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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

VIỆN KHOA HỌC GIÁO DỤC VIỆT NAM 

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

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

    

 

QUY ĐỊNH 

Về quản lý hoạt động thông tin giáo dục  

tại Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 

(Ban hành kèm theo Quyết định Số      /QĐ-VKHGDVN, ngày     tháng    năm 2014 

của Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam) 

 

CHƢƠNG I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

 

Đ ều     P ạ  v  áp dụng, đố  tƣợng đ ều        

1. Phạm vi  

Văn bản n   qu    n  về quản lý hoạt  ộng thông tin giáo dục tại Viện 

Khoa học Giáo dục Việt Nam (sau  â  gọi tắt là Viện), bao gồm: qu    nh chung; 

xây dựng, phát triển cơ sở dữ liệu, phát triển nguồn tin; xây dựng, phát triển cơ sở 

hạ tầng và tổ chức thực hiện. 

2. Đối tượng  

Quy   nh  ược áp dụng và có hiệu lực  ối với các tổ chức, cá nhân tham gia 

hoạt  ộng thông tin giáo dục tại Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam. 

 

Đ ều 2. Giải thích từ ngữ 

 1. “Thông tin giáo dục” là dữ liệu, dữ kiện, số liệu, tin tức, tri thức, mô hình, 

thông tin phân tích tình hình giáo dục hoặc  án  giá giáo dục  ược tạo ra trong các 

hoạt  ộng giảng dạ ,   o tạo  ại học và sau  ại học, nghiên cứu khoa học giáo dục 

và các hoạt  ộng kinh tế - xã hội khác. 

 2. “Thông tin khoa học giáo dục” là dữ liệu, dữ kiện, số liệu, tri thức, hiểu 

biết  ược  ìn  t  n  v  tíc  lũ  có  ệ thống thông qua nghiên cứu khoa học về các 

hoạt  ộng, bản chất, qui luật vận  ộng và phát triển giáo dục  ược  ặt trong bối 

cảnh kinh tế - xã hội nhất   nh.  

 3. “Nguồn tin giáo dục” là thông tin giáo dục và khoa học giáo dục  ược thể 

hiện dưới dạng truyền thống hoặc  iện tử n ư sác , báo, tạp chí khoa học, kỷ yếu 

hội ngh , hội thảo khoa học giáo dục; báo cáo tổng kết và tóm tắt  ề tài nghiên cứu 

khoa học các cấp, báo cáo thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu giáo dục, d ch vụ giáo 

dục; luận văn, luận án khoa học giáo dục; cơ sở dữ liệu về giáo dục và có liên quan, 

trang t ông tin  iện tử về khoa học giáo dục, thông tin thống kê giáo dục; tài liệu 

 a p ương tiện và trên các vật mang tin khác. 
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 4. “Cơ sở dữ liệu về giáo dục” l  tập  ợp t ông tin về tiềm lực v  kết quả 

 oạt  ộng k oa  ọc giáo dục,  ược xâ  dựng, du  trì v  p át triển n ằm cung cấp 

dữ liệu v  t ông tin  ầ   ủ, c ín  xác v  k p t ời về k oa  ọc giáo dục. 

 5. “Cơ sở hạ tầng thông tin, thư viện” l   ệ thống trang thiết b  phục vụ cho 

việc thu thập, xử lý, lưu trữ v  trao  ổi thông tin, bao gồm: hệ thống máy tính, 

mạng viễn thông, mạng Internet, mạng nội bộ, cơ sở dữ liệu, trang thiết b  t ư viện 

v  an nin  t ư viện. 

 

Đ ều 3. N u    t  , mục tiêu, yêu cầu 

1. Nguyên tắc 

Hoạt  ộng thông tin giáo dục tại Viện tuân t ủ các quy   n , pháp luật của 

N   nước về hoạt  ộng truyền thông, thông tin, t ư viện. 

2. Mục tiêu 

a) Xây dựng, phát triển nguồn tin, cơ sở dữ liệu thông tin giáo dục một cách 

khoa học, hệ thống. 

b) Xây dựng, phát triển cơ sở hạ tầng thông tin của Viện t eo  ướng mở và 

hiện  ại. 

c) Nâng cao hiệu quả sử dụng thông tin giáo dục phục vụ công tác quản lý, 

chỉ  ạo ng n ;  áp ứng yêu cầu nghiên cứu, học tập của công chức, viên chức, học 

viên sau  ại học công tác, học tập tại Viện;  ồng thời mở rộng d ch vụ cung cấp 

thông tin giáo dục theo nhu cầu của các tổ chức, cá nhân ngoài Viện. 

3.Yêu cầu 

a) Thông tin giáo dục  ược khai thác, sử dụng tại Viện phải bảo  ảm tính 

chính xác, khách quan;  ồng thời phù hợp với   n   ướng, mục tiêu, yêu cầu phát 

triển giáo dục của  ất nước, của ngành và Viện. 

b) Bảo  ảm  ể các tổ chức, cá nhân có nhu cầu  ều  ược tiếp cận, khai thác, 

sử dụng thông tin phù hợp với qu    nh của N   nước, pháp luật và của Viện. 

 

CHƢƠNG II 

XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN  

CƠ SỞ DỮ LIỆU THÔNG TIN GIÁO DỤC 

 

Đ ều 4. Cơ sở dữ l ệu t ô   t     áo dụ  

1. Cơ sở dữ liệu t ông tin giáo dục tại Viện  ược xâ  dựng từ nguồn thông 

tin nội sin  của Viện v  t ông tin giáo dục do Viện k ai t ác từ các tổ c ức, cá 

nhân ngo i Viện, ở trong nước v  nước ngo i. 

2. Cơ sở dữ liệu t ông tin giáo dục xâ  dựng tại Viện  ược qu    n  tại 

K oản 1, Điều 10 của Qu    n  n  ;  ồng t ời  ược p ân loại, sắp xếp tương ứng, 
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p ù  ợp với cơ cấu tổ c ức v  c ức năng n iệm vụ của Viện, của các  ơn v  t uộc 

Viện v  t eo qu    n  c ung của N   nước về công tác t ông tin, t ư viện. 

3. Cơ sở dữ liệu t ông tin giáo dục  ược xâ  dựng t eo  ướng mở,  iện  ại 

t uận tiện c o việc cập n ật, p át triển của  ệ t ống t ông tin giáo dục. 

 

Đ ều 5. Cơ sở dữ liệu do Trung tâm Thông tin - T ƣ v ện xây dựng 

  1. Tạp c í v  tập san k oa  ọc, kỷ  ếu  ội t ảo k oa  ọc n iều kỳ xuất bản 

trong nước v  nước ngo i về giáo dục. 

2. Các  ề t i, n iệm vụ k oa  ọc, các công bố k oa  ọc khác v  luận án tiến 

sĩ, luận văn t ạc sỹ. 

3. Các sản p ẩm t ông tin giáo dục. 

4. Kỷ  ếu  ội ng  ,  ội t ảo k oa  ọc, sác  t am k ảo. 

5. Các công bố k oa  ọc của Viện và ngành ở trong nước, ngo i nước. 

6. Các t i liệu k ác  ược c ọn lọc, t u t ập từ các  ơn v , cá nhân t uộc 

Viện v  các tổ c ức, cá n ân k ác ở trong nước v  nước ngo i. K u ến k íc  các 

cá n ân,  ơn v  trong Viện nộp lưu c iểu các ấn p ẩm tự xuất bản  oặc  ược biếu, 

tặng c o t ư viện của Viện. 

 

Đ ều 6. Cơ sở dữ l ệu do  á  đơ  vị t uộ  V ệ  xâ  dự   tạ  đơ  vị 

  1. Các  ơn v  thuộc Viện xây dựng cơ sở dữ liệu về lĩn  vực công tác, 

nghiên cứu của  ơn v ,  ìn  t  n  các k o tư liệu (t ư viện nhánh) tại  ơn v .  

  2. Hằng năm, các  ơn v  thông báo cho Trung tâm Thông tin - T ư viện 

danh mục thông tin giáo dục của  ơn v  (t ông tin t ư mục tài liệu)  ể cập nhật 

vào hệ thống thông tin giáo dục của Viện. 

 

CHƢƠNG III 

XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN 

CƠ SỞ HẠ TẦNG THÔNG TIN GIÁO DỤC VÀ CÁC NGUỒN LỰC 

 

Đ ều 7. Cơ sở hạ tầng 

1. Hạ tầng du  trì v  p át triển t ư viện, gồm:  

a) Kho sách, phòng  ọc, giá, tủ, cặp  ựng sác ; t iết b  bảo quản, sửa c ữa 

t i liệu. 

b) Các loại t i liệu. 

c) Các t iết b  p ục vụ quản lý v  tra cứu: Hệ t ống má  tín  nối mạng nội 

bộ; t iết b  giám sát, an nin  d n  c o t ư viện; t iết b  in, sao c ụp t i liệu. 

2. Hạ tầng t iết lập, du  trì v  p át triển trang t ông tin  iện tử:  

a) Hệ t ống má  tín  bao gồm: Má  c ủ, má  trạm,  ường tru ền Internet. 
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b) T iết b  p ục vụ t u t ập, xử lý t ông tin: Má  qua  p im, c ụp ản , 

máy quét. 

3. Các t iết b  v   ệ t ống liên quan khác. 

4. Cơ sở  ạ tầng du  trì v  p át triển t ư viện, trang t ông tin  iện tử p ải 

bảo  ảm các tiêu c uẩn t eo qu  c uẩn,  iện  ại,  áp ứng  êu cầu liên kết t ông 

tin trong nước v  nước ngo i. 

 

Đ ều 8. Nguồn lực tài chính 

 1. Kin  p í  oạt  ộng t ông tin giáo dục 

a) Nguồn kin  p í  oạt  ộng t ông tin giáo dục tại Viện bao gồm: ngân sách 

n   nước; nguồn t u từ d c  vụ; nguồn t i trợ của các tổ c ức, cá n ân trong nước 

v  nước ngo i. 

b) Ngân sác  d n  c o  oạt  ộng t ông tin giáo dục  ược g i t  n  một 

mục chi riêng trong dan  mục chi  ằng năm của Viện. Việc p ân bổ kin  p í c i 

 oạt  ộng t ông tin giáo dục căn cứ v o k ả năng ngân sác , n u cầu t ực tiễn v  

bảo  ảm t ực  iện  úng qu    n  của N   nước. 

c) Nguồn t u từ t i trợ v  d c  vụ  ược sử dụng  ể bù chi  oạt  ộng t ông 

tin giáo dục tại Trung tâm Thông tin - T ư viện. 

2. Nội dung c i 

Kin  p í  oạt  ộng t ông tin giáo dục  ược sử dụng c i các mục  ã g i tại 

Điều 4, Điều 7 của Qu    n  n  . 

3. Việc thu chi kinh phí hoạt  ộng thông tin giáo dục  ược thực hiện theo 

qu    nh của N   nước và Quy chế chi tiêu nội bộ của Viện. 

 

CHƢƠNG IV  

QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN GIÁO DỤC 

 

Đ ều 9. Quản lý hoạt động thông tin giáo dục 

  1. Quản lý toàn diện hoạt  ộng thông tin giáo dục tại Viện ở tất cả các khâu: 

xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện, giám sát v   án  giá c ất lượng, hiệu quả. 

  2. Hoạt  ộng t ông tin giáo dục tại Viện bao gồm: 

a) Xâ  dựng, p át triển cơ sở dữ liệu t ông tin giáo dục với các n iệm vụ 

c ín : K ai t ác nguồn tin; t u t ập t ông tin; xử lý, tổng  ợp t ông tin  ể xây 

dựng  ệ t ống t ông tin giáo dục có giá tr , dễ k ai t ác, sử dụng v  có k ả năng 

liên t ông với các kên  t ông tin giáo dục k ác. 

b) Tổ c ức p ổ biến t ông tin giáo dục dưới n iều  ìn  t ức;  ỗ trợ k ai 

t ác sử dụng t ông tin giáo dục có  iệu quả t ông qua các d c  vụ cung cấp t ông 

tin. 
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c) Xâ  dựng, p át triển cơ sở  ạ tầng p ục vụ  oạt  ộng t ư viện (t ư viện 

tru ền t ống, t ư viện  iện tử) v  trang t ông tin  iện tử. 

d) Cơ sở  ạ tầng t ông tin giáo dục  ược xâ  dựng t eo  ướng mở,  iện  ại, 

 ủ  iều kiện  ể sẵn s ng kết nối với các trang t ông tin  iện tử về giáo dục, về 

k oa  ọc công ng ệ ở trong nước v  nước ngo i. 

 ) Các  oạt  ộng k ác n ằm  ỗ trợ  oạt  ộng  ược nêu tại Điểm a, b, c, 

K oản 2 của Điều n  . 

 

 Đ ều 10. Dịch vụ thông tin giáo dục 

1. T ông tin giáo dục tại Viện, bao gồm: 

a) T ông tin giáo dục (tổng quan, tổng t uật, báo cáo p ân tíc , t ông tin 

c u ên  ề về giáo dục trong nước v  nước ngo i, báo cáo tóm tắt các  ề t i ng iên 

cứu k oa  ọc  ã ng iệm t u, t i liệu d c …) p ục vụ c o dự báo,  oạc    n  

c ín  sác  giáo dục, ng iên cứu k oa  ọc giáo dục v    o tạo sau  ại  ọc. 

b) T ông tin t ư mục v  t ông tin c i tiết về: n iệm vụ k oa  ọc v  công 

ng ệ; t i liệu sở  ữu trí tuệ; các công bố k oa  ọc v  công ng ệ trên tạp c í, kỷ 

yếu  ội ng  ,  ội t ảo k oa  ọc. 

c) Dan  mục v  t ông tin về c ức năng n iệm vụ, năng lực, sở trường của 

các  ơn v , cá n ân t uộc Viện trong ng iên cứu k oa  ọc, ng iên cứu ứng dụng, 

t ực   n , giảng dạ  v  tư vấn giáo dục. 

2. Hìn  t ức k ai t ác sử dụng t ông tin giáo dục tại Viện: 

a) Tra cứu, tìm  iểu t ông tin tại t ư viện v  t ông qua Website của Viện. 

b) Cung cấp t ông tin t eo  êu cầu. 

c) P ổ biến, trao  ổi, c ia sẻ t ông tin t ông qua các sản p ẩm t ông tin, tổ 

c ức các  oạt  ộng tru ền t ông; triển lãm k oa  ọc giáo dục,  ội c ợ;  ội ng  , 

 ội t ảo. 

3. Hìn  t ức d c  vụ: 

a) K ai t ác, sử dụng t ông tin. 

b) Tư vấn, xâ  dựng cơ sở dữ liệu t ông tin giáo dục. 

c) Hướng dẫn,   o tạo ng iệp vụ liên quan  ến  oạt  ộng t ông tin giáo dục. 

d) Các  ìn  t ức d c  vụ t ông tin k ác có liên quan. 

4. D c  vụ t ông tin giáo dục  ược t ực  iện c ủ  ếu tại Trung tâm T ông 

tin – T ư viện. Các  ơn t uộc Viện, t ực  iện  oạt  ộng t ông tin giáo dục p ù 

 ợp c ức năng, n iệm vụ của  ơn v .  

5. D c  vụ t ông tin giáo dục miễn p í  ối với  ơn v , cá n ân  ang công tác, 

ng iên cứu,  ọc tập tại Viện t ông qua tru  cập tại t ư viện v  trang tin  iện tử của 

Viện; có thu phí  ối với các tổ c ức, cá n ân ngo i Viện.  
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6. Đối với t ông tin giáo dục t uộc dan  mục mật, tu ệt mật  oặc t i liệu 

c ưa p ổ biến, k ông p ổ biến c ỉ  ược cung cấp k i  ược p ép của Viện trưởng 

 oặc người  ược ủ  qu ền. 

 

Đ ều 11. Quyền lợi và trách nhiệm của   ƣời khai thác, sử dụng thông tin 

  1. Các tổ chức, cá n ân  ược khai thác, sử dụng thông tin giáo dục tại Viện 

t eo các qu    nh tại Điều 10 và các phụ lục  ín  kèm Qu    nh này. 

  2. Các tổ chức, cá n ân k i  ược cung cấp, chia sẻ thông tin, có trách nhiệm 

sử dụng t ông tin  úng mục  íc ; tuân t ủ các qu    nh về bản quyền thông tin và 

sở hữu trí tuệ.  

 

CHƢƠNG V 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 

Đ ều 12. Trách nhiệm của lãnh đạo Viện 

1. Viện trưởng hoặc Phó Viện trưởng  ược ủy quyền quản lý toàn diện hoạt 

 ộng thông tin giáo dục của Viện. 

2. Viện trưởng giao Giám  ốc Trung tâm Thông tin - T ư viện tổ chức thực 

hiện và ch u trách nhiệm trước Viện trưởng về chất lượng, hiệu quả hoạt  ộng 

thông tin giáo dục. 

 

Đ ều 13. Trách nhiệm của Trung tâm Thông tin – T ƣ v ện  

1. Trung tâm Thông tin - T ư viện l   ơn v  chủ trì tổ chức hoạt  ộng thông 

tin giáo dục tại Viện theo chức năng nhiệm vụ v  t eo qui   nh tại văn bản này. 

2. Các nhiệm vụ chính: 

a) Xâ  dựng chiến lược, kế  oạc  hoạt  ộng thông tin giáo dục; báo cáo 

  n  kỳ,  ột xuất về các  oạt  ộng n   với  ãn   ạo Viện, với Lãn   ạo Bộ (khi 

 ược yêu cầu). 

b) Tổ c ức thực hiện, quản lý  oạt  ộng t ông tin giáo dục t eo qu    nh. 

c) Xây dựng nội qu  t ư viện; quy chế Website v  các văn bản  ướng dẫn, 

các biểu mẫu liên quan  ể thực hiện Qu    nh này.  

 

Đ ều 14. Trách nhiệm của  á  đơ  vị thuộc Viện  

1. Phòng Quản lý khoa học, Phòng Hợp tác Quốc tế, Trung tâm Đ o tạo và 

Bồi dưỡng phối hợp với Trung tâm Thông tin - T ư viện: 

a) Tổ chức hoạt  ộng phổ biến, chia sẻ và hợp tác quốc tế về thông tin giáo 

dục  ối với lĩn  vực liên quan. 
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

VIỆN KHOA HỌC GIÁO DỤC VIỆT NAM 

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

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

    

 

QUY ĐỊNH 

Về quản lý hoạt động thông tin giáo dục  

tại Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 

(Ban hành kèm theo Quyết định Số      /QĐ-VKHGDVN, ngày     tháng    năm 2014 

của Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam) 

 

CHƢƠNG I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

 

Đ ều     P ạm v  áp dụng, đố  tƣợng đ ều c ỉn   

1. Phạm vi  

Văn bản n   qu    n  về quản lý hoạt  ộng thông tin giáo dục tại Viện 

Khoa học Giáo dục Việt Nam (sau  â  gọi tắt là Viện), bao gồm: qu    nh chung; 

xây dựng, phát triển cơ sở dữ liệu, phát triển nguồn tin; xây dựng, phát triển cơ sở 

hạ tầng và tổ chức thực hiện. 

2. Đối tượng  

Quy   nh  ược áp dụng và có hiệu lực  ối với các tổ chức, cá nhân tham gia 

hoạt  ộng thông tin giáo dục tại Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam. 

 

Đ ều 2. Giải thích từ ngữ 

 1. “Thông tin giáo dục” là dữ liệu, dữ kiện, số liệu, tin tức, tri thức, mô hình, 

thông tin phân tích tình hình giáo dục hoặc  án  giá giáo dục  ược tạo ra trong các 

hoạt  ộng giảng dạ ,   o tạo  ại học và sau  ại học, nghiên cứu khoa học giáo dục 

và các hoạt  ộng kinh tế - xã hội khác. 

 2. “Thông tin khoa học giáo dục” là dữ liệu, dữ kiện, số liệu, tri thức, hiểu 

biết  ược  ìn  t  n  v  tíc  lũ  có  ệ thống thông qua nghiên cứu khoa học về các 

hoạt  ộng, bản chất, qui luật vận  ộng và phát triển giáo dục  ược  ặt trong bối 

cảnh kinh tế - xã hội nhất   nh.  

 3. “Nguồn tin giáo dục” là thông tin giáo dục và khoa học giáo dục  ược thể 

hiện dưới dạng truyền thống hoặc  iện tử n ư sác , báo, tạp chí khoa học, kỷ yếu 

hội ngh , hội thảo khoa học giáo dục; báo cáo tổng kết và tóm tắt  ề tài nghiên cứu 

khoa học các cấp, báo cáo thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu giáo dục, d ch vụ giáo 

dục; luận văn, luận án khoa học giáo dục; cơ sở dữ liệu về giáo dục và có liên quan, 

trang t ông tin  iện tử về khoa học giáo dục, thông tin thống kê giáo dục; tài liệu 

 a p ương tiện và trên các vật mang tin khác. 
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 4. “Cơ sở dữ liệu về giáo dục” l  tập  ợp t ông tin về tiềm lực v  kết quả 

 oạt  ộng k oa  ọc giáo dục,  ược xâ  dựng, du  trì v  p át triển n ằm cung cấp 

dữ liệu v  t ông tin  ầ   ủ, c ín  xác v  k p t ời về k oa  ọc giáo dục. 

 5. “Cơ sở hạ tầng thông tin, thư viện” l   ệ thống trang thiết b  phục vụ cho 

việc thu thập, xử lý, lưu trữ v  trao  ổi thông tin, bao gồm: hệ thống máy tính, 

mạng viễn thông, mạng Internet, mạng nội bộ, cơ sở dữ liệu, trang thiết b  t ư viện 

v  an nin  t ư viện. 

 

Đ ều 3. N u  n t c, mục tiêu, yêu cầu 

1. Nguyên tắc 

Hoạt  ộng thông tin giáo dục tại Viện tuân t ủ các quy   n , pháp luật của 

N   nước về hoạt  ộng truyền thông, thông tin, t ư viện. 

2. Mục tiêu 

a) Xây dựng, phát triển nguồn tin, cơ sở dữ liệu thông tin giáo dục một cách 

khoa học, hệ thống. 

b) Xây dựng, phát triển cơ sở hạ tầng thông tin của Viện t eo  ướng mở và 

hiện  ại. 

c) Nâng cao hiệu quả sử dụng thông tin giáo dục phục vụ công tác quản lý, 

chỉ  ạo ng n ;  áp ứng yêu cầu nghiên cứu, học tập của công chức, viên chức, học 

viên sau  ại học công tác, học tập tại Viện;  ồng thời mở rộng d ch vụ cung cấp 

thông tin giáo dục theo nhu cầu của các tổ chức, cá nhân ngoài Viện. 

3.Yêu cầu 

a) Thông tin giáo dục  ược khai thác, sử dụng tại Viện phải bảo  ảm tính 

chính xác, khách quan;  ồng thời phù hợp với   n   ướng, mục tiêu, yêu cầu phát 

triển giáo dục của  ất nước, của ngành và Viện. 

b) Bảo  ảm  ể các tổ chức, cá nhân có nhu cầu  ều  ược tiếp cận, khai thác, 

sử dụng thông tin phù hợp với qu    nh của N   nước, pháp luật và của Viện. 

 

CHƢƠNG II 

XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN  

CƠ SỞ DỮ LIỆU THÔNG TIN GIÁO DỤC 

 

Đ ều 4. Cơ sở dữ l ệu t ôn  t n   áo dục 

1. Cơ sở dữ liệu t ông tin giáo dục tại Viện  ược xâ  dựng từ nguồn thông 

tin nội sin  của Viện v  t ông tin giáo dục do Viện k ai t ác từ các tổ c ức, cá 

nhân ngo i Viện, ở trong nước v  nước ngo i. 

2. Cơ sở dữ liệu t ông tin giáo dục xâ  dựng tại Viện  ược qu    n  tại 

K oản 1, Điều 10 của Qu    n  n  ;  ồng t ời  ược p ân loại, sắp xếp tương ứng, 
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p ù  ợp với cơ cấu tổ c ức v  c ức năng n iệm vụ của Viện, của các  ơn v  t uộc 

Viện v  t eo qu    n  c ung của N   nước về công tác t ông tin, t ư viện. 

3. Cơ sở dữ liệu t ông tin giáo dục  ược xâ  dựng t eo  ướng mở,  iện  ại 

t uận tiện c o việc cập n ật, p át triển của  ệ t ống t ông tin giáo dục. 

 

Đ ều 5. Cơ sở dữ liệu do Trung tâm Thông tin - T ƣ v ện xây dựng 

  1. Tạp c í v  tập san k oa  ọc, kỷ  ếu  ội t ảo k oa  ọc n iều kỳ xuất bản 

trong nước v  nước ngo i về giáo dục. 

2. Các  ề t i, n iệm vụ k oa  ọc, các công bố k oa  ọc khác v  luận án tiến 

sĩ, luận văn t ạc sỹ. 

3. Các sản p ẩm t ông tin giáo dục. 

4. Kỷ  ếu  ội ng  ,  ội t ảo k oa  ọc, sác  t am k ảo. 

5. Các công bố k oa  ọc của Viện và ngành ở trong nước, ngo i nước. 

6. Các t i liệu k ác  ược c ọn lọc, t u t ập từ các  ơn v , cá nhân t uộc 

Viện v  các tổ c ức, cá n ân k ác ở trong nước v  nước ngo i. K u ến k íc  các 

cá n ân,  ơn v  trong Viện nộp lưu c iểu các ấn p ẩm tự xuất bản  oặc  ược biếu, 

tặng c o t ư viện của Viện. 

 

Đ ều 6. Cơ sở dữ l ệu do các đơn vị t uộc V ện xâ  dựn  tạ  đơn vị 

  1. Các  ơn v  thuộc Viện xây dựng cơ sở dữ liệu về lĩn  vực công tác, 

nghiên cứu của  ơn v ,  ìn  t  n  các k o tư liệu (t ư viện nhánh) tại  ơn v .  

  2. Hằng năm, các  ơn v  thông báo cho Trung tâm Thông tin - T ư viện 

danh mục thông tin giáo dục của  ơn v  (t ông tin t ư mục tài liệu)  ể cập nhật 

vào hệ thống thông tin giáo dục của Viện. 

 

CHƢƠNG III 

XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN 

CƠ SỞ HẠ TẦNG THÔNG TIN GIÁO DỤC VÀ CÁC NGUỒN LỰC 

 

Đ ều 7. Cơ sở hạ tầng 

1. Hạ tầng du  trì v  p át triển t ư viện, gồm:  

a) Kho sách, phòng  ọc, giá, tủ, cặp  ựng sác ; t iết b  bảo quản, sửa c ữa 

t i liệu. 

b) Các loại t i liệu. 

c) Các t iết b  p ục vụ quản lý v  tra cứu: Hệ t ống má  tín  nối mạng nội 

bộ; t iết b  giám sát, an nin  d n  c o t ư viện; t iết b  in, sao c ụp t i liệu. 

2. Hạ tầng t iết lập, du  trì v  p át triển trang t ông tin  iện tử:  

a) Hệ t ống má  tín  bao gồm: Má  c ủ, má  trạm,  ường tru ền Internet. 
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b) T iết b  p ục vụ t u t ập, xử lý t ông tin: Má  qua  p im, c ụp ản , 

máy quét. 

3. Các t iết b  v   ệ t ống liên quan khác. 

4. Cơ sở  ạ tầng du  trì v  p át triển t ư viện, trang t ông tin  iện tử p ải 

bảo  ảm các tiêu c uẩn t eo qu  c uẩn,  iện  ại,  áp ứng  êu cầu liên kết t ông 

tin trong nước v  nước ngo i. 

 

Đ ều 8. Nguồn lực tài chính 

 1. Kin  p í  oạt  ộng t ông tin giáo dục 

a) Nguồn kin  p í  oạt  ộng t ông tin giáo dục tại Viện bao gồm: ngân sách 

n   nước; nguồn t u từ d c  vụ; nguồn t i trợ của các tổ c ức, cá n ân trong nước 

v  nước ngo i. 

b) Ngân sác  d n  c o  oạt  ộng t ông tin giáo dục  ược g i t  n  một 

mục chi riêng trong dan  mục chi  ằng năm của Viện. Việc p ân bổ kin  p í c i 

 oạt  ộng t ông tin giáo dục căn cứ v o k ả năng ngân sác , n u cầu t ực tiễn v  

bảo  ảm t ực  iện  úng qu    n  của N   nước. 

c) Nguồn t u từ t i trợ v  d c  vụ  ược sử dụng  ể bù chi  oạt  ộng t ông 

tin giáo dục tại Trung tâm Thông tin - T ư viện. 

2. Nội dung c i 

Kin  p í  oạt  ộng t ông tin giáo dục  ược sử dụng c i các mục  ã g i tại 

Điều 4, Điều 7 của Qu    n  n  . 

3. Việc thu chi kinh phí hoạt  ộng thông tin giáo dục  ược thực hiện theo 

qu    nh của N   nước và Quy chế chi tiêu nội bộ của Viện. 

 

CHƢƠNG IV  

QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN GIÁO DỤC 

 

Đ ều 9. Quản lý hoạt động thông tin giáo dục 

  1. Quản lý toàn diện hoạt  ộng thông tin giáo dục tại Viện ở tất cả các khâu: 

xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện, giám sát v   án  giá c ất lượng, hiệu quả. 

  2. Hoạt  ộng t ông tin giáo dục tại Viện bao gồm: 

a) Xâ  dựng, p át triển cơ sở dữ liệu t ông tin giáo dục với các n iệm vụ 

c ín : K ai t ác nguồn tin; t u t ập t ông tin; xử lý, tổng  ợp t ông tin  ể xây 

dựng  ệ t ống t ông tin giáo dục có giá tr , dễ k ai t ác, sử dụng v  có k ả năng 

liên t ông với các kên  t ông tin giáo dục k ác. 

b) Tổ c ức p ổ biến t ông tin giáo dục dưới n iều  ìn  t ức;  ỗ trợ k ai 

t ác sử dụng t ông tin giáo dục có  iệu quả t ông qua các d c  vụ cung cấp t ông 

tin. 
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c) Xâ  dựng, p át triển cơ sở  ạ tầng p ục vụ  oạt  ộng t ư viện (t ư viện 

tru ền t ống, t ư viện  iện tử) v  trang t ông tin  iện tử. 

d) Cơ sở  ạ tầng t ông tin giáo dục  ược xâ  dựng t eo  ướng mở,  iện  ại, 

 ủ  iều kiện  ể sẵn s ng kết nối với các trang t ông tin  iện tử về giáo dục, về 

k oa  ọc công ng ệ ở trong nước v  nước ngo i. 

 ) Các  oạt  ộng k ác n ằm  ỗ trợ  oạt  ộng  ược nêu tại Điểm a, b, c, 

K oản 2 của Điều n  . 

 

 Đ ều 10. Dịch vụ thông tin giáo dục 

1. T ông tin giáo dục tại Viện, bao gồm: 

a) T ông tin giáo dục (tổng quan, tổng t uật, báo cáo p ân tíc , t ông tin 

c u ên  ề về giáo dục trong nước v  nước ngo i, báo cáo tóm tắt các  ề t i ng iên 

cứu k oa  ọc  ã ng iệm t u, t i liệu d c …) p ục vụ c o dự báo,  oạc    n  

c ín  sác  giáo dục, ng iên cứu k oa  ọc giáo dục v    o tạo sau  ại  ọc. 

b) T ông tin t ư mục v  t ông tin c i tiết về: n iệm vụ k oa  ọc v  công 

ng ệ; t i liệu sở  ữu trí tuệ; các công bố k oa  ọc v  công ng ệ trên tạp c í, kỷ 

yếu  ội ng  ,  ội t ảo k oa  ọc. 

c) Dan  mục v  t ông tin về c ức năng n iệm vụ, năng lực, sở trường của 

các  ơn v , cá n ân t uộc Viện trong ng iên cứu k oa  ọc, ng iên cứu ứng dụng, 

t ực   n , giảng dạ  v  tư vấn giáo dục. 

2. Hìn  t ức k ai t ác sử dụng t ông tin giáo dục tại Viện: 

a) Tra cứu, tìm  iểu t ông tin tại t ư viện v  t ông qua Website của Viện. 

b) Cung cấp t ông tin t eo  êu cầu. 

c) P ổ biến, trao  ổi, c ia sẻ t ông tin t ông qua các sản p ẩm t ông tin, tổ 

c ức các  oạt  ộng tru ền t ông; triển lãm k oa  ọc giáo dục,  ội c ợ;  ội ng  , 

 ội t ảo. 

3. Hìn  t ức d c  vụ: 

a) K ai t ác, sử dụng t ông tin. 

b) Tư vấn, xâ  dựng cơ sở dữ liệu t ông tin giáo dục. 

c) Hướng dẫn,   o tạo ng iệp vụ liên quan  ến  oạt  ộng t ông tin giáo dục. 

d) Các  ìn  t ức d c  vụ t ông tin k ác có liên quan. 

4. D c  vụ t ông tin giáo dục  ược t ực  iện c ủ  ếu tại Trung tâm T ông 

tin – T ư viện. Các  ơn t uộc Viện, t ực  iện  oạt  ộng t ông tin giáo dục p ù 

 ợp c ức năng, n iệm vụ của  ơn v .  

5. D c  vụ t ông tin giáo dục miễn p í  ối với  ơn v , cá n ân  ang công tác, 

ng iên cứu,  ọc tập tại Viện t ông qua tru  cập tại t ư viện v  trang tin  iện tử của 

Viện; có thu phí  ối với các tổ c ức, cá n ân ngo i Viện.  
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6. Đối với t ông tin giáo dục t uộc dan  mục mật, tu ệt mật  oặc t i liệu 

c ưa p ổ biến, k ông p ổ biến c ỉ  ược cung cấp k i  ược p ép của Viện trưởng 

 oặc người  ược ủ  qu ền. 

 

Đ ều 11. Quyền lợi và trách nhiệm của n ƣời khai thác, sử dụng thông tin 

  1. Các tổ chức, cá n ân  ược khai thác, sử dụng thông tin giáo dục tại Viện 

t eo các qu    nh tại Điều 10 và các phụ lục  ín  kèm Qu    nh này. 

  2. Các tổ chức, cá n ân k i  ược cung cấp, chia sẻ thông tin, có trách nhiệm 

sử dụng t ông tin  úng mục  íc ; tuân t ủ các qu    nh về bản quyền thông tin và 

sở hữu trí tuệ.  

 

CHƢƠNG V 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 

Đ ều 12. Trách nhiệm của lãnh đạo Viện 

1. Viện trưởng hoặc Phó Viện trưởng  ược ủy quyền quản lý toàn diện hoạt 

 ộng thông tin giáo dục của Viện. 

2. Viện trưởng giao Giám  ốc Trung tâm Thông tin - T ư viện tổ chức thực 

hiện và ch u trách nhiệm trước Viện trưởng về chất lượng, hiệu quả hoạt  ộng 

thông tin giáo dục. 

 

Đ ều 13. Trách nhiệm của Trung tâm Thông tin – T ƣ v ện  

1. Trung tâm Thông tin - T ư viện l   ơn v  chủ trì tổ chức hoạt  ộng thông 

tin giáo dục tại Viện theo chức năng nhiệm vụ v  t eo qui   nh tại văn bản này. 

2. Các nhiệm vụ chính: 

a) Xâ  dựng chiến lược, kế  oạc  hoạt  ộng thông tin giáo dục; báo cáo 

  n  kỳ,  ột xuất về các  oạt  ộng n   với  ãn   ạo Viện, với Lãn   ạo Bộ (khi 

 ược yêu cầu). 

b) Tổ c ức thực hiện, quản lý  oạt  ộng t ông tin giáo dục t eo qu    nh. 

c) Xây dựng nội qu  t ư viện; quy chế Website v  các văn bản  ướng dẫn, 

các biểu mẫu liên quan  ể thực hiện Qu    nh này.  

 

Đ ều 14. Trách nhiệm của các đơn vị thuộc Viện  

1. Phòng Quản lý khoa học, Phòng Hợp tác Quốc tế, Trung tâm Đ o tạo và 

Bồi dưỡng phối hợp với Trung tâm Thông tin - T ư viện: 

a) Tổ chức hoạt  ộng phổ biến, chia sẻ và hợp tác quốc tế về thông tin giáo 

dục  ối với lĩn  vực liên quan. 
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b) Thu thập hoặc có cơ c ế ràng buộc  ể Trung tâm Thông tin-t ư viện thu 

thập các báo cáo nghiệm t u  ề tài, nhiệm vụ các cấp do Viện chủ trì thực hiện; 

các luận văn, luận án và tài liệu khác thuộc lĩn  vực quản lý của  ơn v . 

c. Có chế t i  ể việc thu thập tài liệu nói trên  ược  ầ   ủ và k p thời.  

2. Phòng Kế toán - Tài vụ bố trí kinh phí hoạt  ộng trên cơ sở c ương trìn  

kế hoạch công tác hằng năm;  ướng dẫn thu chi và hồ sơ sổ sách kế toán  ối với 

nguồn thu từ tài trợ và d ch vụ. 

3. Phòng Tổng hợp - Hành chính - Quản tr  phối hợp với Phòng Kế toán - 

Tài vụ và Trung tâm Thông tin - T ư viện từng bước xây dựng, phát triển cơ sở hạ 

tầng phục vụ hoạt  ộng thông tin giáo dục; hỗ trợ tổ chức các hoạt  ộng thông tin 

giáo dục tại Viện theo chức năng, n iệm vụ. 

4. Các  ơn v  thuộc Viện chủ trì tổ chức hoạt  ộng thông tin giáo dục tại 

 ơn v ; phối hợp với Trung tâm Thông tin - T ư viện thực hiện các qu    nh tại 

Khoản 6, Điều 5 v  Điều 6 của văn bản này.  

 

Đ ều 15  Đ ều khoản thi hành 

1. Quy   nh quản lý  oạt  ộng t ông tin giáo dục tại Viện Khoa học Giáo 

dục Việt Nam gồm 5 C ương, 15 Ðiều. Qu    nh có hiệu lực kể từ ngày ký. 

2. Thủ trưởng các  ơn v  thuộc Viện có trách nhiệm phổ biến, quán triệt 

trong  ơn v   ể thực hiện. 

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn  ề vướng mắc,  ề ngh  phản ánh về 

Trung tâm T ông tin – T ư viện  ể tổng hợp báo cáo Viện trưởng giải quyết. 

                                                                             

                                                                            VIỆN TRƢỞNG 

                                                   

 

 

                                                                              P an Văn K a 
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Phụ lục 1 

NỘI QUY THƢ VIỆN VIỆN KHOA HỌC GIÁO DỤC VIỆT NAM 

(Ban hành kèm theo Quyết định Số      /QĐ-VKHGDVN, ngày     tháng    năm 2014 

của Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam) 

  

Giờ mở cửa:  

 - Sáng: 8h00 - 11h30 

 - Chiều: 14h00 - 16h30 

Lưu ý: T ư viện nghỉ phục vụ vào sáng thứ 2 (họp giao ban trung tâm) 

I  QUY ĐỊNH CHUNG 

Bạn  ọc v o T ư viện phải thực hiện các Nội quy của T ư viện:  

1. Xuất trình thẻ hợp lệ và nộp thẻ cho thủ t ư k i v o p òng  ọc. Tuyệt  ối không 

dùng thẻ của người khác.  

Thẻ hợp lệ bao gồm:  

- Thẻ cán bộ Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam; 

- Thẻ học viên cao học/ nghiên cứu sinh của Viện; 

- Thẻ bạn  ọc khác ngoài Viện; 

- Giấy giới thiệu của trường học, cơ quan công tác ( ối với bạn  ọc ngoài 

Viện). 

2. Giữ gìn trật tự v  an to n trong t ư viện:  i n ẹ, nói khẽ, không hút thuốc lá, 

không mang chất cháy, chất nổ v o t ư viện.  

3. K ông ăn uống, không sử dụng  iện thoại di  ộng trong t ư viện.  

4. Giữ gìn vệ sinh chung: không vứt rác, giấy nháp ra sàn nhà, phải vứt rác v o nơi 

qu    nh.  

5. Giữ gìn mỹ quan trong t ư viện: không viết, vẽ lên mặt b n, lên tường, không 

ngồi gác chân lên ghế.  

6. Không mang cặp, túi v o t ư viện, phải gửi tại nơi qu    n  trước k i v o t ư 

viện.  

7. Bảo vệ tài sản của t ư viện: 

- Giữ gìn, bảo quản tài liệu: k ông  ược  án  tráo, c iếm  oạt, làm mất, cắt 

xén    hoặc l m  ư  ại tài liệu. 

- Giữ gìn bàn ghế, tủ, máy móc, trang thiết b  và các vật dụng khác của t ư 

viện. 

- K ông  ược vào các khu vực d n  riêng c o n ân viên t ư viện k i c ưa 

 ược phép. 
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8. Khi ra khỏi t ư viện: 

- Phải trả lại các tài liệu  ã mượn (trừ những tài liệu  ược p ép mượn về nhà 

theo quy   nh của t ư viện). 

- Có ng ĩa vụ cho kiểm tra tài liệu cũng n ư các vật dụng mang ra khỏi t ư 

viện khi có yêu cầu của cán bộ t ư viện. 

9. Bạn  ọc nào vi phạm nội quy, tùy theo mức  ộ sẽ có hình thức xử lý thích hợp. 

II  QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI BẠN ĐỌC LÀ NGƢỜI CỦA VIỆN KHGDVN 

1. Bạn  ọc là cán bộ, viên chức, nhân viên hợp  ồng của Viện  ược p ép mượn tài 

liệu mang ra khỏi t ư viện (Đối với tài liệu có trên 1 bản, k ông  ược mượn tài 

liệu c o người khác). 

2. Mỗi lần  ược mượn tối  a l  3 t i liệu, thời gian mượn tài liệu tối  a l  8 ng  . 

(Thời gian mượn trả tài liệu  ược ghi rõ trên phiếu mượn tài liệu của mỗi bạn  ọc. 

Khi trả sách, bạn  ọc phải mang theo phiếu mượn tài liệu  ể cán bộ t ư viện  ối 

chiếu với phiếu mượn tài liệu  ược lưu tại t ư viện). 

3. Nếu mượn tài liệu là sách tiếng Anh mang ra khỏi t ư viện, bạn  ọc phải  ặt 

cược tiền sác  l  200.000 /qu ển. Khi trả sác , t ư viện sẽ lại trả tiền  ặt cược. 

3. Đối với bạn  ọc mượn tài liệu quá hạn: 

- Nếu muốn gia hạn mượn tài liệu, bạn  ọc phải mang tài liệu  ến t ư viện  ể 

 ề ngh  gia hạn. (Nếu bạn  ọc  i công tác trong t ời gian phải trả sách, bạn 

 ọc phải có t ông báo  ến cán bộ t ư viện và báo lại thời hạn chính xác trả 

tài liệu); 

- Mỗi lần gia hạn  ược thêm 5 ngày và không quá 2 lần gia hạn tài liệu. 

- Bạn  ọc mượn sách quá thời gian qu    nh mà không tiến hành gia hạn sách 

hoặc t ông báo c o t ư viện, t ư viện sẽ gửi thông báo về  ơn v  hiện  ang 

công tác của bạn  ọc; 

- T ư viện t u p í mượn sách quá hạn là 5000 /qu ển/ngày. 

4. Đối với bạn  ọc làm mất tài liệu của t ư viện, bạn  ọc phải mua  ền  úng t i 

liệu hoặc sao chép  úng tài liệu (nộp phạt tiền tài liệu gấp  ôi giá tr  của tài liệu) 

và nộp phạt tiền công xử lý tài liệu l  5000 /qu ển.  

III  QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI BẠN ĐỌC LÀ HỌC VIÊN SAU ĐẠI HỌC CỦA 

VIỆN VÀ BẠN ĐỌC NGOÀI VIỆN 

1. Bạn  ọc chỉ  ược sử dụng tài liệu  ọc tại chỗ v   ặt photo tài liệu mang về theo 

qu    nh của t ư viện. 

2. Đối với bạn  ọc ngoài Viện, t ư viện sẽ tiến hành làm thẻ bạn  ọc có thời hạn 1 

năm v  lệ phí làm thẻ là 100.000 /t ẻ/năm. 
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3. Mỗi lần sử dụng tài liệu chỉ  ược mượn 05 tài liệu, trả xong mới  ược mượn 

tiếp. 

4. Khi nhận tài liệu, bạn  ọc phải kiểm tra số trang, chất lượng cuốn sác  trước thủ 

t ư. K i trả lại tình trạng cuốn sác  k ông  ược n ư lúc n ận, bạn  ọc phải ch u 

phạt t eo qu    nh. 

5. Ghi hoặc  án  dấu vào tài liệu, l m  ư  ỏng, mất tài liệu… bạn  ọc phải ch u 

bồi t ường t eo qu    nh. 

6. K ông  ược phép tự ý mang tài liệu ra khỏi t ư viện. 

7. Không sử dụng các tài liệu, thiết b  máy móc dành riêng cho bạn  ọc quá thời 

gian qu    nh của t ư viện. 

8. K ông  ược phép sử dụng máy ản , qua  p im  ể chụp tài liệu. 

 Nội qui T ư viện sẽ  ược áp dụng kể từ ngày ký Quyết   nh ban hành. 

                                                                Hà Nội, ng   …. t áng …… năm 2014 

   GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM TT-TV      
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P ụ lục 2 

NỘI DUNG THÔNG TIN ĐĂNG TẢI THƢỜNG XUYÊN TRÊN TRANG 

TIN ĐIỆN TỬ CỦA VIỆN KHGDVN 

 

1. Cơ cấu tổ chức, chức năng, n iệm vụ của Viện v  các  ơn v  trực thuộc 

Viện. 

2. Các văn bản qu    nh, nội qu  cơ quan, qui c ế  oạt  ộng của Viện, các 

thông báo phục vụ công tác quản lý v   iều hành của Viện. 

3. L ch làm việc của Viện v   ãn   ạo Viện. 

4. Các văn bản  ướng dẫn và thông tin về các k óa bồi dưỡng,   o tạo sau  ại 

học của Viện. 

5. Các  oạt  ộng  ợp tác của Viện với các tổ c ức, cá n ân trong nước v  

nước ngo i về giáo dục,   o tạo v  các  oạt  ộng có liên quan. 

6. Tin tức, sự kiện giáo dục có liên quan  ến Viện. 

7. Tin tức nghiên cứu giáo dục v  KHGD trong nước và quốc tế. 

8. Thông tin khoa học giáo dục của Viện: các  ề t i  ang t ực hiện, các  ề tài 

 ã t ực hiện, kết quả thực hiện các  ề t i, các qui   nh, biểu mẫu  ướng dẫn 

thực hiện hoạt  ộng nghiên cứu khoa học của Viện. 

9. Thông tin về các hội ngh , hội thảo, tập huấn trong nước và quốc tế về giáo 

dục. 

10.  Các ấn p ẩm về giáo dục v  KHGD do cá n ân,  ơn v  trong Viện c ủ trì, 

biên tập,  ồng biên tập v  xuất bản. 

11.  Thông tin về các hoạt  ộng  o n t ể của Viện. 
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P ụ lục 3 

M U CUNG CẤP THÔNG TIN CHO WE SITE VIỆN 

Mẫu 1 

             BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

VIỆN KHOA HỌC GIÁO DỤC VIỆT NAM 

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

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

    

                  H  Nội, ng           t áng         năm 

 

PHIẾU CUNG CẤP THÔNG TIN CHO WEBSITE 

VIỆN KHOA HỌC GIÁO DỤC VIỆT NAM 

 

   T n đơn vị:.................................................................................................. 

2. Họ và t n n ƣời gửi tin:............................................................................. 

3. Thời gian gửi tin (ngày   tháng   năm ):  

4. Nội dung thông tin: 

a. Tiêu  ề thông tin cần  ăng 

 

 

b.Tóm tắt nội dung thông tin cần  ăng (thời gian, địa điểm, thành phần, sơ lược 

nội dung):  

 

 

5  Văn bản kèm theo (nếu có): 

6. Ản  đín  kèm (nếu có): 

 

N       : Phòng Quản lý trang tin   ên tử - Trung tâm Thông tin-T ư viện, Viện 

Khoa học giáo dục Việt Nam, 106 Trần Hưng Đạo – Hoàn Kiếm Hà Nội, số  iện 

thoại: 0439423054. Email: info@vnies.edu.vn 

 

Phê duyệt của T ƣởn   an 

Biên tập Website Viện 

KHGDVN 

  n  đạo đơn vị 

(K  và         ọ t n  

 

N ƣời gửi 

(K  và         ọ t n  

mailto:info@vnies.edu.vn
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Mẫu 2 

VIỆN KHOA HỌC GIÁO DỤC VIỆT NAM 

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

Số : ....................... 

V/v: ............................. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày       tháng      năm  

 

PHIẾU ĐỀ NGHỊ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO WEBSITE 

VIỆN KHOA HỌC GIÁO DỤC VIỆT NAM 

 

 Kính gửi: ................................................................................................ 

 

Ban Biên tập Website Viện KHGDVN trân trọng  ề ngh  quý  ơn v   oặc cá 

n ân (c ủ trì dự án,  ề án,  ợp  ồng  ợp tác ng iên cứu v  triển k ai.....) cung cấp  

t ông tin  ể  ăng tải lên Website Viện: 

- T ông tin về dự án,  ề án: Tên  ề án/ dự án; người chủ trì; thời gian thực hiện; 

mục tiêu; nội dung nghiên cứu; kết quả nghiên cứu c ín   ạt  ược; 

- T ông tin về các  ợp  ồng ng iên cứu v  triển k ai: tên  ợp  ồng nghiên cứu và 

triển k ai; Người/ ơn v  chủ trì; thời gian thực hiện; mục tiêu; nội dung  

nghiên cứu và triển khai; kết quả c ín   ạt  ược; 

- T ông tin về các  ội ng  ,  ội t ảo m  cá n ân,  ơn v  c ủ trì  oặc t am dự: Tên 

hội ngh /hội thảo; thời gian   a  iểm tổ chức; nội dung chính và các kết quả hội 

thảo. 

Thông tin cung cấp cho Website xin gửi về Ban Biên tập Website, Viện 

KHGDVN t eo   a chỉ sau: 

Phòng Quản lý trang tin  iện tử - Trung tâm Thông tin - T ư viện, Viện Khoa học 

giáo dục Việt Nam, 106 Trần Hưng Đạo – Hoàn Kiếm Hà Nội, số  iện thoại: 

0439423054. Email: info@vnies.edu.vn 

Thời hạn: trước  ng      t áng     năm    

Trân trọng cám ơn v  mong n ận  ược sự hợp tác từ các cá n ân v   ơn v ! 

        KT. VIỆN TRƢỞNG 

             Phó Viện T ƣởng 

                                                                     T ƣởn   an    n tập Website Viện 

 

 

                  N u  n T ị Hoàn  Yến 
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Mẫu 3 

 

VIỆN KHOA HỌC GIÁO DỤC VIỆT NAM 

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

 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

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

Hà Nội, ngày     tháng      năm  

  

PHIẾU ĐỀ NGHỊ/YÊU CẦU CHỈNH SỬA THÔNG TIN TRÊN WEBSITE 

VIỆN KHOA HỌC GIÁO DỤC VIỆT NAM 

 

Kín   ử    an    n tập Webs te, V ện KHGDVN 

 

Đơn vị                                                                                                                

Đề ng   bổ sung, c ỉn  sửa n ững t ông tin có liên quan dưới  ây: 

 

- Nội dung t ông tin cần bổ sung, c ỉn  sửa: 

 

- T a   ổi nhân sự: 

 

- T a   ổi chức danh: 

 

- T a   ổi   a  iểm, số  iện thoại của  ơn v , cá nhân,.... 

 

- N ững t ông tin, số liệu k ác cần  ăng tải trên Website của Viện: 

 

                                                                    ãn   ạo  ơn v  

                                                               (Ký v  g i r   ọ tên) 

 

 

 

    N       : Phòng Quản lý trang tin   ên tử - Trung tâm TT-TV, Viện Khoa học 

giáo dục Việt Nam, 106 Trần Hưng Đạo – Hoàn Kiếm Hà Nội, số  iện thoại: 

0439423054. Email: info@vnies.edu.vn 

                                                                          


	02.pdf
	1-6.pdf
	09.pdf
	8-14.pdf

