Trung wyng,.
- Các dônchi U5' vin
Ban Chap hnh Trung uang,
- Lxu Vn phông Trung uáng E)àng.

fiñh:THuynh

BAN CHAP HANH TRUNG I1(NG

BANG CONG SAN VIT NAM

S6: 33-NQ/TW

Ha Nç$i, ngày 09 tháng 06 näm 2014

NGH! QUYET
V xây dirng và phát trin van hóa, con ngtrôi Vit Nam
dáp frng yêu cu phát trin bn vü'ng dt nu*c
HQI NGH! LAN THIS CHiN
BAN CHAP HANH TRIJNG U'(NG BANG KHOA XI
A- T!NH H!NH vA NGUYEN NHAN
Sau 15 näm thrc hin Nghj quyt Trung ng 5 khóa VIII, sir nghip xây
d%rng và phát triên van hóa, con ngi.r?ii Vit Nam dã có chuyên biên tIch c1rc, dat
kêt qua quan trçng. Tii duy l lun ye van boa có bithc phát triên; nhn thüc ye
van hóa cüa các cap, các ngành và toàn dan duçc nâng len. D?yi song van hóa
cüa nhân dan ngày càng phong phü, nhiêu giá tn van hóa truyên thông cüa dan
tc diiçic phát huy, nhiêu chuân mirc van hóa, dao dirc môi ducic hInh thành. San
phâm van boa, van hçc ngh thi4t ngày càng phongphü, da dng; cong ngh
thông tin, nhât là thông tin dai chiing có buâc phát triên rnanh me. Nhiêu phong
trào,hotdng van hóa dat duqc nhng kêt qua cii the, thiêt thçrc; phát huy duçic
truyên thông van hóa gia dInh, dông h9, cong dông... Xã hi hóa hoat dn van
hóa ngày càng duçic ma rng, gop phân dáng kê vâo vic xây dirng các thiêt ché
van hóa. Nhiêu di san van hóa vt the và phi vt the duçc bào ton, ton tao; nhiêu
phong tic, tp quán cüa dông bào dan tc thiêu so duqc nghiên ci'ru, sixu tam và
phiic drng; hoat dng tin ngung, ton giáo và sinh hoat van hóa tam linh cüa
nhân dan duc quan tam. Cong tác quãn 11 nba nithc ye van boa duçic tang
cuang, the chê van hóa trng buàc ducic hoân thin. Di ngü lam cong tác van
hóa, van ngh có buac truang thành; quyên tr do sang to cüa vn ngh si duçic
ton trçng. Giao luu và hçip tác quôc tê ye van hóa có nhiêu khâi sac.
Tuy nhiên, so vâi nhUng thành t%ru trên lTnh v1rc chInh trj, kinh té, quôc
phông, an ninh, dôi ngoi, thành tru trong linh virc van hóa chua tuang x1rng;
chua dü dê tác dng có hiu qua xây dirng con ngithi và mOi tru?Yng van hóa
lành manh. TInh trng suy thoái ye tu tu&ng chInh trj, dao düc, lôi song trong
Dâng và trong xã hi có chiêu huóng gia tang. Diii song van hóa tinh thân&
nhiêu nth con nghèo nan, &m diu; khoãng cách huang th van hóa gifta mien
nüi, vüng sâu, v11ng xa vai do thj và trong các tang ióp than dan chm duçc rut
ngän. Môi tnthng van hóa cOn ton tai tInh trng thiêu lành math, ngoai lai, trái
vój thuân phong m tiic; t nan xã hi, ti pham có chiêu huâng gia tang. COn It
nhngtác phârn van hçc, ngh thut có giá trj cao ye tu tu&ng yà ngh thut, có
mt so tác phâm chy theo thj hieu tam thu&ng, chat luqng thap, them chI có
hai. Hoat dng 1 1un, phê blnh van h9c, ngh thuat chua theo kjp thrc tiên
sang tác. Vic bâo tOn, phát huy giá trj di san van hóa hiu qua chua cao, nguy
ca mai mt chua ducic ngan chn. H thông thông tin dai chung phát triên thiêu
quy hoach khoa hçc, gay lang phi nguôn hrc và quail l khOng theo kjp sr phát

trin. Mt s co quan truyn thông có biu hin thuong mai hóa, xa thi tônchi,
miic dIch. Co ché, chInh sách ye kinh tê trong van boa, van hóa trong kinh tê, ye
huy dng, quàn 1 các nguôn hrc cho van hóa chua cii the, rô rang. H thông
thiêt chê van hóa và co sâ vt chat, k5 thut cho hoat dng van hóa con thiêu và
yêu, cO noi xuong cap, thiêu dông b, hiu qua s1r dung thâ,p. Cong tác quy
hoach, dào tao, bô trI can b lânh dao, quãn l' van hóa các cap, nhât là nguôn
nhân lirc chat 1ung cao cOn nhiêu hn ché, bat cap. Tinh trng nhp khâu,
quâng bá, tiêp thu dê dAi, thiêu ch9n icc san phâm van hóa niióc ngoãi dã tác
dng tiêu circ den d&i song van hóa cüa mt b phn nhân dan, nhât là lap tré.
Nguyen nhân cüa nhüng han ch& yu kern trên day chü yu là do nhiu cp
üy, chInh quyên chua quan tarn day ctü lTnh virc nay; lãnh dao, chi dao chi.ra that
quyét 1it. Vic c1i the boa, the chê hOa Nghj quyêt cüa Dãng cOn chm, thiêu
dông b và trong mtsô trithng hcip thiéu khà thi. Cong tác quãn 1 nhà nuâc ye
van hóa chm dixçc dôi mói, có lOc, có noi bj xem nhç, thm chI buông lông; k'
lu.t, kS' cuong không nghiém. Dâu tir cho li'nh vrc van hóa chua thong thng và
cOn dan trãi. Chiia näm bat kjp th&i nhthig van dê mâi ye van boa dê dâu tu
dung hu&ng và có hiu qua. Chua quan tam dOng müc cong tác dào tao, bOi
diio'ng nguôn nhãn hrc boat dng trong 11th virc van hóa, that là di ngü can b
lãnh dao, quãn l các cap.
B- DNH HISONG XAY DIJ'NG VA PHAT TRIEN VAN HOA, CON
NGU'4fl
I- MJC TIEU
Myc tiêu chung
Xây dijng nn van hóa và con ngu?:ri Vit Nam phát trin toàn din, hi.rang
den chân - thin - m5', thârn nhuân tinh than dântc, nhãn van, dan chO và khoa
hoc. Van hóa thrc s1r tth thành nên tang tinh than vUng chãc cUa xã hi, là sirc
manh ni sinh quan trQng bào dam sr phát triên ben vrng và bâo v vCing chäc
To quOc vI mic tieu dan giàu, nuóc math, dan chü, cOng bang, van minh.
Miic tiêu cu th
- Hoàn thin các chuân rnirc giá trj van boa và con ngi.thi Vit Nam, tao
rnOi tru?Yng và diéu kin dê phát triên ye nhân cách, dao düc, trI tue, näng 11rc
sang t?o, the chat, tarn hôn, trách thim xã hi, nghla vi cong dan, thüc tuân
thu pháp 1u.t; dê cao tith than yéu nithc, tir hào dan tc, iucrng tam, trách thim
cüa môi nguoi vâi b than mInh, vâi gia dInh, cong dông, xã hi và dat nuàc.
- Xây drng môi tru.mg van hóa lành rnanh, phü hçip vâi bi cânh phát trin
kinh te thj tnrang djnh hhOng xä hi chü nghla vâ hi nhp quôc te. Xây dmg
van hOa trong h thông chInh trj, trong trng cong dông lang, bàn, khu phô, co
quan, don vj, doath nghip và rnOi gia dInh. Phát buy vai trO cüa gia dInh, cong
dông, xâ hi trong vic xây dmg môi truang van bOa, lam cho van bOa trô thãnh
nhân tO thüc day con ngiiäi Vit Nam hoàn thin nhãn cách.

- Hoàn thin th ch, ch djnh pháp 1 và thi& ch van hóa bão dam xây
drng và phát triên van hóa, con ngtxi trong th&i kr day mnh cong nghip hóa,
hin dai boa và hi nhp quôc tê.
- Xây dirng thj tru?Yng van hóa lành manh, dy mnh phát trin cong nghip
van hóa, tang cu?ng quàng bá vAn hóa Vit Nam.
- Ti'rng buâc thu hçp khoãng each v hu&ng thit vAn hóa gifta thành thj và
nông thôn, giüa các vüng mien và các giai tang xA hi. NgAn ch.n và day lüi sir
xuOng cap ye dao dirc xA hi.
II- QUAN DIEM
1- VAn hóa là nn tang tinh thin cüa xA hi, là miic tiêu, dng hrc phát trin
ben vüng dat nrnc. VAn hóa phâi &rçic dt ngang hang vâi kinh tê, chInh trj, xA
hi.
2- Xây drng nn vAn boa Vit Nam tiên tin, d.m dà bàn sc dan tc, thng
nhât trong da dng cüa cong dông các dan tc Vit Nam, vâi các dc trl.rng dan
tc, nhân vAn, dan chü và khoa h9c.
3- Phát trin van hóa vi sir hoàn thin nhân each con ngui và xây drng
con ngithi dê phát triên van boa. Trong xây dirng vAn hóa, trçng tam là chAm lo
xay dirng con nguYi có nhân cách, lôi song tOt dçp, vói các dc tInh c bàn: yêu
nuóc, nhân ái, nghia tInh, trung thirc, doàn kêt, can cü, sang tao.
4- Xây drng dng b rnôi tnthng vAn hóa, trong do chü tr9ng vai trô cüa
gia dInh, cong dông. Phát triên hài hôa gifla kinh tê và vAn hóa; can chü day dü
den yêu to vAn boa và con ngtthi trong phát triên kinh tê.
5- Xây drng và phát trin vAn hóa là sr nghip cüa toàn dan do Dãng lAnh
dao, Nhà nithc quàn l, nhân dan là chü the sang tao, di ngü trI thüc gi vai trô
quan trQng.
III- NHI1M V11
1- Xy dirng con ngtrôi Vit Nam phát trin toàn din
ChAm lo xây dmg con ngri Vit Nam phát triên toàn din, trçng tam là
bôi dixOng tinh than yeu nu&c, lông tir hào dan tc, dao due, lôi song và nhân
each. Tao chuyên biên manh m ye nhn thüc, ' thrc ton trçng pháp lust, mi
ngithi Viêt Nam dêu hiêu biêt sâu sAc, tir hào, ton vinh ljch su, van hóa dan tc.
Hthng các boat dông van hOa, giáo dic, khoa hçc vào vic xây dimg con
ngi.ri có the giâi quan khoa hçc, hixng t&i chân - thin - m. GAn xây d%rng, rèn
luyn dao due vâi thrc hin quyên con ngui, quyên và nghTa vii c bàn cüa
cong dan. Nân cao trI lirc, bôi drô'ng tn thüc cho con ngu?ñ Vit Nam dáp rng
yêu câu cüa nen kinh tê thj tru&ng djnh huâng xA hi chü nghia và hi nhtp
quOc té, cüa kinh tê tn thüc và xa hi h9c tap. Due két và xây drng h giá trj
chuân cüa con ngithi Vit Nam thai kS' cOng nghip boa, hin dai hóa và hi
nhp quôc tê.

Xây dirng và phát huy 1i sng "Mi ngr&i vi mçi ngithi, mci ngi.thi vi môi
ngthi"; hInh thânh lôi song có thi'rc tir trcng, tir chü, song và lam vic theo
Hiên pháp và pháp 1ut, bão v môi trithng; kêt hçp hài hôa tInh tIch crc cá
nhân và tInh tIch crc xâ hi; dê cao trách nhim cá than dôi vói bàn than, gia
dInh và xa hi. Khäng djnh, ton vinh cái dung, cái tot dçp, tIch crc, cao thucing;
nhân rng các giá trj cao dçp, nhân van.
Tang ci.r&ng giáo dic ngh thut, nâng cao näng lçrc cam th thm m cho
nhân dan, dc bit là thanh niên, thiêu niên. Phát huy vai trô cüa van hc - ngh
thut trong vic bôi duOng tam hôn, tInh cam cüa con ngtiôi. Bào dam quyên
huâng thi và sang tao van hóa cüa môi ngi.thi dan và cüa cong dông.
Nâng cao th lirc, tAm vóc con ngu?i Vit Nam, gn giáo diic th chAt vth
giáo dic tn thrc, dao dtrc, k5 näng sOng, dáp rng yêu câu xây dijng và bào v
To quôc.
DAu tranh phê phán, dAy lüi cái xAu, cái ác, thAp hen, lac hu; chng cac
quan diem, hành vi sai trái, tiêu crc ành hu&ng xâu den xây dimg nên van hóa,
lam tha hóa con ngi.rYi. Co giâi pháp khäc phc nhng mt han chê cüa con
ngtthi Vit Nam.
2- Xây drng môi trtro'ng van hóa lành mnh
M& dja phuang, cong dông, Ca quan, dan vj, tO chi'ic phâi là mt mOi
tringvàn hóa iànhmanh, gop phân giáo diic, rèn luyn con nglr&i ye nhân
cách, lôi sOng. Gän kêt xây dirng mOi tnthng van hóa vOi bâo v mOi trithng sinh
thai. Dua ni dung giáo dc dao dirc con ngiii, dao düc cong dan vào các boat
dng giáo dtc cüa xâ hi.
Thrc hin chin lixçic phát trin gia dInh Vit Nam, xây dirng gia dInh thirc
sr là nai hInh thành, nuôi duOng nhân cách van hóa và giáo diic nép song cho
con ngzii. Phát huy giá trj truyên thông tot dp, xây dçmg gia dInh no am, tién
b, hanh phüc, van minh. Xây dmg và nhân rng các mô hInh gia dinh van hóa
tiêu biêu, có nén nêp, ông bà, cha mc mAu m11c, con cháu hiêu thâo, vçi chông
hôa thun, anh chj em doàn kêt, thiiang yêu nhau. Xây dirng mOi tnr&ng bce
phãi thrc sir là mt trung tam van boa giáo diic, rèn luyn con nguôi ye 19
tithng, phâm chat, than cách, lôi sOng; giáo dic truyen thông van hóa cho the h
tré. Xây drng di song van hóa & dja bàn dan ci.r, các Ca quan, dan vj, doanh
nghip doàn kêt, dan chü, van minh, dat chuân thrc chat ye van hóa; thirc hin
tot quy chê dan chü & ca s&; xây dimg nêp song van hóa tiên b, van minh, nhât
là trong vic cu&i, vic tang, lê hi. Nâng cao chat hsqng, hiu qua các cuc 4n
dng van boa, phong trào "Toàn dan doàn két xáy dyng dài song van hóa ".
GAn các hoat dng van hóa vói phát trin kinh t - xâ hi, bão dam quc
phOng, an ninh, vOi chuang trInh xây drng nOng thôn mOi, do thj van minh.
Timg buâc thu hçp khoâng cách hu&ng thii van hóa gi&a các vüng mien, gifla
các giai tang xã hi, gifla thành thj và nOng thôn, gifla dOng bang và mien nüi,
vüng sâu, vüng xa. Xây dmg, hoàn thin di dôi vâi nâng cao chat luçmg, hiu

qua hoat dng cüa các thit ch van hóa. To diu kin d nhân dan chU dng t
chüc các hot dng vAn boa cong dông.
Phát huy các giá trj, nhân t tIch crc trong van hóa ton giáo, tin ngixO'ng;
khuyen khIch các hoat dng ton giáo gan bó vâi dan tOe, hithng thin, nhân do,
nhan vAn, tiên bO, t'tôt di, dçp do". Khuyên khIch các hot dng "den on dáp
nghia", "uông nithc nh9 nguôn", ti'r thin, nhân dao.
3- Xãy ding van hóa trong chInh trj và kinh t
Chü trçng chAin lo xây dirng vAn hóa trong Dâng, trong các co quan nhà
rnthc và các doàn the; coi day là nhân to quan trQng dê xây dirng h thông chInh
trj trong sch, vu'ng manh. Trong do, tr9ng tam là xây dirng dOi ngO can bO,
dàngviên, cong chirc, viên chcrc cO phâm chat dao due, tn tily, hêt lông phiing
siI To quôc, phiic vii nhân dan, gAn bó máu thjt vi nhân dan; có thirc thixçng
ton pháp 1ut, dan chü di dôi vói k 1ut, k ci.rclng; ti do cá nhân gän vâi trách
nhim xA hOi và nghTa vçi cOng dan. NgAn chn, day lüi tInh trng suy thoái ye ti.r
tu&ng chInh trj, dao dirc, lôi song trong mOt bO phn can bO, cOng chüc, dãng
vien.
Thithng xuyen quan tam xây dirng vAn hóa trong kinh t. Con ngii?i thirc
sir là trung tam trong qua trinh phát triên kinh tê - xA hOi. Tao 1p môi tnthng
vAn hóa pháp 1, th tru?ing san phâm vAn hóa rninh bach, tiên bO, hin di dê
các doanh nghip tham gia xây drng, phát triên vAn hóa. Xây drng vAn hóa
doanh nghip, vAn hóa doanh nhân vri thüc ton trçng pháp 1ut, gi chi tin,
cnh tranh lânh mnh, vi sr phát triên ben vng và báo v To quOc.
Phát huy thrc và tinh thn dan tOe, dng viên toàn dan, truc ht là cac
doanh nghip, doanh nhân xây dmg và phát triên các thuong hiu Vit Nam có
uy tin trên thj truông trong nuâc và quôc tê.
4- Nâng cao chat lu'qng, hiu qua hoit dng vAn hóa
Huy dng si'rc manh cüa toàn xA hOi nhm bào tn, phát huy các giá trj vAn
hóa truyên thông, khIch l sang to các giá trj vAn hóa mOi, tiêp thu tinh hoa vAn
hóa nhân loai, lam giàu vAn hóa dan tOe.
Xây dirng co ché d giài quy& hqp l, hài hôa giüa bão tn, phát huy di san
vAn hóa véd phát trien kinh te - xA hOi. Bão ton, ton to các di tich ljch sr- vAn
boa tiêu bieu, phiic v1i giáo dic truyên thông và phát trien kinh té; gän kêt bão
tOn, phát huy di san vAn hóa vâi phát trien du ljch. Phic hôi và bào tOn mOt so
loai hInh ngh thu.t truyên thông có nguy co mai mOt. Phát huy cac di san thrçc
UNESCO cOng nhn, gop phân quãng bá hInh ành dat nuâc và eon nguéd Vit
Nam.
Phát trin di ctOi yen gii gin sr trong sang cüa ting Vit; khc phiic tInh
trng lam diing tiêng nuenc ngoài. Git gin và phát huy di san van hOa các dan tOe
thieu so, nhât là tieng nOi, chi viêt, trang phçic, lê hOi truyên thông; các giá trj
vAn hOa tIch CrC trong tOn giáo, tin nguông.

Phát trin sr nghip van hçc, ngh thut, tao mi diu kin cho sir tim tôi,
sang tao cüa di ngü van ngh si dê có nhiêu tác phâm có giátrj tij tu&ng và
ngh thu.t, thâm nhuân tinh than than van, dan tc, dan chü, tiên b, phãn ánh
chãn that, sinh dng, sâu sac diii sOng, ljch sir dan tc và cong cuc dôi mOi dat
nt.râc. Day manh sang tác, quàng bá tác phâm, cong trInh ye de tài cách mng,
kháng chiên, ljch sir dan tc, cong cuc dôi mi dat nrn9c. Tüng bixóc xây dirng
h thông 1 1un van h9c, ngh thut Vit Nam.
Di mri phiiang thirc hoat dng cüa các hi van hçc, ngh thut nh&m tp
hçip, tao diêu kin dê vn ngh si hoat dng tIch circ, hiu qua. Khuyên khIch
nhân dan sang tao, trao truyên và phát huy các giá trj van hóa dan tc.
Co cci ch khuyn khIch van ngh si', ngh nhân phát huy tài nang, näng lirc
sang tác, quáng bá van hçc, ngh thu,t vOi thüc day dü ye trách nhim xã hi
và nghTa vii cong dan cüa mInh. Tr9ng diing, ton vinh trI thüc, van ngh si, ngh
nhân trén ca s cOng hiên cho dat nithc. Chü trQng phát triên näng khiêu và tài
näng tré.
Quy hoach, sp xp iai h thng báo chI dáp 1rng yêu câu phát triên, báo
dam thiêt thçrc, hiu qua. Chü trQng cong tác quân 1" các loai hInh thông tin trên
mng Internet d djnh htr&ng tix ti.thng và thâm m cho nhân dan, nhât là cho
thanh niên, thiêu nién. Dôi mi ni dung, phuong thüc hoat dng và Co ché dâu
ti.r theo hithng ixu tiên các co quan báo chI, truyên thông chü lrc. Các co quan
truyên thông phãi thirc hin dung ton chi, mic dIch, dôi txng phiic v%i chü yêu;
nâng cao tInh Ui tithng, nhân van và khoa h9c, gop phân xây dimg nên van hóa
và con ngui Vit Nam.
5- Phát trin cong nghip van hóa di dôi vói xây diyng, hoàn thin thj
tru'ô'ng van hóa
Phát trin cong nghip van hóa nhm khai thác và phát buy nhng tim
nang và giá trj dc sac cüa van boa Vit Nam; khuyên khIch xuât khâu san phâm
van hóa, gop phan quãng bá van hóa Vit Nam ra the giâi.
Co co ch khuyn khIch du Ui co s& vt chit, trang thi& bj k5 thut và
cOng ngh tien tien dê nâng cao chat hrç'ng san phâm van hóa. Tao thu.n 1i cho
các doanh nghip van hóa, van ngh, the thao, du ljch thu hut các nguôn hrc xã
hi dê phát triên.
Di mâi, hoàn thin th ch, tao mOi trug pháp l thun li d xây dimg,
phát trien thj tnrông van hóa và cOng nghip van hóa.
Nâng cao y" thüc thirc thi các quy djnh pháp 1ut v quyn tác giâ và các
quyen lien quan trong toàn xã hi. Cüng cO vatang cu&ng hiu qua boat dng
cüa các co quan quãn l và co quan thirc thi quyên tác giã tir Trung uong den dja
phucing.
6- Chü dng hi nhp quôc t v van hóa, tip thu tinh hoa van hóa
nhãn Ioi

Chü dng m& rng hçip tác van hóa vâi các nithc, thirc hin da dng các
hInh thrc van hóa dôi ngoi, dua các quan h quôc tê ye van hóa di vào chiêu
sau, dat hiu qua thiêt thirc; tiêp nhân có ch9n 19c tinh hoa van hóa the gii, lam
phong phü them van hóa dan tc.
Phát huy tài näng, tam huy& cüa trI thüc, van ngh si ngu?i Vit Namà
nuâc ngoài trong vic tham gia phát triên vAn hóa cüa dat nuâc, trâ thàn.h câu
nôi quàng bá hinh ãnh dat nisOc, vAn hóa, con ngithi Vit Nam. Chü tr9ng truyên
bá vAn boa Vit Nam, day tiêng Vit cho ngui Vit Nam & nuâc ngoài và
ngu&i nu&c ngoài & Vit Nam. Xây d%mg mt so trung tam vAn hóa Vit Nam &
nithc ngoài và trung tam djch thu,t, quàng bá vAn boa Vit Nam ra niióc ngoài.
Chü dng don nhn cc hi phát trin, vi.rçit qua các thách thc d gi gin,
hoàn thin bàn sAc van boa dan tc; han chê, khAc phic nhng ành hu&ng tiêu
circ, m.t trái cüa toàn cau hóa ye vAn hóa.
Xây dirn co ch, chInh sách phát trin vAn hóa di ngoi; h trcl quãng bá
ngh thut quôc gia và xuât khâu các san phâm vAn hóa ra nithc ngoài.
IV- GIAI PHAP
1- Tip tyc di mri phtro'ng thfrc Iãnh dio cüa Bang di vó'i linh vijc
vAn hóa
Các cp üy, t ch&c dâng cn xác djnh xây dirng và phát trin vAn hóa, con
ngu&i Vit Nam là mt nhim vii quan trçng trong suôt th&i kS' cOng nghip hóa,
hin dai boa dat nu&c. Tang cu&ng cOng tác tuyên truyên, nâng cao nhn thc
trong Dàng, h thông chInh tn và toàn xA hi ye vj trI, vai trô cüa si,r nghip xây
drng và phát triên vAn hóa, con ngui Vit Nam. MOi can b, dãng viên nêu cao
vai trô gwing mâu, dng viên, tO chüc nhân dan thirc hin thAng li Nghj quyêt.
Di mâi phrnng thüc lAnh dao cüa Dãng theo hu&ng vüa bào dam d vAn
hóa, vAn h9c - ngh thu.t, báo chI phát triên dung djnh huâng chInh trj, til tu&ng
cUa Dàng, vi'ra bão dam quyên tçr do, dan chü Ca nhân trong sang tao trên Co s&
phát huy tInh tir giác cap v&i miic dIch dung dan; khäc phiic tinh trng buông
lông sir lAnh dao hoc mat dan chü, han ché tr do sang tao.
Phài coi tr9ng xay dimg vAn hóa tr trong Dãng, trong b may nhà ntrOc, ma
ni dung quan trQng là hçc tp va lam theo tu tu&ng, dao dIrc, phong cách Ho
ChI Minh. VAn hóa, dao drc và lôi sOng lành manh phãi duc the hin tru&c hêt
trong m9i to ch&c dãng, nhà nuâc, doàn the, trong can b, cong ch&c, viên ch&c
nhà nuâc, trong ti'mg dãng viên, hi vién. Sr guong mu cüa mi can b, dâng
viên ia yêu câu quan trçng trong cOng tác lAnh dao cüa Dàng.
2- Nâng cao hiu lire, hiu quA quãn l nhA ntró'c v vAn hóa
Tp trung di mói, nâng cao hiu hrc, hiu quA quAn l nhà nuâc v vAn
hóa trong diêu kin phát triën kinh t thj trung, hQi nhp quc t vA sr büng n
cüa cOng ngh thông tin và truyên thôn. Day nhanh vic the chê hóa, the hóa
các quan diem, di.r&ng lôi cüa DAng ye vAn boa. HoAn thin h thông vAn bàn

quyphm pháp 1ut, cc chê, chInh sách ye van hóa, ye quyn tác giâ và các
quyên lien quan, phü hqp vi chuân mirc quôc tê và thrc tin Vit Nam.
Diu chinh và hoàn thin ca ch, chInh sach phü hcip vâi tInh dc thu cüa
van hóa, nghê thuât. Bô sung chInh sách kinh tê trong van hóa, van hóa trong
kinh tê, xir 1 hài hôa môi quan h gifta phát triên kinh tê va phát triên van hóa;
có chInh sách van hóa dc thu dôi vâi dông bào dan tc thiêu so.
DAy manh qua trInh chuyn di ca ch quân l, t chüc và hoat dng cüa
các dan vj si,r nghip van boa, các hi nghê nghip trong lTnh virc vAn hóa theo
huâng tir chü, tir chju trách nhim theo quy djnh cüa pháp lut. Thüc day cô
phân hóa các doanh nghip nhà nithc hoat dng trong linh vi7rc vAn hóa.
Tang cu&ng cong tác thanh tra van hóa, gAn vth trách nhim cá nhãn và t
chuxc khi dé xAy ra sai pham. Phát huy vai trO giám sat, phãn bin xa hi cüa các
to chüc xA hi, cong dông dan cu và cong dan dôi vth vic to chüc và quán 1
hoat dng vAn hóa.
Chü dng dAu tranh phOng, chng các biu hin suy thoái v tx tu&ng, dao
drc, "t1r din biên", "tir chuyên hóa" trên 1mb vire vAn hóa. NgAn chn Co hiu
qua tInh trang mt b ph.n báo chI, xuât bAn, vAn bOa, vAn ngh hoat dng
không dung ton chi, m11c dIch, sAn phâm lch lac, thj hieu tam thung.
3- Xây dirng di ngü cAn b lAm cOng tAc vAn hóa
Xây dimg chin hiqc phát trin di ngQ cAn b van boa. Coi trQng quy
hoach, dAo tao, bôi duOng, bô trI can b lAnh dao, quAn 1 van hóa, cAn b lam
cong tác khoa h9c, chuyên gia dâu ngành, can b & ca s&.
Quan tam xây dirng các trix&ng vAn hóa, ngh thi4t, tao chuyn bin co bAn
ye chat luqng và quy mô dAo tao. HInh thành mt so ca s& dào tao dai hçc, trên
dai h9c tr9ng diem, dat chuân khu vilc và quôc tê.
Di m&i dao tao, bi duOiig can b vAn boa theo hu&ng hin dai và hi
nhp quOc te. Tiêp tijc gui sinh vien, can b di dào tao chuyên ngành vAn hóa,
ngh thu.t, the thao & các nix&c phát trien. Xây dirng di ngü trI thüc, van ngh
si trong các dan tc thiêu so, có chInh sach khuyên khIch h9 trâ y cOng tác tai
dja phuang. Chü trçng dAo tao, bôi duoig di ngü giáo vien giAng day các
chuyen ngAnh vAn boa.
Co chInh sách phát hin, bi duông, sir diing, dAi ng, ton vinh cAn b
trong lTnh yirc vAn hOa, ngh thut; trong diing ngu&i có tAi, cO due. Diêu chinh
chê d tien luang, tr cap dôi vâi nhng ngu&i boat dng trong cac b mOn ngh
thut d.c thu.
4- Tang cu'?rng ngun hrc cho linh vc van hóa
Muc dAu tu cüa Nba nuOc cho vAn boa phAi tuang üng vói mirc tang
tru&ng kinh tê. Sir ding hiu quA, cong khai, minh bach nguôn dâu tu cüa Nhà
nu&c, cO tr9ng tam, tr9ng diem, uu tien các vüng mien nüi, bien giâi, hAi dAo,
vüng dOng bAo dan tc thieu so vA mt so loai hInh ngh thut truyên thông can
bAo ton, phát huy.

Dy manh xâ hi hóa nhm huy dng các ngun du tu, tài trq, hin tng
cho phát triên van hóa, xây dimg con nglx&i.
Xây dirng co ch, chInh sách uu dãi v dat, tin ding, thu và phi di vâi
cac Co sâ dào tao và thiêt chê van hóa do khu vi.rc ti.r nhân dâu tu, d.c bit là a
vüng con khó khän. Khuyên khich hmnh thành các qu dào tao, khuyên h9c, phát
triên nhân tài, quâng bá vn h9c ngh thut, phát triên din ânh, ho trçi xuât
bàn..
Xây drng mt s6 cong trInh van boa tr9ng dim. Các dja phrnmg, các co
quan, cong sâ, tru?mg hçc, khu cong nghip, doanh nghip, khu dan cu... có
thiêt chê van hóa phü hçp (thu vin, nhà vAn hóa, cong trinh the thao...).
Tang cuang du tu d dy manh nghiên elm 1 1un, tang két thrc tin dê
nâng cao khà nAng dix báo và djnh huâng phát triên van hóa, xây dung con
nguai.
V- TO CH1i'C THIXC HIN
1- Các cp üy, th chlrc dâng t chlrc vic hQc tp và trin khai thirc hin
Nghj quyêt.
2- Dáng doan Qu& hi lAnh dao vic si:ra di, b sung, ban hành mâi h
thông pháp lust ye vAn hóa, tao co s& pháp 1 cho vic thirc hin Ngh quyêt và
giám sat vic thirc hin.
3- Ban can sir dãng Chinh phü 1Anh dao vic si'ra di, b sung, ban hành
mai các van bàn du&i 1ut; chi dao to chic tot vic thi hành pháp 1ut; thuang
xuyên theo dOi, kiêm tra, dánh giá vic thrc hin và kjp thai diêu chinh cac
thim vij, giãi pháp c1i the, phü hçip vâi yêu câu thirc tê, bão dam thirc hin có
hiu qua Nghj quyêt.
4- Ban Tuyên giáo Trung ucing chU trI, phi hçip vâi các ban dâng, ban can
sirdàng, dâng doàn, dàng ü' trrc thuc Trung ucing to chüc quán trit, theo dôi,
kiêm tra, don dOe, so kêt, tong kêt và djnh k' báo cáo B Chinh trj, Ban BI thu
kêt qua thrc hin Nghj quyêt.
Noi nhiln:
- Các tinh üy, thành üy,
- Các ban dâng, ban can sr dãng, dâng
doàn, dáng üy trirc thuc Trung iscng,
- Các dáng Ciy dorn vj sir nghip Trung
uorng,
- Cáo dng chI Uy vién Ban Chp hành
Trung uong,
- Ltru Van phong Trung irorng Dáng.
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BANG CONG SAN VIT NAM
Ha Nç5i, ngày 4 tháng 11 nàrn 2013
NGH QUYET

"yE 001 MÔT CAN BAN, lOAN D1N GIAO DVC VA DAO TAO, OAP IJNG YEU CAU
CONG NGHIP HOA, HIN D,1 HOA TRONG DIEU KIN KINI-! TE THI TRUONG DjNH
HUONG XA H1 CHcJ NGHTA VA HØI NHP QUOC TE" DA DU.QC HOI NGHJ TRUNG
UONG 8 (KHOA XI) THÔNG QUA. TP CH! XAY DVNG DANG GIdI TH1U TOAN
VAN NGH QUYET.
NGHI QUYET HQI NGHI TRUNG IfoG 8 KHOA XI

yE oôi Mdl CAN BAN, lOAN DIN GIAO D1JC VA DAO TIO
A - TInh hInh và nguyen nhn

1- Thirc hin Nghj quy& Trung .rong 2 khóa VIII va các chü truong cUa Dãng, Nba
nuâc ye djnh huâng chiên luçic phát triên giáo dic-dào to trong th?yi k' cong
nghip hóa, hin di boa, linh c giáo d1ic và dào to nuâc ta dà dt duqc nhtng
thành tru quan trçng, gop phân to Ion vào six nghip xây dirng và bão v To quôc.
Cij th là: Dä xay drng &rçYc h thing giáo dic và dào to tuong d& hoàn chinh tü
mâm non den di h9c. Co sâ vt chat, thiêt bj giáo dijc, dào to duçic cãi thin rô
ret và tt'rng buOc hin dai hóa. So lucing hçc sinh, sinh viên tang nhanh, nhât laO
giáo diic di bce va giáo dic nghê nghip. Chat hxgng giáo diic và dào to có tiên
b. Di ngi nhà giáo và can b quãn 1 giáo diic phát triên cà ye so 1ung và chat
krçing, vOi cci câu ngày càng hçp 1. Chi ngân sách cho giáo diic và dào to dt
mrc 20% tong chi ngân sách nhà nuâc. Xà hi hóa giáo dic duçic day rnmnh; h
thông giáo dic và dào to ngoài cong i.p gop phân dáng kê vào phát triên giáo dic
va dào to chung cüa toàn xà hi. Cong tác quãn l' giáo dc và dào t?o Co buOc
chuyên biên nhât djnh.
Ca nuOc dã hoàn thàrih miC tiêu xóa mu chii và ph cp giáo dic tiêu lic vào narn
2000; phô cp giáo dic trung hc cosO vào nàm 2010; dang tiên tói phô cp giáo
diic mâm non cho tré 5 tuôi; cüng cô và nâng cao kêt qua xóa mU clîr cho nguôi
IOn. Co hi tiêp cn giáo diic có nhiêu tiên b, nhât là dôi vOi dông bào dan tc
thiêu so và các doi tuçmg chInh sách; cci ban bào dam binh dang giOi trong giáo
diic Va dào tao.
Nhting thành tiru và k& qua nói trên, tmOc ht bt ngun tfs truyn thnghi&i hc
eOa dântc; sir quan tam, chäm lo cUa Dãng, Nhà nuó'c, Mt tr.n To quôc Va CáC
doàn the nhân dan, cUa mi gia dInh ya toàn xà hi; sv tn tiy cUa di ngü nba giáo
vacan b quàn l giáo dic; sr on djnh ye chInh trj cUng vOi nhüng thành tiu phát
triên kinh tê-xà hôi cUa dat nuOc.

2- Tuy nhiên, chit luqng, hiu qua giáo diic và dào tao can thAp so vói yeu cu,
nhât là giáo diic dai h9c, giáo diic nghê nghip. He thông giáo diic và dào tao thiêu
lien thông gita các trInh d và giia cac phung thrc giáo dc, dào tao; con nng 1
thuyêt, nhç thrc hành. Dào tao thiêu gan kêt vâi nghiên ciru khoa h9c, san xuât,
kinh doanh và thu câu cüa thj trtr&ng lao dng; chua chü tr9ng dng m(rc vic giáo
dic dao dirc, lôi sang và k5 nAng lam vic. Phuang pháp giáo dic, vic thi, kiêm
tra và dánh giá kêt qua con lac hu, thiêu thc chat.
Quãn l giáo dc và dao tao cOn nhiu yu kern. Doi ngü nhà giáo vâ can bO quãn
l giáo d%lc bat cp ye châtluqng, so lun và cor câu; mt b phn chua theo kjp
yêu cau doi mOi và phát triên giáo dic, thiêu tam huyêt, them chI vi phtm dao dcxc
nghê nghip.
Du ti.r cho giáo diic và dào tao chua hiu qua. ChInh sách, co chE tài chmnh cho
giáo diic va dao tao chua phü hqp. Ca s& vt chat k thut cOn thiêu và lac hu,
nhât là & vIng sau, vüng xa, vOng dc bit khó khan.
3- Nhting hn ch& yu kern nOi trên do các nguyen nhân chü yu sau:
- Vic th ch hóa các quan dim, chü truang cüa Dãn và Nhà nuâc v phát trin
giáo dic va dào tao, nhât là quan diem "giáo diic là quôc sách hang dâu cOn chrn
và hng tüng. Vic xây drng, to chi.'ic thirc hin chien lugc, kê hoach và chi.rong
trInh phãt triên giáo diic-dào tao chua dáp irng yeu câu cüa x hi.
- Mçic tiêu giáo dic toàn din chija duqc hiu và thrc hin dung. Bnh hInh thuc,
hix danh, chay theo bang cap... chm duac khäc phiic, có m.t nghiêm tr9ng horn. Ti.r
duy bao cap cOn nng, lam han chê khâ näng huy dng các nguôn lc xä hi dãu tu
cho giáo dic, dào tao.
- Vic phân djnh giia quãn l2 nhà nuâc vâi hoat dng quãn trj trong các ca sâ giáo
diic, dào tao chua rö. Cong tác quàn 1,' chat krçmg, thanh tra, kiêm tra, giám sat
chua duçic coi tr9ng dCrng mrc. Sr phôi hçrp giüa các ca quan nhà nuàc, to chirc xã
hi vàgia dInh chua cht chë. Nguôn lc quôc gia và khã näng cüa phân dông gia
dInh dâu tu cho giáo diic và dào tao cOn thâp so v&i yêu câu.
B- Djnh fiu'ó'ng dôi rn&i can bàn, toàn din giáo dyc và dào to
I- Quan dim chi do
1- Giáo dic và dào tao là quc sách hang d&u, là sir nghip cüa Dãng, Nhà nu&c và
cüa toàn dan. Dâu tu cho giáo dic là dau tu phát triên, dtrcxc ixu tiên di trixâc trong
các chucing trInh, kê hoach phát triên kinh tê-xã hi.
2- DM mài cAn bàn, toàn din giáo diic và dao tao là di mâi nhUng vn d lan, c6t
lOi, cap thiêt, tir quan diem, tu tuâng chi do den mic tiêu, nOi dung, phuang pháp,
ca ché, chInh sách, dieu kiin bão dam thirc hin; dOi rnâi tr sir lanh dao cUa Dang,

sir quân 1 cüa Nhà nuâc dn hot dng quãn trj cüa các Ca sâ giáo diic-dào to và
vic tham gia cüa gia dInh, cong dông, x hi và bàn than ngui hçc; dôi rnOi a tat
cà các bc h9c, ngành h9c.
Trong qua trInh di mâi, cn k thira, phát huy nhüng thành tiru, phát triên nhng
nhân to mâi, tiêp thu có chçn icc nhng kinh nghim cüa the giói; kiên quyêt chan
chinh nhng nhn thi'rc, vic lam loch 1c. Di mâi phâi bão dam tInh h thông,
tam nhIn dài han, phü hqp vâi trng 1oi dôi tuçng và cap hçc; các giâi pháp phâi
dông b, khã thi, co trpng tam, trQng diem, i trInh, buóc di phü hgp.
3- Phát trin giáo dic va dào tio là nâng cao dan trI, dào to nhãn lrc, bi dirng
nhân tài. Chuyên mnh qua trInh giáo dic tr chci yeu trang bj kiên thirc sang phát
triên toàn din nàng 1irc và phâm chat ngi.thi hpc. Hc di dôi vâi hành; 15' lun gän
vOi thirc tin; giáo d%ic nha tnring kêt hçrp vâi giáo dijc gia dInh Va giáo diic xA
hi.
4- Phát trin giáo dic va dào to phâi gn vâi nhu c.0 phát trin kinh t-xâ hi và
bão v T quôc; vài tiên b khoa hc và cong ngh; phU hcip quy lu.t khách quan.
Chuyên phát triên giáo diic và dào tto ti~ chü yêu theo so luqng sang chi trQng chat
hrcing và hiu qua, dông th&i dáp üng yêu câu so lucing.
5- Di mâi h thng giáo d%ic theo hu&ng ma, Iinh ho.t, lien thông gita các bc
hoc, trInh d và gifla các phuang thCrc giáo dic, dào tao. Chuân hóa, hin di hóa
giáo d%ic và dào tao.
6- ChU dng phát huy mAt tIch crc, han ch mt tiêu crc ca ca chê thj tnxäng, bão
dam djnh huàng xa hi chü nghia trong phát triên giáo dic và dào tao. Phát triên
hài hàa, ho trçY giCia giáo diic cong 1p và ngoài cong lap, gita các vüng, mien. U'u
tiên dâu tu phát triên giáo dic va dào to dôi vài các vüng dc bit khó khàn, vüng
dan tc thiêu so, biên giâi, hài dào, viing sau, vüng xa và các dôi tucing chInh sách.
Thrc hin dan chü hóa, xA hi hóa giáo diic va dào tao.
7- Chü dng, tIch cic hi nhp quc t d phát trin giáo diic và dào tto, d6ng thô'i
giáo diic và dào to phài dáp i'rng yêu câu hi nhp quôc te dé phát triên dat nuâc.
II- Miic tiêu
1- M%ic tiêu tong quát
To chuyn bin can bàn, mnh me v chit lugng, hiu qua giáo diic, dào tao; dáp
Crng ngày càng t& han cong cuc xây dirng, bào v TO quôc và thu câu hc tp cüa
nhan dan. Giáo diic con nguai Vit Nam phát triên toàn din va phát huy tot nhât
tiêm näng, khà näng sang to cüa m& Ca nhân; yêu gia dInh, yêu To quôc, yêu
dOng bào; sOng tot và lam vic hiu qua.

Xây dirng nn giáo d%lc m&, thirc hoc, thirc nghip, dy t&, h9c tot, quân 1' tOt; Co
cci câu và phrnmg thüc giáo diic hçip 1, gän vâi xây dirng x hi h9c tip; báo dam
các diêu kin nâng cao chat hxqng; chuân hóa, hin dai hóa, dan chü hóa, xâ hi
hóa vâ hi nhp quôc tê h thông giáo diic và dào tao; gii vng djnh huâng xà hi
chü nghTa vâ ban sac dan tc. Phân dâu den nàm 2030, nên giáo dic Vit Narn dat
trInh d tiên tiên trong khu virc.
2- Muc tiêu Cu th
- Di vOi giáo diic mm non, giüp tré phát trin th chit, tInh cam, hiu bitt, thrn
m5', hInh thành các yeu to dâu tiên eüa nhân each, chuân bj tot cho tré buâc vào l&p
1. Hoàn thãnh phô cp giáo diic mâm non cho tré 5 tuôi vào näm 2015, nâng cao
chat 1ung phô cp trong nhttng narn tiêp theo và min h9c phi truO'c närn 2020.
Tirng bi.ràc chuãn hóa h thông các trix&ng main non. Phát triên giáo diic rnârn non
duâi 5 tuôi có chat hxqng phü hçip vâi diêu kin cüa tng dja phucing và ca sâ giáo
dc.
- Déi vâi giáo diic ph thông, tp trung phát trin trI tue, th cht, hInh thành phrn
chat, näng 1irc cOng dan, phát hin Va bôi dung nàng khiêu, djnh htrOng nghê
nghip cho hçc sinh. Nâng cao chat hxçing giáo dic toàn din, chü tr9ng giáo dic
1 tu&ng, truyên thông, dao drc, lôi song, ngoi ngU, tin hçc, näng lirc và k näng
thirc hanh, 4n diing kiên thüc vào thrc tin. Phát triên khã näng sang tao, tçr h9c,
khuyên khIch h9c tp suôt di. Hoàn thành vic xay drng chuang trInh giáo dc
phô thông giai doan sau näm 2015. Bâo dam cho h9c sinh có trmnh d trung h9c c0
sO (hêt lap 9) có tn thi'xc phô thông nén tang, dáp üng yêu câu phân luOng manh
sau trung h9c co s&; trung hçc phô thông phãi tiêp cn nghê nghip và chuãn bj
cho giai doan hçc sau phô thông có chat lucing. Nâng cao chat krcing phô cp giáo
diic, thirc hin giáo dic bat buc 9 närn tt'r sau nm 2020.
Phn du dn näm 2020, có 80% thanh niên trong d tui dat trInh d giáo dic
trung bce phô thông và thong ducing.
- Di vOi giáo dçic ngh nghip, tp trung dào tao nhân 1irc cO kiên thrc, k nàng
và trách nhim nghê nghip. Hmnh thành h thông giáo dic nghê nghip vói nhiêu
phucing thrc và trinh d dào tao k nàng nghê nghip theo hithng üng diing, thirc
hãnh, bão dam dáp lrng nhu câu nhân lirc 1c thu.t cong ngh cia thj trLthng lao
dng trong nuac và quôc té.
- Di v&i giáo dic dai bce, tp trung dào tao than 1c trInh d cao, bi du)ng nhân
tài, phát trien phâm chat và nAng lirc ti bee, tr lam giàu tn thi'rc, sang tao cüa
ngu?i hçc. Hoàn thin mng hal các ccx s& giáo dcic dai hoc, ccx câu ngãnh nghê vâ
trinh d dáo tao phU hçxp vOl quy hoach phát triên nhân hrc quôc gia; trong do, có
mt sO trtthng và ngành dào tao ngang tam khu virc và quôc té. Da dang hOa các ccx

s dào tto phü h9'p vOi nhu câu phát triên cong ngh và các linh vixc, ngành nghê;
yêu câu xay dixng, bão v To quOc và hi nhp quôc tê.
- Di vOi giáo diic thuô'ng xuyên, bão dam c hi cho mi ngu'ô'i, nhât là vtmg
nông thôn, vüng khó khan, cac dôi tu'gng chInh sách thxcic h9c tp nâng cao kiên
thirc, trInh d, k näng chuyên mon nghip vi và chat luçmg cuc sOng; tto diêu
kin thun lçii dé ngui lao dng chuyn doi nghê; bào dam xóa mii chti ben vting.
Hoàn thin mng luói Ca sO giáo diic thu'ng xuyên và các hInh thüc h9c tp, thrc
hành phong phü, linh hot, coi tr9ng tr h9c và giáo dic tir xa.
- Dôi vâi vic dty tiêng Vit và truyn bá van hóa dan tc cho ngthi Vit Narn ó
nithc ngoài, cO chuang trInh h trg tIch circ vic giàng dy tiêng Vit và truyên bá
van hóa dan tc cho cong dông ngu'äi Vit Narn 0 nuóc ngoâi, gop phãn phát buy
siirc mtnh cüa van hóa Vit Nam, gãn bó vi quê huong, dông thOi xây dng tInh
doàn kêt, hu nghj vói nhân dan các nurc.
III- Nhirn vi•i, giãi pháp
1- Tang cu'ông sr lânh dao cüa Dâng, sir quãn l cüa Nhà nuc di vri di mói
giáo diic và dào tao
Quán trit sâu sc và cii th hóa các quan dim, mi1c tiêu, nhirn vu, giâi pháp dôi
mOi can bàn, toàn din nên giáo dic và dào tao trong h thông chInh tr, ngânh
giao duc va dao tao va toan xa hôi, tao su dông thuân cao cci giao duc va dao tao la
quôc sách hang dâu. Nâng cao nhn thrc ye vai trO quyêt djnh chat 1ung giáo diic
và dào tao cüa di ngi:i nhà giáo va can b quàn 1 giáo diic; nguèi h9c là chü the
trung tâni cüa qua trInh giáo diic; gia dInh có trách nhim phôi hgp vói nhà trlxOng
và xa hi trong vic giáo dic nhân cách, Iôi song cho con em mInh.
Di rni cong tác thông tin và truyn thông d thng nht v nhn thCrc, to sir
dOng thun và huy dng sir tham gia dánh giá, giám sat và phãn bin cüa toân xã
hi dôi vi cong cuc dOi mdi, phát triên giáo diic.
Coi tr9ng cong tác phát trin dãng, cong tác chInh trj, tu tu&ng trong các tru'Ong
hoc, truóc hêt là trong di ngü giáo viên. Bào dam các trung h9c có chi b; các
trung dai h9c có dãng bQ. Cap üy trong CC ca s giáo dc-dào tao phãi thirc sir di
dâu dôi mri, guang mu thuc hiên va chiu trách nhim truàc Dàng, truc nhân dan
ye viêc to chirc thuc hin thang loi các muc tiêu, nhirn vii giáo dc, dào tao. Lanh
dao nhà truäng phát huy dan chü, dua vào di ngQ giáo vién, viên chüc và h9c
sinh, phát huy vai trO cüa các to chirc doàn the và nhân dan dja phuong dC xây
dirng nhà truàng.
Các b, ngành, dja phu'ang xây dung quy hoach dài han phát trin ngun nhân 1irc,
du báo nhu cãu ye sO 1u9ng, chat 1uçng nhân hxc, Ca CâU ngành ngbê, trInh d.

Trên Ca s do, ct.t hang và phi hçp vâi các cci s& giáo diic, dào to t chirc thic
hiên.
Phát huy sirc mnh tang hçip cüa cá h tMng chInh trj, giái quyêt dirt dirn các hin
tiiçng tiêu circ kéo dài, gay birc xüc trong lTnh vrc giáo diic và dào tao.
2- Tip tçic di mci mtnh m và ding b các yu t co bàn cüa giáo dtc, dào tto
theo hung coi tr9ng phát triên phârn chat, näng 1ixc cüa nguii hgc
Trên Ca s imic tiêu di mci giáo diie va dào tio, c.n xác djnh rö và cong khai mc
tiêu, chuân dâu ra cüa trng bãc hoc, mon hoc, chi.iong trInh, ngành và chuyên
ngành dào tao. Coi do là cam kêt báo dam chat 1ung cüa câ h thông và ttmg co
s giáo dic và dào tto; là can ctr giám sat, dánh giá chat lugng giáo diic, dào tto.
DM mOi chuang trInh nhm phát trin näng hrc và phm chat ngu'ô'i h9c, hãi hOa
dirc, trI, the, m; dy ngui, dy chfl' va dy nghê. Dôi mó'i ni dung giáo diic theo
huóng tinh giãn, hiên dai, thiêt thuc, ph hap vi lüa tuôi, trInh d và ngành nghê;
tang thu'c hành, van dung kiên thc vào thiic tin. Chi.i tr9ng giáo dçic nhân cách,
do dc, lôi song, tn thc pháp lu.t và ' thirc cOng dan. Tp trung vão nhUng giá
trj Ca bàn cüa van hóa, truyên th6ng và dao i dan tc, tinh hoa van hóa nhân 1oi,
giá trj cot lôi và nhân van cia chü nghia Mác-Lênin và tu tung Ho ChI Minh.
Tang cu&ng giáo due the chat, kiên thirc quOe phOng, an ninh và hung nghip.
Day ngoi ngü và tin h9c theo huóngchuân hóa, thiêt thrc, bão dam nãng lrc sr
diing cüa ngu'i h9c. Quan tam dy tiêng nOi và chU' viêt cüa các dan tc thiêu so;
dy tiêng Vit và truyên bá van hOa dan tc cho ngui Vit Nam a nu'ó'c ngoài.
Da dng hOa ni dung, tài 1iu h9c ttp, dáp '(mg yêu cu ci:ia các bIc h9c, cáe
chucng trInh giáo dic, dào to và nliu câu h9c tp suôt dai cüa mci ngLro'i.
Tip tiic di rnai mnh rn phu'ang pháp dty và hc theo hu'âng hin dii; phát buy
tInh tIch cçlc, chü dng, sang tto và 4n ding kiên thi:rc, k näng cia ngu'ô'i hoc;
khäc phic lôi truyênthii áp dt mt chiêu, ghi nhi may moe. Tp trung dy each
hoc, each nghi, khuyên khIch tir hoc, to casâ dê nguO'i hc tçr cp nhtt và dOi rnó'i
tn thü'c, k5 näng, phát triên näng 1ixc. Chuyên tü hc chU yêu trén lop sang to cb(mc
hInh th'(rc h9c tp da dng, chü các boat dng xa hôi, ngoi khOa, nghiên c(ru
khoa hoc. Day mnh (mng drng cOng ngh thông tin và truyên thông trong dy vã
h9c.
Tiêp tc dOi mâi và chuân hOa ni dung giáo diic mâm non, chii tr9ng kCt hgp
chäm sOc, nuôi du'Ong vO'i giáo dçtc phii hp vâi dc diem tarn l', sinh l, yell câu
phát triên the lirc và hInh thành nhân each.
Xây dmng và chun hOa ni dung giáo dic ph thông theo hu'ang hin di, tinh
gun, bào darn chat lLrng, tIch hp cao a các lap hc thrói và phân hóa dan & các
lap hc trên; giãm sO mon hc bat bue; tang mon hoc, chü d và hot dng giáo

dic tir ch9n. Biên soan sách giáo khoa, tãi 1iu h trçi dy và h9c phü hqp vOi tüng
dôi tuçing hçc, chü den h9c sinh dan tc thiêu s6 và h9c sinh khuyêt tat.
Ni dung giáo dic ngh nghip duqc xây drng theo hurng tIch hcip kin th(ic, k5
näng, tác phong lam vic chuyên nghip dê hinh thành nng lirc nghe nghip cho
ngirii h9c.

[Mi mâi mnh m ni dung giáo diic di h9c và sau dai h9c theo htràng hin dai,
phü hçip vâi tüng ngành, nhóm ngành dâo to và vic phãn tang cüa h thông giáo
diic di h9c. ChCi tr9ng phát triên nãng lirc sang tao, k5' näng thirc hânh, dto dCrc
nghê nghip vàhiêu biêt xA hi, trng buâc tiêp can trInh d khoa h9c và cong ngh
tiên tiên cüa the giói.
3- [Mi rnói can ban hInh thirc và phing pháp thi, kim tra và dánh giá k& qua
giáo dic, dào tao, bão dam trung thirc, khách quan
Vic thi, kim tra và dánh giá kt qua giáo diic, dào tLo cAn tirng bithc theo các tiêu
chI tiên tiên duqc xã hti và cong dông giáo diic the giài tin cy và cOng nhan. Phôi
hçp si:r diing kêt qua dánh giá trong qua trInh h9c vOi dánh giá cuôi ks', cuoi näm
hoc; dánh giá ca nguYi dy vâi tir dánh giá ciia ngxii hçc; dánh giá cüa nhà
truäng vài dánh giá cia gia dInh và cia xâ hi.
D& mâi phucing thi'rc thi và cong nhan t& nghip trung hçc ph thông theo huâng
giãm áp 1irc và ton kern cho xã hi ma vn bão dam dQ tin cay, trung thirc, dánh giá
dáng näng hrc hçc sinh, lam cci s& cho vic tuyên sinh giáo diic nghê nghip và
giáo dc di h9c.

[Mi mài phuorng thrc dánh giá và cOng nhn t& nghip giáo dic ngh nghip trén
cc sâ kiên thirc, nàng hrc thirc hãnh, thrc k) luat và dao dirc nghê nghip. Co c
chê dê to chüc và cá nhân sir diing lao dng tham gia vào vic dánh giá chat Iucrng
cüa cc sä dào tto.

[Mi mâi phwng th(xc tuyn sinh di h9c, cao dAng theo htràng kt hçip sCr dyng kt
qua h9c tp a phô thông và yêu câu cUa ngành dão tto. Dánh giá kêt qua dão to
di h9c theo huâng chü trQng näng hrc phãn tIch, sang tao, tir cp nht, dôi mâi
kiên thiic; dao di'rc nghê nghip; näng hrc nghiên ciru và rng ding khoa hçc và
cong ngh; nãng lirc thc hành, nãng lirc to chüc và thIch nghi vâi môi truang lam
vic. Giao quyên ttl chü tuyên sinh cho các ca sâ giáo dic di h9c.
Th%rc hin dánh giá chAt krcing giáo diic, dào to a cAp d quc gia, dja phucxng,
tirng ca so giáo diic, dào tao và dánh giá theo chuang trInh cüa quôc tê dê lam can
cü d xuât chInh sách, giãi pháp cãi thin chat lucing giáo d%lc, dào t.o.
Hoàn thin h thng kim djnh chAt 1uçing giáo diic. Djnh k' kirn djnh chAt lLrclng
cac co sO giáo dic, dào tao và các chucng trInh dào tao; cong khai kêt qua kiêm

djnh. Chii tr9ng ki&T1 tra, dánh giá, kim soát chit lucrng giáo diic Va dào tao dôi
vâi các co s& ngoâi cong lip, các ecY s& có yêu to nu'c ngoài. Xây dirng phixong
th'rc kiêrn tra, dánh giá phU hp vi cãc loai hInh giáo diic cong dông.
DM mi each tuyn dyng, sr ding lao dng dâ qua dào tao theo huóng chi tr9ng
näng hrc, chit Iung, hiêu qua cong viêc thirc té, không qua n.ng ye bang cap,
truó'c ht là trong cac c quan thuc h tMng chInh trj. Coi sy chap nhn cüa thi
tnthng lao dng dôi vci ngu'i h9c là tiêu chI quan tr9ng dê dánh giá uy tIn, chat
lu'çing cüa Co s giáo due dai hpc, nghê nghip và là can cir dê dinE hung phát
triên các co s& giáo dye, dào tao và ngành nghê dào tao.
4- Hoàn thin h thng giáo dye quc dan theo huàng h thng giáo dye mO, hoc
tp suôt di và xây dçrng x hi h9c t.p
Truc rnt, n djnh h th6ng giáo dye ph thông nhu hin nay. DAy nianh phân
luông sau trung h9c co s&; djnh huó'ng nghê nghip 0' trung h9c phô thông. Tiêp
c nghiên ci:ru dôi mài h thông giáo dye phô thông phü hp v0'i diêu kin cy the
cOa dat nix0'c và xu the phát triên giáo dye cüa the giâi.
Quy hoach 'a rnng lu'âi co s& giáo dye ngh nghip, giáo dye dai hpc gn vói quy
hoach phát triên kinh tê-xa hi, quy hoach phát triên nguôn nhân lye. Thông nhât
ten ggi các trInh d dào tao, chuân dâu ra. Day manh giáo dye nghC nghip sau
trung hçc phô thông, lien thông giti'a giáo dye nghê nghip và giáo dye di hçc.
Tiêp tyc sap xêp, diêu chinE rnng !uó'i các tru'äng dai h9e, cao dang và các vin
nghiên cü'u theo hu'óng gãn dào tao vài nghiên ciru khoa h9c. Thyc hitn phân tang
co sO' giáo dye dai h9C theo djnh hu0'ng nghien ci'u Va i.rng dyng, thyc hành. Hoàn
thin mO hinh dai h9c quôc gia, dai h9e vüng; ccing cO và phát triên mt so co sO
giáo dye dai h9c và giáo dye nghê nghip chat 1uçng cao dat trInh d tiên tiên cüa
khu vyc và the gió'i.
Khuyn khIch xã hi boa d dAu tu xây dyng và phát trin các truOng chAt lugng
cao 0' tat ca các cap hçc và trinh d dào tao. TAng t l truO'ng ngoài cong Ip dOi
vâi giáo dye nghê nghip và giao dye dai h9c. Hu'ó'ng t0'i cO loai hInh co so' giáo
dye do cong dOng dâu tu.
Da dng hóa các phu'ang th0'c dào tao. Thy'e hin dào tao theo tin chi. DAy manh
dào t?.o, bôi duOng nAng lye, k' nAng nghê tai co s0' san xuât, kinh doanh. CO co
chê dé to chOc, Ca nhân ngui s0' dyng lao dng tharn gia xây dyng, diCu chinh,
thy'c hin chu'o'ng trInh dào tao và danE gia nãng lye ngu'äi h9c.
5- Di rn0'i cAn bàn cong tác quAn l' giáo dye, dào tao, bâo darn dan chü, thng
nhât; tang quyen ty' ehO và trách nEim xA hi cüa CC co sO' giáo dye, dào tao; coi
trQng quãn l chat lu'gng

Xác djnh rö trách nhim cüa các ca quan quãn 1 nhà nixâc v giáo dic, dào tto và
trách nhim quàn 1 theo ngành, lành thô cUa các b, ngành, dja phixong. Phân djnh
cong tác quân 1 nhà nuic vâi quán trj cüa ca sâ giáo dic và dào tao. Day manh
phân cap, nâng cao trách nhim, tto dng 1rc và tInh chü dng, sang tao cüa các ca
sâ giáo diic, dào tao.
TAng ctr?ing hiu 1rc quãn 1 nhà ntrOc, nht là v chwxng trInh, ni dung và chit
hrcing giáo d%zc và dào tao dôi vâi các ca s& giáo dic, dào tçto cüa nuàc ngoài tai
Vit Nam. Phát huy vai trà cüa Cong ngh thông tin và các thãnh tru khoa h9ccong ngh hin dai trong quãn 1>' nhà nuâc ye giáo dic, dào tao.
Các ccx quan quãn l giáo diic, dào tao dja phuorng tham gia quy& djnh v quân l
nhân sir, tài chInh cUng vâi quãn 1 thrc hinnhim vi chuyên mon cUa giáo dc
mârn non, giáo diic phô thông và giáo dic nghê nghip.
ChuAn hóa các diu kin báo dam chit hrçxng và quãn 1 qua trinh dào tao; ch
tr9ng quãn 1 chat luqng dâu ra. Xây dirng h thông kiêm djnh dc 1p ye chat
hxcxng giáo dc, dào tao.
Di mâi c ch tip nhn và xir 1 thông tin trong quãn 1 giáo dic, dào tao. Thirc
hin ccx chê nguxi hpc tham gia dánh giá hoat dng giáo diic, dào tao; nhà giáo
tharn gia dánh giá can b quân 1; ccx s& giáo dc, dào tao tham gia dánh giá ccx
quan quãn 1 nhà nuàc.
Hoàn thin ccx ch quãn l ccx sâ giáo diic, dào tao có yu th nuâc ngoài a Vit
Nam; quãn l hçc sinh, sinh viên Vit Nam di h9c nixâc ngoài bAng nguôn ngãn
sách nhà nuâc và theo hip djnh nhà nuàc.
Giao quyn t%r chü, tir chju trách nhim cho các ccx sa giáo dic, dào tao; phát huy
vai trô cüa hi dông truäng. Thrc hin giám sat cUa các chü the trong nhà tru&ng
và xA hi; tAng ctrng cOng tác kiêm tra, thanh tra cüa ccx quan quãn 1 các cap; bão
dam dan chü, cong khai, minh bach.
6- Phát trin di ng nhà giáo và can b quân 1, dáp ng yêu cu d& rnOi giáo dic
và dâo tao
Xây dung quy hoach, k hoach dào tao, bi duöiig di ngü nhà giáo và can b quãn
1 giáo diic gAn vth nhu câu phát triên kinh tê-xà hi, bâo dam an ninh, quôc phông
và hi nhp quôc tê. Thixc hin chuân hóa di ngü nhà giáo theo tüng cap hçc và
trInh d dào tao. Tiên tâi tat ca cac giáo viên tiêu h9c, trung hçc ccx sa, giáo vien,
giãng viên các ccx sâ giáo dizc nghê nghip phâi có trInh d tir dai lice tra len, có
nAng hrc six pham. Giãng viên cao dAng, dai hc có trInh d tir thac s9 trâ len và
phái dtxçxc dao tao, bôi duOng nghip vii six pham. Can b quân 1" giáo dc các cap
phãi qua dào tao ye nghip vI quãn l.

Phát trin h thng truing six phtm dáp i1'ng miic tiêu, yêucAu dào tto, bôi du'ng
di ngü nhà giáo và can b quãn 1 giáo diic; ixu tiên dâu tu xây drng mt so
tru'àng six phm, trung six phtm k5 thut tr9ng diem; khäc phçic tInh trng phân
tan trong h thông các co s& dào tio nhà giáo. Coca chê tuyên sinh và cir tuyCn
riêng de tuyên ch9n dugc nhtng ngui CO phâm chat, näng 1irc phü hcp vão ngành
six phm.
Di mi rnnh m mi1c tiêu, ni dung, phuo'ng pháp dào tto, dào to lai, bi dung
và dánh giá ket qua hoc t.p, rèn 1uyn cüa nba giáo theo yêu câu nâng cao chat
lugng, trách nhirn, dao dic và nãng lirc nghê nghip.
Co ch d uu d.i di vO'i nba giáo va can b quãn 1 giáo diic. Vic tuyn ding, sü
dung, dâi ng, ton vinh nhà giáo và can b quãn l giáo diic phãi trén Ca s& dánh
giá näng hxc, dao due nghê nghip Va hiu qua cong tác. CO chê d u'u dài và quy
djnh tuôi nghi hixu hçp l dôi vó'i nhà giáo có trInh dt cao; có ca chê mien nhirn,
bô trI cong vic khác hoc kiên quyêt du'a ra khOi ngành dôi vi nhng ngu'Oi
không dü phâm chat, nãng hrc, khOng dáp xng yêu câu, nhim vii. Luong cüa nhà
giáo du'cie ixu tiên xêp cao nhât trong h thông thang bc luong hành chInh sir
nghip và cO them phi cap thy theo tInh chat cong vic, theo vung.
Khuyn khIch di ngU nhà giáo và can b quán 1 nâng cao trinh d cliuyên mon
nghip vii. Co chInh sách h trçl giãng viên tré ye ch 0, h9c tp Va nghiCn ciru
khoa h9c. Bão darn bInh dang giüa nhà giáo truO'ng cong Ip và nhA giáo truOng
ngoài cong 1p ye ton vinh và co hi dào tao, bôi duOng chuyên mon nghip vy...
Tao diêu kin dê chuyên gia quôc té và ngtthi Vit Nam nuóc ngoài tham gia
giàng dy và nghiên cüu & CC Co SO giáo diic, dào tao trong nuc.
Trin khai các giâi pháp, rnô hInh lien thông, lien kt gina các co so clâo tao, nhât
là các trung dai h9c véi các tO chirc khoa h9c và cong ngh, dãc biêt là các viên
nghiên cu'u.
7- DM mO'i chinh sách, ca ch tài chInh, huy dtng sir tham gia dOng gOp cOa toàn
xà hi; nâng cao hiu qua dâu tu de phát triên giáo dijc và dào tao
Nhà nuOc giü vai trO chü dao trong diu tu phát trin giáo diic và dào tao, ngân sách
nhà nu'Oc chi cho giáo dic và dào tao tôi thiêu müc 20% tong chi ngân sách; chu
tr9ng nâng cao hiu qua sir diing von ngãn sách. Tüng buO'c bâo dam dO kinh phi
hoat dng chuyên mon cho cac ca s giao diic, dào tao cong 1p. Hoàn thin chIith
sách hpc phi.
EMi vài giáo diic rnm non và ph thông, Nhà nuic ixu tiên tp trung dâu tu xay
dirng, phát triên các ca s giáo diic cong Ip và cO ca ché h trçi dê bão dâni timg
buóc hoàn thành niiic tiêu phO cp theo 1u.t djnh. Khuyen khIch phát triCn các loai

--

hInh tru&ng ngoài cong 1p dáp Crng thu c&u xA hi v giáo dic chAt 1ung cao a
khuvrcdôthj.
D& vâi giáo dic dai h9c và dâo to ngh nghip, Nhà nithc tp trung du tu xây
dtjng mt so trtxäng di hçc, ngành dào to tr9ng diem, truYng dai bce six phm.
Thirc hin co chê dt hang trén cG sà h thông djnh mi.'rc kinh tê-k5 thut, tiêu
chuân chat !lxçirng cüa mt so 1oti hInh djch vçi dào to (khong phân bit loai hInh
c sâ dào tao), bão dam chi trã tucing l'rng vâi chat luqng, phü hçip vâi ngành nghê
và trInh d dào tao. Minh bach hóa các hoat dng lien danh, lien kêt dao tao, sü
diing nguôn lre công; bão dam sir hài hôa giüa các lçii Ich vâi tIch 1u5 tái dâu tu.
DAy rnnh xA hi hóa, tnxâc ht di vâi giáo dic ngh nghip và giáo ditc dti hoc;
khuyên khIch lien kêt v&i các Ca sâ dào tao rnrOc ngoài có uy tin. Co chInh sách
khuyên khIch cath tranh lath manh trong giáo dic và dào tao trên ca sâ bão darn
quyên lçii cüa ngui hçc, ngtr&i si'r diing lao dng và ca sà giáo dic, dào tio. Dôi
vâi các ngành dào tao có khã nng xâ hi hóacao, ngân sách nhà nuàc chi h trçi
các dOi tucing chInh sách, dông bào dan tc thiêu so và khuyên khIch tài nAng. Tiên
tài bInh dAng ye quyen dxcic nhn h trci cüa Nhà nuâc dôi vâi nguôi hçc ô trueing
cOng 1p va trueing ngoài cong lip. Tiêp t1c hoàn thin chinh sách h6 trçi dôi voi
cac doi tl.rçing chInh sách, dOng bào dan tc thiêu so và ca ché tin dung cho hçc
sinh, sinh vien có hoàn cânh khó khän &rçic vay dê hoc. Khuyên khIch hInh thành
các qu hc bong, khuyên hoc, khuyen tài, giüp hc sinh, sinh viên nghèo hçc giOi.
Ton vinh, khen thixeing thng dáng các Ca nhân, tp the có thành tIch xuât sac và
dóng gop nôi bt cho sir nghip giáo diic va dào tao.
Khuyn khich các doanh nghip, cá than sü ding lao dng tham gia h tr hoat
dng dào tao. Xây dirng ca ché, chmnh sách tài chInh phü hcip dôi veii các lo?i hInh
trueing. Co ca chê tru dAi tin dung cho các ca sei giáo dc, dào tao. Thirc hin djnh
k kiem toán các ca sei giáo djc-dào tao.
TiEp tile thrc hin miic tiêu kien C6 hóa trueing, leip hoc; có chInh sách h trq d có
mt bang xây dirng trueing. Trng buOc hin dai h óa ca sei 4t chat k5 thu.t, dc
bit là ha tang cOng ngh thông tin. Bão dam den nàm 2020 so hc sinh môi leip
không vuçit qua quy djnh cüa teing cap bce.
Phân djth râ ngân sách chi cho giáo diic mAm non, giáo dic pM thông, giáo dic
nghê nghip và giáo dic dai hc vói ngân sách chi cho ca sei dào tao, bôi dung
thuc h thông chInh trj và các 1rc hxng vu trang. Giám sat chat chê, Cong khai,
minh bach vic sir drng kinh phi.
8- Nâng cao chAt luqng, hiu qua nghien ccru và rng diing khoa hçc, cong ngh,
dc bit là khoa hc giáo diic và khoa hçc quãn l

Quan tarn nghiên cüu khoa hçc giáo dçic và khoa h9c quãn 1, tp trung dâu tu
nâng cao näng hxc, chat 1ung, hiu qua hoat dng cUa co quan nghiên cáu khoa
hçc giáo dic quôc gia. Nâng Cao chat 1uçng di ngü can b nghiên ctru và chuyên
gia giáo dc. Triên khai chucxng trInh nghiên ciru quôc gia ye khoa hçc giáo dic.
Tang cung nàng Iirc, nâng cao cht lucing và hiu qua nghiên ci'ru khoa h9c,
chuyên giao Cong ngh cüa các co s giáo diic di h9c. Gän kêt cht ch giOa dào
tao và nghiên cü'u, gitta các Ca so dào tao vài CáC co s& san xuât, kinh doanh. lfu
tiên dâu tu phát triên khoa hoc co bàn, khoa hçc müi nh9n, phOng thI nghirn tr9ng
diem, phOng thI nghirn chuyên ngành, trung tam Cong ngh cao, co si san xuât
thir nghim hin dai trong rnt so ca so giáo dic dai hçc. Co chInh sách khuyên
khIch h9c sinh, sinh viên nghiên Clru khoa h9c.
Khuyn khIch thành 1.p viên, trung tarn nghiên Cüu Va chuyn giao cong ngh,
doanh nghip khoa h9c và cOng ngh, ho trçl däng k và khai thác sang chC, phát
rninh trong cáC CO so dào tao. Hoàn thin ca chê dt hang và giao kinh phi sçi
nghip khoa h9c và cong ngh Cho cac Ca sO giáo dc dai h9c. Nghiên CiU sap
nh.p rnt so tO ChÜC nghiên ciiu khoa hçc và triên khai cOng ngh \'cYi các tnrO'ng
dai h9c cong lap.
Tfu tiên ngun 1ixc, tp trung du tu và có ca ch dc bit d phát trin mt s
truOng dai hçc nghiên ciru da ngành, da linh yirc sOni dat trInh d khu vçrc và quOc
tê,dü nang lirc hcip tác và canh tranh vOl the co sO dào tao và nghiên ciru hang dau
the giOi.
9- Chii dng hOi nh.p Va nâng cao hiu qua hçip tác qutc t trong giáo diic, dao tao
Chü dng hi nhp quc th v giáo duc, dào tao trén Ca sO giQ vtIng dc Itp, tx
chü, bão darn djnh huOng xã hi chü nghTa, bão ton và phát huy các giá trj van boa
tOt dp cüa dan tc, tiêp thu có chon bc tinh hoa van hóa và thành tiru khoa h9c,
cOng ngh cüa nhân loai. HOàn thin ca th hp tác song phuang Va da phuang,
thiic hin các cam kêt quôc te ye giáo dic, dào tao.
Tang quy rnO dào tao O nuOc ngoài bang ngân sách nhà nuóc dôi vói giâng viCn
các ngành khoa hçc ca bàn và khoa h9c müi nh9n, dc thu. Khuyên khIch vic h9c
t.p và nghiên ciru 0 nuOc ngoài bang các nguOn kinh phi ngoài ngân sách nhà
nuOc. MO rng lien kêt dào tao vOi nhuing ca sO dào tao nuóc ngoài có uy tIt, chu
yêu trong giáo dic dai h9c và giáo diic nghê nghip; dông thai quãn 1 ch.t ch
chat h.rcing dào tao.
Co co ch khuyn khIch Các t chirc quc th, cá nhan nuOc ngoài, nguài Vit Narn
0 nuOc ngoài tharn gia hoat dng dào tao, nghiên cüu, Ong dting, chuyên giao kboa
h9c va cOng ngh 0 Vit Nam. Tang cuOng giao luu van hóa va h9c thut quôc te.

Co chInh sách h trçl, quân 19 viêc h9c tp và rèn 1uyn cüa hçc sinh, sinh viên Vit
Nam dang hpc i nuàc ngoài và tai cáo Co sâ giáo d%Ic, dâo to có yêu to nuâc
ngoài tai Vit Nam.
C- T chuc thrc hin
1- Các cp üy, t chüc dàng, Mt trn T qu& và các doàn th nhân dan t chcrc
vic h9c t.p, quán trit tao sir thông nhât ye nhn thüc và hành dng th%rc hin
Nghj quyêt nay. Länh dao kin toàn b may tham muu và b may quàn 19 giáo dc
và dào tao; ththng xuyen kiêm tra vic thirc hin, dc bit là kiêrn tra cong tác
chInh tn, tu tuông và vic xay drng nén nêp, k9 cuong trong các trung hoc, phát
hin và giài quyêt dcrt diem các biêu hin tiêu crc trong giáo diic và dào tao.
2- Dáng doãn Quc hi 1nh do vic sra dii, b sung, hoàn thin, ban hành mói
h thông pháp 1ut ye giáo dic và dào tao, các 1ut, nghj quyêt cüa Quôc hi, tao
co sâ pháp 19 cho vic thc hin Nghj quyêt và giám sat vic thc hin.
3- Ban can sr dãng Chmnh phü lAth dao vic sira di, b sung và ban hành mói các
van bàn duâi 1ut; xay drng kê hoach hành dng thirc hin Ngh quyêt. Thuô'ng
xuyên theo dôi, kiêm tra, dánh giá tInh hmnh thrc hin và kjp thai diêu chinh kê
hoach, giâi pháp ci the phü hqp vâi yêu câu thrc té, báo dam thrc hin có hiu qua
Nghj quyêt.
Thành 1p Uy ban qu6c gia Di mâi giáo dic và dào tao do Thu tuâng ChInh phc
lam Chü tjch Uy ban.
4- Ban Tuyên giáo Trung uang chü trI, ph6i hçip vâi cáo ban dãng, ban can sir
dáng, dáng doan, dáng iy triic thuc Trung uang thu&ng xuyên theo di, kiêrn tra,
don doe, so ket, tong két và dinh k9 báo cáo B ChInh trj, Ban BI thu kêt qua thrc
hin Nghj quyêt./.
TONG B! THU

Nguyn Phü Tr9ng

THANH UY HA NQI

DANG CQNG SAN VIT NAM

SE 04- CTr/TU

Ha NQi, ngày 26 tháng 4 nám 2016

CHUOG TRINH
Phát trin vAn hóa-xà hi, nâng cao chat 1ung ngun nhân 1irc Thu do,
xây dirng ngtrôi Ha Ni thanh ljch, vAn minh giai don 2016 2020
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Sdên

L KET QUA DIT DIfçC
Sau, 5 nàni trin khai th1rc hin Nghj quyt Dai hi XV cüa Dáng bçi
Thành phô và Chiscmg trInh so 04-CTriTU ca ThãnlI iiy (kliôa XV) ye "Phát
triên van hóa xâ hi, nâng cao ch&t lwcrng nguón nhán lyv Thi do, xáy dyng
ngu&i Ha Nç5i thanh lich, van minh gial doçin 2011 2015 cOng tác phát triñ
vn hóa xâ hi, nng cao ch.t hrqng nguôn nhân hrc, xây drng ngu&i Wi Nti
thanh ljch, van minh cüa Dáng b Ha Ni d có chuyên biên tIch crc vâ dat
duçic nhng k& qua dáng ghi nhán. Dà hoàn thãnh cq bàn các mvc tiôu, clii
tiêu, nhim vi trpng tam ciia Chucing trinh, gop phãri thác dày phát triên kinh
t xà hi, bão dam qu6c phông, an ninh, ma rng d6i ngoi và Co dóng gop
tIch crc vào thãnh ti,ru chung cüa sr nghip xây dimg, phát triCn Th dO.
1. Phát trin van boa -'xã hii
VAn hóa xa hQi tip tVc phát trin, mt S6 mt có chuyn biên tIch
ciic. Côn tác quân 1 nhà nuâc ye vAn hóa, the thao có nhiêu tiên b. H
th6ng thiêt chê vAn hOa ca sâ &rçie quan tam dâu tu và hoat dng tIch cic.
Côn tác báo ton, ton tao, phAt huy giá trj di san vAn hóa duqc thng ci.thng dâu
tu
Hoat dng vAn hçc, ngh thut có bu&c phat trin. The thao thânh tich
cao gii vUng là dan vj dan dâu toàn quc; the thao quân ching trô thành
phong trào rng lOn, thu hUt dông dão các tang lap n.hân dan tham gia.
Giáodtc và Dào tao Thu do tip tçic &rçYc d61 mói và phát tri&n toàu
din, dan dâu Ca nuâc ye các tiêu chI: Quy rnô giáo diic, mang h.rái trung lap
và chat lucrng giáo dc toàn din, ,giáo dic rntii nh9n, sO h9c sinh dat giái cio
trong các k' thi h9c sinh giôi quôc gia, quôc tê. Chi dao triên khai tIch crc,
dong b, có hiu qua vic dôi mài cAn ban, toàn din giáo dic vã dâo tao thea
tinh than Ng quy& Trung i.rong 8 (khóa XI) và xây dirng mô hinh trirng
chat hrqng cao theo Lut ThU do. Chat lirclng di ng' nhà giAo, can b quàn l'
giáo diic duqc nâng len và Co chuyên bin tot han.
Hoat dng khoa lice và cOng ngh tip tic d6i mOi, tAng ci.ràng rng
dng các thành tru, tián b khoa hçc, k thut vào thc tiCn san xuàt và d6i
song, gop phAn phát triCn kinh th, vAn hOa xA hi, ti~ng buOc nâng cao däi
sang vt chat, tinh thn và chat hrcing s6ng cUa nhân dan ThU do.
-
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0) DA du nr tu b và ton tao trén 800 di tIch, vãi tang S6 tin trOn 5.000 t' d6ng; 05 di san vAn hOa
duc UNESCO cong nhn, U di tIch dirç'c cOng nhn là di tIch qu6c gia dc biét.
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Cong tác y t, ch.m soc scrc khOe nhân dan có nhiu chuyn bin tich
cvc; djch bnh duçic kim soát; cOng tác kiêm tra, giám sat v sinh an toãn
thi;c phâm duçic thng cthng; chat krcing khám, cha bnh dtrçrc nâng cao;
nhiêu bnh vin, eq s& y t duçic dâu tu nâng cap và xây dimg mài. Mng hrói
y t co s&, y t di7r ,phOng duçic ciing cô, kin toàn, ho.t dng cO hiu qua. Cáo
chi tiêu dan so - kê hoch hóa gia dInh duçic bâo dam.
Vic ban hành và thrc hin cO hiu qua cáo chinh sách xã hi và dam
báo an sinh dâ gop phn quan trçng cãi thin và nâng cao di sng cüa nhân
dan. Thrc hin tOt phong trào "Den oi dáp nghTa ", quan tam chàm 10, thrc
hin t& chInh sách dôi vài cáo gia dlnh thung binh, 1it s5, ngll&i cO c8flg
chãm lo, tr gii'lp gia dInh Co hoàn cãnh khó khn dc bit, ngui già, trê
em,... Cong tao giãi quyêt vic lam, hi.rOn nghip, dy nghê, phát triên thj
trtthng lao dng và chmnh sách giãm ngheo 2 ; dtu tranh phông, chOng t nn
xä hi dat kêt qua tich crc.
2. Nâng cao chat ltrçrng ngun nhan he Thu do
Cong tác dào tao, nâng cao chat li.rqng ngun nhân 1rc, nht là ngun
nhân 1xc có chat hrçrng cao phiic vv s1r nghip day manh cong nghip hOa,
hin di hóa Thu do tip tic duqc chi'i tr9ng; vic dào tao, bi dix&ng, nâng
cao trInh d l 1un chInh trj, chuyên mon nghip vi1 và nAng hrc quán 1
kinh tê - xã hci cho di ngü can b, Cong chüc, viên chirc Thu do di.rcic dôi
mói. Cong tác dào to nghê, nht là dào to ngh cho laà dng nông tho&3 ;
chInh sách thu hOt nhân tài tiêp ti1c thrçxc chi dao thrc hin ding bO, cO hiu
qua; dông thii t.p trung phát triên the chat ng.thi Ha Ni.
3. Xãy drng ngirbi Ha Ni thanh lch, vn minh
Vic xay drng ngtthi Ha Ni thanh ljch, vAn minh dat nhiu k& qua
dáng ghi nhn. Cong tác xay drng các mô hInh vAn hóa và gia dInh vAn hóa&
Co s& ducic triên khai dat kêt qua t&; nhng giá trj, net dçp vn hóa, truyên
thông cOa ngtthi Ha Ni thanh ljch, vAn minh tip t1c ducic k thixa, phát huy.
Nêp song vAn hOa, vAn minh do thj, nhât là trong vic cuôi, vic tang, lê hi
có nhiêu chuyén bin tich crc; thtrc chap hành pháp 1ut cti.rqc nâng cao;
hoàn thành vic xay drng quy tAo rng xr trong cong dông dan cu... Nh1ng
ket qua do dA gOp phân nâng cao nhn thcrc, thirc, trách nhim, khoi dy
niOm tçr hào cOa ngu&i Ha Ni, tirng buóc cOng c, hoãn thin và phát trién
các giá trj vAn hOa Thang Long - I-là Ni.
IL HJN CHE, KHUYET DIEM VA NGUYEN NHAN
A

A

.

1. Hn che, khuyet diem
LTnh virc vAn hOa - xA hi phát trin cht.ra dáp üng thrcic yéu cu ngày
cang cao cOa sir nghip dAy manh CNH, HDH vâ chua tucing xirng vi tiêm
nAng, vi the, vai trO ThO do. Cht lu9ng hoat dng vAn hQc, ngh thut cOn
BInh quAn mi nãm giai doan 2010 - 2015 giâi quyt vic lam cho 140.150 ngu&i; giám ti 1 h
ngho 4?iu kS' t& 7,52% xuöng con 1% cu61 nAm 2015.
(3> T9 l lao dng qua dào tao tang tr 38,7% len 53,14%, trong do h dâo tao ngh dat 17,76%,
hG g!ao djc chuyn nghip dat 35,38%, t' l lao dng cO trinh d dai hc trO' len là 23,13%.
(2)
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hn ché, chua ngang tam vâi trmnh d phát trin cüa x hi vâ thu câu hu&ng
th cfa ctng dông. Cong tác bào tn, duy tn, khai thác vã phát huy giá trj di
san két qua con thp. Thit ché van hóa, thà thao cOn thiêu và s hxçing, hiu
qua hoat dQng chua cao. Phong trâo xay dimg "Gia dInh van háa", "Lang
van hóa ", "To dan p/la van hóa" nhiu nai cOn mang turth hInh thüc, chat
lircmg không dông du. Cong tác t chüc, quãn 1 1 hi cOn nhiu tn ti, bat
cap. Mt so tiôu chi xây dijng ngu&i Ha Ni thanh ljeh, van minh chixa dt
yêu cu; chua t?o &rçic chuyn bin rö net v van hóa ing xr c1a ngi.thi dan;
nêp sng van hóa, trt tir, k' ci.rong, vAn minh do thj có mt cOn yêu kern.
Mt sá mt trong cong tác giáo dc, dào t.o chuyn bin chrri. Dào to
nguôn nhân 1irc ch.t krçing cao chra dáp frng yêu câu phát triên Thii do. Khoa
h9c và cong ngh phát trin chia txng x(rng v&i tim näng, th mmnh, ehira
thrc sij trâ thành dng lijc quan tr9ng thic dy phát triên kinh t - x hi. An
toàn v sinh thirc phAm cOn nhiu brc xCic. DAu t.r cho y t thu yêu dira vào
nguOn ngân sách, ô mt s chuyên khoa ti mt so bnh vin tuyên Thàrth
phô vn cOn tInh tring qua tài.
2. Nguyen nhãn
2.1. Nguyen n/lan khdc/z quan:
Mt trái cUa cci ch thi trtr&ng, qua trinh toàn c&u hóa và hOi ithip quôc
tê dà tác dng manh me dn than thüc, tix tithng, dao dCrc, Jôi song, thtrc,
trách nhim cua can b, dãng viên va qun chüng nhân dan, ãnh hir&ng tr1rc
tiép den k& qua chi do thrc hin các mvc tiôu, nhim vi phát triCn van hóa xa hi và xây dirng nguäi Ha NQi thanh ljch, van mirth; Co chê, chInh sách
chung cOn thiu dng b, chira thng nMt; sir pMi, kt hqp trong cong tác chi
do, dMu barth gRa môt s b, ngành Trung Ixcrng và Thành phô trong mt sO
vic chua chat che, kip th?ii; ngun nhân hrc boat dng trong các lTnh vcc van
hóa - xa hOi cOn thiu v s hrang; trinh d nghip vi, nAng hrc chuyCn mon
không dOng déu; phân bô ch.ra h9p li?, nhât là linh virc y tC co sex.
2.2. Nguyen nhân chü quan:
Cong tác lath dao, chi dao cüa mt s cp üy và vic t chác thtrc hin
cüa chInh quyên i mt sO dja phircing, ngành, don vj cOn thi? dng, thiau quyet
lit, chtra quan tam dung mrc den vic xây dmg, phát 1rin các thit chê van hóa
và diii sOng van hóa - xà hi. Sr pMi hcip gifla các cap, các ngành cua Thãnh
ph trong chi dao thirc hiên mt s cOng vic tnong tam chua tot; phn cap trong
mt so linh virc cOn bt cap, thiêu d6ng b.
Vic d báo, b trI ngun lire (nht là ngun vn ngân sách) phiic vy phái
triên vAn hóa - xa hQi chua dáp rng yéu câu nhim vii, cOn dan trâi, hiu qua
chtra cao; cong tác huy dng nguôn hrc xà hi hóa chua ti.rang ximg v6i dOi hOi
cüa tinh hinh thc t. Cong tác kim tra, giám sat, xi'r l vi phim cOn hmn chC,
chua kjp th&i; chi.ra có bin pháp, chê tài dü manh trong vic ngan chn, xCr !'
nghiêm các vi phim trong Iinh vrc van hóa - xã hi.
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P1-IAN THU' HAl
MIJC TIEU, ciii iiEu, NH1M VTJ, GIAI PHAP TRQNG TAM
5 NAM (2016 - 2020)
I. MçC TIEu
Tip tl?c thrc hin Nghj quy& Trung ucing 9 (khóa Xl) v "Xáy dyng
và phát triên van hóa, con nzthi Vit Nam dáp zng yeu cáu phát tnen ben
vthig dt nu&c" và Nghj quyêt fi hi XVI cfia Dàng b Thành phá, trong 5
nm tOi, cn tp trung chi dao thirc hin tot các mic tiêu cci bàn sau:
- Xây drng van hóa Thi dO tiên tin, dm dà bàn sc dan tc, ké thira,
phát huy giá trj vn hóa truyM thông cCia Thang Long - Ha Ni "Ngàn näm van
hi&n, Thz do anh hung, Thành phO vi hôa bInh "; thc hin tot mlc tiêu xây dirn
ngu&i Ha Ni tharth 1ch, van minh; bào tin, phát huy các giá trj vAn hóa 4t the
và phi vit the, xây dung Thu dO Ha Ni thirc sir là trung tam vAn hóa Ian.
- Di rnâi cAn bàn, toãn din, nãng cao ch.t 1ung giáo dijc, clào tao;
nang eao chat luçing nguôn nhân lir, nhât là nguôn nhân 1c có ch& hxcing
cao cfa Thi'i dO. Thrchin có hiu qua cong tác bâo v, chAm sóc, nâng cao
sirc khôe nhan dan; day manh phát triên, lrng ding khoa hçc Va Cong ngh;
thuc hin t& các chInh sách xA hi, bào dAm an sinh, tfrng btrâc nâng cao dan
sOng v.t ch.t vA tinh th.n cüa nhân dan.
11. CHITIEU
Phn du dn ht nAm 2020, dt dixqc các chi tieu chü yu sau:
- T)) lê gia dInh dtxçcc cong nhn và gi vng danh hiu "Gia din/i van hOa"
dit 88%; T l lAng, thôn, bàn dux cOng nhn và gift vUng danh hiu "Lang Van hóa"
dat 62%; T' l to dan phô &rcyc cOng nhn và giQ vüng danhhiu "TO ddnphO
van hOa" dat 72%; 100% thôn, Lang có nba vAn hóa hoc diem sinh hoat cong
dông; 100% xa có dim luyn tp the thao theo tiêu chI xây drng nOng thOn
mâi; hAng nAm dAnh tr 8 - 10% ngãn sách dâu ttr cho phát triên vAn hóa - xA
hi, nâng cao chat luçing nguôn nhAn 1irc Thñ dO, xây d%rng ngtthi HA Ni
thanh ljch, vAn minh.
- 70% tnthng hçc cong 1p (mm non, tiu hQc, THCS, THPT) dat tiêu
chuAn truäng chuân quôc gia; 95% thanh niên trong d tuôi dat trInh
THPT và t.rcing dixong; dâu ttr xây drng them 20 truanng cOng 1p cht hrqng
cao; nAng tr 1 lao dng qua dào tao len tr 70 - 75%.
- Du tu b6 sung trang thi& bj, chucing trinh, giáo trinh, nãng cao cht
Iucxng giáo viên cho 3 trix&ng dào tao nghê chat lung cao, theo hthng tip cn
mô hInh giáo dic nghe nghip ccia khu vrc và quôc té; giâi quy& vic lAm mai
dt 148 nghin nguani/nam; t$' 1 tht nghip thAnh thj duói 4%; t 1 h nghèo
CUC)i k3' duói 1,2%.
- 100% s xA, phu&ng, thj tr.n d3t chun qu6c gia v y t; ph.n du dat
t' l 26,5 giu&ng bnh/10.000 dan vAt' l 13,5 bAc s5 /10.000 dan; t' 1 tr
em du&i 5 tuOi bj suy dinh duông the nbc cAn thrâi 8,5 %; dat trên 55% s
nguani trong d tuôi lao dQng tham gia bâo him xa hi; 45% 1rc hiçng lao
dng tham gia bâo him th.t nghip; trên 85% dAn sO tham gia bâo him y té.
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- Bão tn, phát huy giá tn van hóa 4t th và phi 4t th duqc UNESCO
cong nhn di san van hóa the giài, di tIch quôc gia dc bit; xây dirng, phát
triên Lang nghê gän vâi phát trin du llch: Bat Tràng (huyn Gia Lam), Vn
Phóc (q4n Ha Dong), Lang c Dix&ng Lam (th.j xà San Tây).
ilL NHLM V, GIA! PHAP TRQNG TAM
A. NHIM VT
1. Phát trin van hóa - xA hi
Li. Phdt tri&z van hóa - tid (Iwo
- Hoàn thin h thing thi& ch van hóa, th thao tr Thàn.h phô t1i ca so;
bâo darn rnoi quãn, huyên, thj xä du Co Trung tam VAn hóa, The thao. Rã
soát, sap xêp 1i và nâng cao hiu qua hot dng cia cáo thiêt che vAn hóa.
Giai do.n 2016 - 2020, hoàn thãnh cong trmnh Cung thiêu nhi Thành phO (ti
qun Cu Giây) và Cung VAn hóa The thao thanh niên Ha Ni; nghiên ciru
dâu tu xay dung Nba hat ThAng Long, rp Dông Do (qun Hoàn Kiern) Va
Khu vAn hóa da nAng Thai Thjnh (qun Dong Da) theo hixOng xAhi boa dC
hmh thanh m9t so trung tam to chuc sv kiçn van hoa. Tiep tlic dau tu', hoan
thin và phát huy giá trj Bâo tang Ha Ni.
- TAng clx&ng quân 1' nba mrOc, phát huy giá trl vt th và phi vt tie
cüa cáo di san vAn hóa, cáo di tIch trên dja bAn Thành phô. Tfu tien dâu ttx tu bô,
ton t?o cáo di tich quc gia dc bit, cáo di san vAn hóa the giOi; triCn kkiai báo
tin, ton to và phát buy giá trj di tIch khu trung tam Hoàng thành ThAng Long,
di tIch Co Loa; rni qun, huyn, thj x dâu tu tr 01 den 02 di tIch tiCu biêu,
gAn vOi phát trién du ljch da phucxng; triên khai quy 1ioch và thrc hiri các
d an bâo ton phO cO, lang ngh, lang cô gAn vOi phát trien du lch.
- Chü trQng phát triM vAn h9c, ngh thutt trCn nn tang k thtra, phát
huy truy&n thông vAn hiên, anh hCing cüa Thu do. To chirc mt sO cuc thi sang
tác vAn hoc, nghê thuât theo ch dê truyen thông ThAng Long - Ha N)i vAn
hiên Va dOi mOi; xây drng kê hoch bôi dung, thu hi'it tài nAng tré cOa Thii dO
phát triên vAn h9c, ngh thut. Nâng cap trang thiêt bj cho hott dng biëu di6n
cUa cáo nhà hat, cáo doàn ng thut chuyên nghip, that là ngh thut truyen
thông, tuyên truyM phiic vi nhim vi chInh tr cüa Thánhphô.
-' Phát triM vAn hóa di doi v&i phát tri&n kinh t, tang cthnghcp tao, giao
liru ye vAn hóa; quàng bá, tuyên truyen, gid thiu cáo thành t1ru vAn hóa, ngh
thut, san phâm du ljch cüa Thu do vOi nhân dan trong nuOc và bin be quôc
t; tiép thu có ch9n 1pc tinh hoa vAn hóa cUa nhân 1oi; mO rng thj tnix&ig
vAn hOa, gAn vOl phát triM ngành cong nghip vAn hóa, tAng cung quãn 1
nba nuOc dOi vOl cáo hot dng djch vii vAn hOa (quâng cáo, xuAt ban, biCu
diên, khu vui chai, giài ti-h..)
- ChCi trçng du tu xãy dirng ca sO vt chit PIWc v1 luyn tp và thi du
the thao; tang cuO'ng dào to và tp huân cho cáo vn dng viCn, phan dâu Ha
Ni chi&m 30% s vn dng viên tham gia doàn The thao Vit Narn d'r cáo k'
di hi the thao Dông Nam A dt thành tIch cao, vuon tarn châu hc vâ thö
giOi (Asiad, Olimpic). Chuân b tot cho D hi the thao Dong Nam A !n th.'r
*
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31 - Nàm 2021 (Sea Games 31) th chi're ti Vit Nam và ph&n du dóng gop
30% s huy ehucrng cüa doàn the thao Vit Nam. Hoãn thành nhim vv ThU
tu&ng ChInh phU giao thành ph Ha Ni phi hqp thrc hin tot các nhim vv
phiic vy Cong tác t ehrc Sea Games 31.
- Phát trin th thao qu.n chUng, chU trçng dày mnh phong trào toàn dan
tp th diic, th thao, rèn 1uyn sUe khOe, nãng cao th chit; thng ctrông kêu g9i
x hi hóa các cci s& vt eht phc viii hot dng the thao quân chUng; xà hi hóa
lap dt cac diing ci the thao ngoài tr&i phic vi min phi cho ngu&i dan 1uyn tp
ô các diem cong cong: vun hoa, cOng viên, các khu do thj lan...
1.2. PIthi 1rin sr nghip giáo d,c - dào 4 0
- Tip tiic thijc hin chi tnrang di rnai cAn bàn, toàn din giáo dc và
dào tao, xây drng giáo dic ThU do tiên tiên, theo tinh than Nghj quyet Hi
nghi Trung uang 8 (khOa XI) và Chuong trinh hành dng so 27, ngày
17/02/2014 eCia Thành Uy (khóa XV) ye "Dói mài can ban, toàn din ido
dc và dào tçzo, dáp ng yêu cáu CNH, HDH trong diêu Idçn kinh te thj
lruàng ajnh hithng XHCN và hç51 nhçp quôc tê ". Thông nhât quãn l h thong
giio dc cao däng trên dla bàn ThCi do.
- Nâng cao cht hxqng dy và hçc a các tnthng, các trung tam dào t.o,
*
bôi duâng, các cci sO dy nghê, chU trQng chat luqng giãng dy tin h9c, ngoi
ng; tAng cu0ng giáo dic the eht, giáo dic nhân cách ngtthi Ha Ni thanh
lich, vAn minh trong chrng trInh giáo diic ph thông d dào tao nguon nhân
Iirc tim c.n vOl tiêu chuân quc tL
- TAng cring &i ttx cor sO vt cht, trang thi& bj cho các tru&ng h9c,
cci sO giáo dic, dào tao theo huOng chuân hóa và hin dai horn. Tiêp tic chi
dao dôi mOi phixcing pháp giân day, chU trQng phát trin toân din v phm
cht vA nAng ly'c ngui hçc. Day manh Ung diing cong ngh thông tin trong
quân l' và giâng day.
- Quan tam nãng cao chit krcing giáo dc toãn din và rnUi nhc)n. Ph6i hcip
chat chë giCta gia dInh, nhà tnthng và xA hi trong giáo diic k5 nAng s6ng, tip
tl?c thirc hin "Giáo dc nép song thanh ljch, van minh trong hQc sinh Thi do ".
- Dy m?nh xa hi hóa, nâng cao hiu qua hot dng cUa h thng
trung tam hçc t cong dàng. Xây drng cor ch& chinh sách khuyn h9e,
khuyCn tài gop phân nâng cao chat hrçing giáo dc.
1.3. Pliát trin khoa hpc, cOng ngJz
- TAng cu&ng i'rn din khoa hQc, cong ngh vào phát trin kinh t - xä
hi, nAng cao nAng suât, chat luvng va giá trj san phâm, gAn v&i phát trién
kinh t tn thCrc.
- Xây dirng và hoàn thin môi tnrOng pháp 1', di mOi con tác t chUc,
ca ch boat dng khoa hçc và cOng ngh. Hoàn thin cor chê, chinh sách
ru dAi, khuyn khIch du tu ciia mi thành phn kinh t cho nghiên ciru, Ung
ding, chuyôn giao khoa h9c và cong ngh vào san xut, kinh doanh.
- Triên thai thtrc hin các Dr an xây drng cor sO vt cht k5 thut, h
tang khoa h9c, cong ngh: Trung tam giao dch cong ngh thuOng xuyên;
Trung tam Cong ngh sinh h9c vA COng ngh thrc phAm; Dii an du tir cor sO
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vt chat, trang thit bi, phuong tin nhim nâng cao nàng 1irc hot &ng cüa
Chi ci1c Tiêu chuãn - Do hthng - Chat hrcing; nghiên cru hInh thành Vun
uom Cong ngh, vu&n ucTm doanh nghip cong ngh vi trang thiêt bj may
moe ding be,, hin di dê thiic day hot dng sang to cüa tn thcrc và ziâng cao
hiu qua ho.t dng khoa h9c, Cong ngh...; khai thác có hiu qua các dir an dâu
tu tim 1rc khoa hçc và cOng ngh dã hoàn thành.
- Phát trin thj truông khoa hçc và cong ngh, dy mnh xä hi hóa, mC
rng hçip tác qu6c tê trong linh vrc khoa hçc, cong ngh. Triên khai các chixcng
trInh hçip the quc t v khoa hQc và cong ngh thông qua tO chirc hi nghj, hi
thâo, phôi hcip nghien c(ru, nhp khâu cong ngh, thuê chuyên ia ye cáe van dê
khoa h9c, cOng ngh, khoa hçc quân 1 phic vii phát tniên kinh tê - x hi Thu do.
1.4. Cong tácyt4 c/tam soc sác khôe n/ian dan
- hü dng kim soát, thuc hin t6t cong tác phOng, chng djch bnh và
xr 1 tot tmnh hinh djch bnh trén dia bàn, nâng cao chat lucmg cOng the phOng,
khám, eh&a bnh. Day nhanh tiCn d hin di hóa các,bnh vi khu virc I)9i
do, dâu ttx nâng cap trung tãmy t dr phàng Thành phô và h thông bnh vin
tuyên huyn, tuyên khu virc.
; Tp trung d&u tu xây dmg tir 01 den 02 bnh vin t.m cö khu vçrc vã
quôc tê; hoàn thành dij an xây di,rng Bnh vin Nhi Ha Ni, Bnh vin Tim Ha
Ni, Trung tam k5 thu.t cao tai Bênh vin da khoa Xanh-POn; tang cuâng cong
táe x hi hóa dâu tu, giàm garth nng cho ngân sách Thânh phô; phát triCn rnO
hInh bác si gia dInh nhãm cung cap djch vi chain soc s(rc khOe CG ban, toàn
din Va thu.n lçii cho cá nhân, gia dinh, cong ding, gop phân giãm tài bnh
vin mt each ben vng; ng diing cong ngh thông tin trong khám, cha bnh,
tiém chüng mO rng CO sir lien thông vôi ca so d 1iu dan cu Thãnh phO.
- TAng curng co sO vat ch.t, trang thit b k5 thut, khc phic tInh
trng qua tâi tai mt so bênh vin, nhât là nhUng bnh vin lan a trung tarn
ni dO. Bô tn di ngü chuyCn mOn y, bác si bão dam cong tác kháin, chta
bnh và cham sOc sOc khOe nhân dan.
1.5. I3âo dam an sinh xd /z3i
- Thrc hin tht chInh sách xâ hi, chInh sách di v&i ngu&i co cOng và
chmnh,sách dan tQc. Tnin khai có hiu qua, dày manh thu hut nguôn hrc xà hi
hóa dé thi,rc hin phong trào "den on dáp nghia ".
- Nâng cao hiu qua hoat dng cüa thj truOng lao dng, phát trin san giao
dch, dày manh giâi quyêt vic lam, giãm nhêo ben v0ng. TriCn khai quyCt 1it,
dông b các ni dung nhim vi phông, chông t nin xä hi. Quan tarn tao vic
lam cho các dôi tung mAc t nin xã hi dà dt.rqc giáo di1c; nhân rng mO hinh
xà, phu&ng, dja bàn dan Cu, co quan, truông hpc không t nan xà hi.
2. Nãrig cao chat 1tr9'ng ngun nhãn lrc Thu do
- Chain 10 cong the dào tao, nâng cao chat 1ung ngun nhãn Iirc, dc
bit là nguôn nhân lc chat luvng cao, dáp Ong yêu câu day manh CNI-1, HDH
và hi nhp quc tê; nguôn nhãn hrc ye trInh d chuyôn mOn, nhn thrc chInh
tr, trách nhim cong dan, thOc, dao dOe nghê nghip, van boa giao tiep, '
thOc tnách ithim phiTic vil TO quôc, phic vii nhãn dan.
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- Chü trQng ni dung huóng nghip trong giáo dic ph thông, giáo dic
chuyên nghip, dào tao nghe. Triên khai có hiu qua cong tác dào tao nghe
cho lao dng nOng thôn.
- Tp trung nê.ng cao th cht nuii Ha Ni, trên ca si báo dam dinh
dung an toàn, hçip 1'; kt hcip vói day manh hoat dng rèn Iuyn than the
trong h tMng nhà trumg và cong dông dan cu.
- TAng cu&ng côn tác quãn 1 nhà nuóc dôi v&i h thông giáo diic
chuyên ngip, day nghê; di mâi chiiang trInh, giáo trmnh, nâng cao chat
1ung iáo viôn. Tong rà soat, dánh giá tInh hInh hoat dng, có giãi pháp nang
cao chat lucing dyvà hpc dôi vâi các ca so giáo dic và dào tao; hp tác dâu
u xãy drng he thông trLrOng dy ngh tiêp cn các mô hmnh giáo dc nghe
nghip c11a khu virc và quc tê.
- Huy dng mçi ngun Lirc, dAu tir ca sâ 4t chit phát trin mane lithi
trurng cao dãng ngh, trung cAp nghê, trung tam dy nghê Thành phô theo
quy hoach và theo Lut Giáo diic nghê nghip. Xãy dung và triên khai ke
hoach dão tao, dào tao lai di ngO can b lain cong tác vAn háa, xã hQi ca sO;
dâu tu bO sung trang thiêt bj, thuong trInh giAn day, giáo trInh, nAng cao
chAt 19ng giáo viAn cho 3 tnrmg cao dãng nghe cong ip chat h.rcrng cao,
ngang tam khu virc và quc té.
- Thu hit, khuyn khIch dâu tu trong linh v1rc phát trin nhAn hrc. MO
rtng vA tAng cithng hcyp tác quôc té, khai thác các nguôn vOn d phát trin h
thông iAo dyc - dao t?o, khoa h9c - cong ngh; xay dmg các ca chê, chInh
sách ye dào tao, dâi ng, tuyên dyng vã scr dung dQi ngü trI thic .nhAm nAng
cao chAt hrçrng nguôn nhAn 1c phiic vy sr nghip xAy dijng và phát tiin Thu do.
3. Xy dtng ngtrôi Ha Ni thanh lch, van minh
- GiAo dye, bi di.rng tinh thn yêu nuâc, lông tij hào dAn tc, l tithng
phm chat, dao drc, lOi sing, nhAn each, van hóa giao tip, áng xü.
eAch
To chuyên bin mnh m ye nhri thrc, y thirc chp hInh vA trAch nhim thirc
thi phAp luât; tr hAo, ton vinh truyên thông ljeh scr, vAn hóa dAn tc và Th do.
- KhOi phic, k thira, phát buy nh&ng giá trj do d(rc, vAn hóa, nhAn van
gia dmnh truyn thong cua ThAng Long - Ha Ni phü hcip vOi nhng yêu câu
ciia nêp song cOng nghip, do thj hin dai; xây drng và phát huy l6i song
"Mbi ngw&i vi mi ngtthi, mpi ngithi vi mói ng7t&i "; phC phAn, khAc phiic
nhng mat con h?n chC trong giao tiêp, áng xcr, thAi d, trách nhim dôi vOl
cong dOng ccia mt b phn cir dAn HA Ni.
- Xây drng vAn hóa cong dng, ban hAnh và trin khai thrc hin b quy
tAc i:rng xr nai cOng cong, to sr chuyên biên rô net trong nép sons thanh
ljch, vAn minh cua nguOi Ha Ni. Tiêp tyc nghien cu'u, xây dirng vA triên khai
thrc hin quy tAc l'rng xfr trong co quan, dan v hành chInh trén dja bàn ThAnh
phô. 8Ao dAm quyAn hu&n thi vA sang to vAn hóa, ngh thut cua mi
nguii dAn Thu do và cong dông.
- PhAt huy hiu quA phong trào "Toàn dan doàn kt xáy dtng dôi song
van hda". Thirc hin nêp sOng vAn minh trong vic cu&i, vic tang và 1 hi,
gAn cAc hoat c1ng phát trin vAn hóa, xAy drng ngu&i HA Ni thanh Itch, van
minh vOi vic h9c t.p vA urn theo tu Wang, dao dc, phong cAch HO ChI Minh;
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phong trào "Toàn dan a'oan idt xdy dyng nOng thOn mó1, dO thj van mirth ".
Day mnh cong tác xay dirng, phát trien d&i song vn hóa Ca sâ, nâng cao chat
luqng dnh giá, bInh xét, cong nhân ,các danh hiu van hóa: "Gia dInh van
hóa ", "Lang van Ma ", "To dan phO van Ma". Xây dirng np sng ngui
Ha Ni vi các tiêu chi: chap hành pháp 1ut, sOng nghTa tInh, nhãn áì, vi ni
ngtri, nói 1i hay, lam vic t&, phong cách dçp.
B. GIAI PHAP TRQNG TAM
1. Tang cirà'ng côiig tác tuyên truyn
Di mâi ni dung, phixang pháp, nâng cao hiu qua cOng tác tuyên
truyên, qua tuyên truyên, nâng cao hcm na nhn thc, thirc, trách nhirn
cüa can b, dãng viên Va nhan dan ye vj tn, vai trô cia sii nghip phát triCn
van hóa - xà hi; nang cao cht hrçng nguOn nhân lirc Thu do; xây dirng
ng1J1i Ha Ni thanh Uch, vAn minh. MOi can b, ,dàng viên nêu cao vai trà
grang mu, vn dng nh.n dan Thi dO thirc hin tOt mic tiêu, chi tiCu, nhirn
vi, giái pháp cua Chirong trInh, gop phãn thrc hin thang lqi Ngh quyêt Di
hi XVI Dãng b Thành phO vã Ngh quyêt Di hOi XII cia Dãng.
2. Rà soát quy hoch, buy dng các ngun vn du tw phát trin
- Rà soát, diu chinh, b sung quy hoch h thng thit ch van hóa, th
thao, mng luói trtr&ng hoc, ca sâ dy ngh& bnh vin, ca s& khám, chCa
bnh trên dja bàn lam cAn c1rtriên khai thrc hin.
- Uu tiên ngan sãchThành ph6 &tu w cho phát trin vAn hóa - xA hi;
nãng cao chat luçing nguôn nhân 1irc Thu do; xây dirng ngthi Ha Ni thanh
llch, vAn minh.
- Trin khai tIch cue, dy mnh xâ hi hóa du tu trong li'nh vrc van hóa
- xa hi; rà scat, tháo g&khó khAn cho các dz an dA và dang triên k.hai, xy
d,rng danh mzc kêu gi dâu tt.r tr các thành phãn kinh té trong Va ngoài ntràc.
3. B sung, hoàn thin co' ch, chinh sách
- Rà soát, diu chinh, b sung chInh sách khuyán khIch du tu trong lirth
e vAn hóa - xa hi; chInh sách dào tao, thu hut nguôn thAn 1irc chat lucing eao.
- Thrc hin tt chiith sAch v an sinh xA hi, chAm 10 di vâi ngirYi Co
công, gia dInh chmnh sách
4. Nâng cao hiu qua cong tAc quãn 1y nhà nuc
- Tang ci.r&ng cong tác chi do, huóng dan, kim tra, giãin sat d& vói các
hot dng cüa linh vrc phát trien vAn hOa-xA hGi; nAng cao chAt luqng nguôn
nhân h,rc; xây dimg ngu&i Ha Ni thanh ljch, vAn minh tren dja bàn.
- Dy mnh cãi each hành chInh, tang cung phi hgp v&i cAc Co quan
Trung trang, giia cac ngành, cAc cap dê tp trung chi d?io thrc hin tOt rniie
tiêu, nhim v;i, giãi phAp tr9ng tArn cüa Chuang trInh.
- D xut xAy drng ch tài dü mnh d xir 1 vi phm di v&i Iinh vve
vAn hóa - xà hi, bâo dam dCi s(rc rAn de.
5. Tang curng hQp tác, hi nhp quc t
Tang cu&ng trao di, hçp tác, hçc tp kinh nghim vâi các dja phirong
trong và ngoâi nuóc. DAy m?nh hQi nhp giao hru vAn hóa vâi các ntrrc trong
khu vrc Va trên the giói.

-
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PHAN THur BA
TO CHIJC THVC HIN
1. PHAN CONG THTJC H1N
1. Ban Thu'&ng vv Thành üy
A'

-t
- Chi do cap uy, chinh quyen, MTTQ va cac to chtrc chrnh tn - xa nQi
các cp cüa Thành phô ch(.rc phô bin, quán trit ni dung, xây drng kê
hoch triên khai thrc hin Chxo'ng trInh.
p

*

p

p

F

to

- H&ng nàm chi d?o kim tra vic trin khai, th chirc thrc hin Chtrong
trmnh & các to chüc dàng trc thuOc, các cap, các ngành, cci quan, dcm vi trong
Thành phô; chirc scr két dánh giá kêt qua, rat kinh nghim cOng tác trin khai
thc hin Chiwng trinh vào cuôi nm và tong kêt Chucing trInh vào nãm 2020.
to

2. Dãng doàn HDND Thãnh ph
Chi do xay dmg k hoch thrc hin Chixcing trInh, cii th hóa ni dung
Chuang trInh vào các nghj quyêt chuyOn dê, kê ho?ch phát trin kinh t - xâ
hi, k hoch dâu ti! cong trung hn và hang näm.
3. Ban Can sii Dãng UBND Thành ph
Xây drng các d an, dir an dAu tix, chü dng d xu.t co ch, chInh sách
bão dam thrc hin Chtrong trInh có kêt qua. Djnh k5' kiêrn tra vic tniên khi
thrc hin & các cap, các ngành trong Thành ph& So két, tong kêt, dánh giá két
qua thc hin Chtrcng trInh theo k hoch, djnh k' báo cáo Ban Chi do
Chuang trInh, Ban Thtrô'ng vi Thành uS'.
4. Ban Ch dio Chtrong trjnh s 04 cilia Thành üy
- Xây dirng quy ch hot dng, phân Cong nhim vii trong Ban Chi do
Chiro'ng trInh. TO ch&c Idêrn tra, dánh giá kêt qua trin khai thc hin Chuorig
trInh 0' các cap Uy tn/c thuc, các so, ban, ngành, MTTQ và các tO chüc chinh
trj - xä hi Thãnh phô; djnh k5' dánh giá so kêt, tong kt, rut kinh nghim két
qua thp'c hin Chuong trmnh, báo cáo Thành ày, Ban Thu0'ng vii Thânh üy.
- Htr&ng dn các dàng b trirc thuc, cáo ban, sâ, ngành, t chc chinh tn
- xa hi Thânh phô tin hânh rà soát các dê an, kê ho?ch có lien quan den
Chizcing trInh "Phát triên van hóa - xâ hç51, náng cao chat lwcin' ng.uôn nhán
itc Thz do, xOy dyng ngu'&i HàNi thanh ljch, van ,ninh "; dOng thM khão
sat, nghiCn thu, xây di,rng mt so dê an, kê hoch nhám ci th hóa ni dung
vã to chic thirc hin Chucing trinh.
5. Bang doàn MTTQ và các t chü'c chinh tr - xã hi Thành ph
Xây dl/ng ké hoch thirc hin Chucmg trInh; t chrc tuyên truyn, vn
dng thrc hin trong các thnh viênMTFQ, các t chüc chinh tr! - xA hi và
cac tang lOp nhan dan. Nâng cao chat hrqng Cucvn dng "Toàn dan doàn
kél xdy dm nOng thOn mái, dO thj van rninh". lông hp tInh hInh thirc tin
v cc kiên phân ánh cüa nhán dan, dé xuát vOi Thành iy, UBND Thành
phO dê diêu chinh, bô sung kjp th0'i trong qua trmnh thrc hin.
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6. Các ban Dãng va Van phông Thànb üy
Cn cü chrc näng, nhim vi duçrc giao, chi dao lam tot cong tác tuyên
truyên, ph biên ni dung Chuyng trInh, ph6i hçip hi.ràng dan, theo dOi, kiêm tra,
don doe, dánh giá vic chi d?o thc hin Chuang trInh a cac cap, cac ngành,
dnh k3 báo cáo Ban Thtxäng viii Thãnh i.'iy kt qua thrc hin Chircing trInh.
7. Các cp üy trire tbuc Thành üy và các sô, ban, ngành ThAnh phti
Xây drng k hoch, các c1 an, chuyên dê cOng tác d t chüc th'rc hin có
hiu qua các ni dung cüa Chrang trinh. Các cp üy trrc thuc Thành Ciy, cap üy
các qu.n, huyn, thj xà và 1nb do các so, ban, ngãnh Thành phO chju trách
nhim truOc Thânh üy, UBND Thãnh phô v vic triên khai thrc hin Chuang
trmnh & dja phumg, don vj mmnh phii trách. DinhkS' 6 tháng và cuOi näin, ti&i
hành kiêm tra, dánh giá, so kêt, rCit kinh nghim k& qua thrc hin Chuong trInh,
báo cáo Ban Chi do Chuo'ng trmnh, Ban Thung v Thành üy.
II. LO TRINH THVC HIN
Nãm 2016: T chrc ph bin, quán trit ni dung Chucmg trinh d&i
các cap u' trVc thuc Va CáC co quan, don vl trong toàn Thành phô. Xây dçrng
K hoch to chüc thrc hin trong Ca nhim ks'. Triên khai nghiên cru, xây
drng cac dé an, dtr an, chuyên dê, chtrcxng trinh cOng tác dê ci the hoi vic to
chüc thi,rc hin Chtrang trInh.
Tfr nám 2016 dn nam 2019: Tp trung t chüc thirc hin các d an,
du an, chuyên dê, k hoach cOng tác. To chirc kiêm tra, dánh giá kêt qua to
chirc thrc hin Chuong trirth hang nAm. To chirc so kCt giaa nhirn kS' vi.c
thrc hin Chucrng trInh theo Chucing trInh cong tác toàn khóa cia Thánh Ciy
khóa XVI.
Näm 2020: T chic kim tra, dánh giá, thng kêt k& qua thirc hin
Chuong trinh tru6c khi tO chirc Dai hOi Ian thr XVII Dáng b Thành phô./.

Nai nhân:
-BanBfthtrTW
• Ban Thyn giao, VP TW I)ãng - (de báo cáo)
- B VHTI&DL
J
- Thuông trrc Thành Uy;
• Dâng doân I1DND; BCS Dang UBND TP;
• MTJQ và các t chirc CT-XH Thành ph6
- Các ban dãng và Vxi phong Thánhtiy;
(Dé
- Các s(r, ban, ngành Thành phd;
:hc
- Cac cp y nyc thuc ThAnh Uy;
hin)
- Cãc d/e Thành üy viôn;
- Luu: VPTU.
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