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QUY  ĐỊNH   

VỀ CUNG CẤP THÔNG TIN VÀ PHÁT NGÔN 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 02  /QĐ-NNH ngày  02  tháng  01  năm 2013     

của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội) 

---------------------------------------------------- 

 

- Căn cứ Luật báo chí; 

- Căn cứ vào tình hình cụ thể của Trường. 

Hiệu trưởng ban hành “Quy định về cung cấp thông tin và phát ngôn” áp dụng trong nội 

bộ Trường. 

 

Điều 1. Đối tượng và phạm vi điều chỉnh 

1. Quy định này hướng dẫn các tổ chức, cá nhân, đơn vị về thực hiện hoạt động thông tin 
trên website, truyền hình, phát thanh, các trang mạng xã hội; phát ngôn và cung cấp thông tin 
cho báo, đài. 

2. Quy định này áp dụng cho mọi tổ chức, cá nhân, đơn vị trong và ngoài Trường có sử 
dụng thông tin của Trường. 

Điều 2. Yêu cầu chung  

1. Nội dung thông tin, phát ngôn phải trung thực, chính xác;  

2. Đảm bảo mục tiêu tuyên truyền, thuyết phục, giáo dục, phổ biến thông tin đến cán bộ 
công chức và sinh viên; 

3. Thực hiện đúng Chủ trương, Đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; 

4. Phù hợp từng đối tượng, từng điều kiện, hoàn cảnh; 

5. Nhanh nhạy, kịp thời, sắc bén. 

6. Chỉ được thực hiện hoạt động thông tin, phát ngôn khi có phê duyệt của Hiệu trưởng; 

7. Tổ chức, cá nhân thực hiện thông tin, phát ngôn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật 
đối với mọi sự cố do thông tin, phát ngôn không chính xác của mình gây ra. 

Điều 3. Hành vi cấm trong cung cấp thông tin, phát ngôn 

1. Làm tiết lộ bí mật nhà nước, phương hại đến độc lập, chủ quyền quốc gia, an ninh, 
quốc phòng. 

2. Trái với truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam. 

4. Nói xấu, bôi nhọ anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa, lãnh tụ, lãnh đạo Đảng, Nhà nước. 

5. Có tính chất kỳ thị dân tộc, phân biệt chủng tộc, xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo, 
định kiến về giới, về người khuyết tật. 

6. Xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm của tổ chức, cá nhân; làm mất đoàn kết nội bộ. 
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7. Có sử dụng lời nói, chữ viết của cá nhân khi chưa được cá nhân đó đồng ý, trừ trường 
hợp được pháp luật cho phép. 

8. Ép buộc cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện thông tin, phát ngôn hoặc tiếp nhận thôn 
tin trái ý muốn. 

Điều 4: Người phát ngôn và cung cấp thông tin 

a. Người phát ngôn chính thức của Trường (sau đây gọi tắt là Người phát ngôn) là Trưởng 
phòng CTCT-CTSV có nhiệm vụ phát ngôn và cung cấp thông tin. Trong trường hợp Người phát 
ngôn vắng mặt thì Phó Trưởng phòng CTCT-CTSV được uỷ quyền thực hiện nhiệm vụ này. 

b. Trong trường hợp cần thiết, Hiệu trưởng quy định cho người khác có trách nhiệm 
thuộc Trường phát ngôn và cung cấp thông tin về những vấn đề cụ thể được Hiệu trưởng giao. 

c. Chỉ những người có thẩm quyền phát ngôn, thông tin quy định tại khoản a và khoản b 
Điều này mới được nhân danh Trường để phát ngôn và cung cấp thông tin. Thông tin do những 
người này cung cấp là thông tin chính thức về hoạt động của Trường. 

d. Cán bộ, viên chức của Trường không được giao nhiệm vụ phát ngôn, cung cấp thông 
tin thì không được nhân danh Trường để phát ngôn, cung cấp thông tin ra bên ngoài. Trong 
trường hợp những người này trả lời phỏng vấn trên báo, đài ... thì việc trả lời phỏng vấn đó 
mang tính chất cá nhân và phải chịu trách nhiệm về nội dung trả lời phỏng vấn của mình. 

Điều 5: Phát ngôn và cung cấp thông tin ra bên ngoài 

1. Phát ngôn và cung cấp thông tin thường xuyên 

a. Người phát ngôn tổ chức cung cấp thông tin thường xuyên ra bên ngoài về các nội 
dung chủ yếu sau: 

- Hoạt động của Trường; 

- Tình hình và kết quả hoạt động của Trường  trên các lĩnh vực thuộc phạm vi của Trường; 

- Kế hoạch, chương trình công tác. 

b. Việc tổ chức cung cấp thông tin thường xuyên của Trường ra bên ngoài được thực hiện 
thông qua các hình thức sau: 

- Qua website Trường; 

- Qua email; 

- Qua các trang mạng xã hội; 

- Qua hệ thống loa truyền thanh; 

- Cung cấp thông tin cần thiết trực tiếp bằng văn bản; 

2. Phát ngôn và cung cấp thông tin trong trường hợp đột xuất, bất thường. 

 a. Người phát ngôn cung cấp thông tin kịp thời, chính xác ra bên ngoài khi có sự đồng ý 
của Hiệu trưởng trong các trường hợp đột xuất, bất thường sau đây: 

- Khi thấy cần thiết phải thông tin về sự kiện, vấn đề quan trọng, gây tác động lớn trong 
xã hội thuộc phạm vi quản lý của Trường nhằm định hướng và cảnh báo kịp thời trong xã hội; 
thông tin về quan điểm và cách xử lý của Trường đối với các sự kiện, vấn đề đó; 
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- Trường hợp xảy ra vụ việc cần có ý kiến ban đầu của Trường thì Người phát ngôn có 
trách nhiệm phát ngôn, cung cấp thông tin cho các đối tượng liên quan; 

- Khi cơ quan liên quan có thẩm quyền yêu cầu phát ngôn và cung cấp thông tin về các sự 
kiện, vấn đề thuộc phạm vi quản lý của Trường; 

- Khi nhận được ý kiến, kiến nghị, phê bình, khiếu nại, tố cáo của tổ chức, công dân do 
cơ quan báo, đài chuyển đến hoặc đăng, phát trên báo đài thì Người phát ngôn phải thông báo 
cho cơ quan báo, đài kết quả hoặc biện pháp giải quyết trong thời hạn quy định theo Luật. 

- Khi có căn cứ cho rằng báo đài .... đăng tải thông tin sai sự thật thuộc lĩnh vực do 
Trường quản lý, Người phát ngôn có trách nhiệm yêu cầu cơ quan báo đài ... đó phải đăng tải ý 
kiến phản hồi, cải chính theo quy định của pháp luật. 

b. Việc tổ chức phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo, đài ... trong trường hợp đột 
xuất, bất thường được thực hiện thông qua một hoặc một số hình thức sau: 

- Thông tin trên website Trường; 

- Thông tin bằng văn bản cho các cơ quan báo, đài. 

Điều 6. Quyền và trách nhiệm của Người phát ngôn, cung cấp thông tin 

1. Người phát ngôn được nhân danh, đại diện cho Trường thực hiện phát ngôn và cung 
cấp thông tin ra bên ngoài.  

2. Khi được Hiệu trưởng đồng ý, Người phát ngôn có quyền yêu cầu các đơn vị, cá nhân 
trong Trường cung cấp thông tin, tập hợp thông tin để phát ngôn, cung cấp thông tin thường 
xuyên, đột xuất theo quy định tại Điều 5 của Quy định này. 

3. Người phát ngôn có trách nhiệm báo cáo Hiệu trưởng về nội dung phát ngôn, cung cấp 
thông tin trước khi công bố; chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và trước pháp luật về nội dung 
phát ngôn và thông tin cung cấp; 

4.  Người phát ngôn có quyền từ chối, không phát ngôn và cung cấp thông tin trong các 
trường hợp sau đây: 

a. Những vấn đề thuộc bí mật Nhà nước theo quy định của pháp luật; những vấn đề bí 
mật thuộc nguyên tắc và quan điểm của Đảng; những vấn đề không thuộc quyền hạn phát ngôn; 
những vấn đề chưa được Hiệu trưởng đồng ý; 

b. Các vấn đề đang được điều tra hoặc chưa rõ thông tin; 

Điều 7. Trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân liên quan trong việc phát ngôn và cung 
cấp thông tin 

1. Các đơn vị thuộc Trường có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, chính xác, đúng thời hạn 
các nội dung thông tin phục vụ việc phát ngôn và cung cấp thông khi có yêu cầu. 

2. Tổ quản trị website có trách nhiệm đăng tải nội dung phát ngôn, thông tin trên website Trường; 

3. Phòng Hợp tác quốc tế và các đơn vị có liên quan có trách nhiệm phối hợp với Người 
phát ngôn trong việc thu thập, xử lý thông tin và thực hiện các hoạt động có liên quan trong 
trường hợp Người phát ngôn thực hiện phát ngôn, cung cấp thông tin cho các tổ chức, cá nhân 
nước ngoài về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Trường. 
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Điều  8. Tổ chức thực hiện 

1. Trưởng các đơn vị thuộc Trường có trách nhiệm phổ biến, quán triệt Quy định này tới 
cán bộ, CNV thuộc đơn vị mình, kịp thời phản ánh về Trường những khó khăn, vướng mắc 
trong quá trình tổ chức thực hiện. 

2. Người phát ngôn phối hợp với Trưởng các đơn vị thuộc Trường để thực hiện nhiệm vụ 
phát ngôn và cung cấp thông tin theo đúng quy định. 

3. Cán bộ, CNV thuộc Trường vi phạm các quy định tại Quy định này thì tùy theo tính 
chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật. 

Điều 9. Điều khoản thi hành 

Trưởng các đơn vị có trách nhiệm phố biến Quy định này đến toàn thể cán bộ viên chức 

để thống nhất thực hiện trong toàn Trường. Các đơn vị và cá nhân phải nghiêm chỉnh thực hiện, 

nếu vi phạm sẽ bị xử lý theo pháp luật và theo quy định của Nhà trường.  

 Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Mọi quy định trước đây trái với văn bản quy 

định này đều bị bãi bỏ. 
  

                                       

 

 


