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QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy chế hoạt động của đƣờng dây nóng và hộp thƣ điện tử 

 

HIỆU TRƢỞNG TRƢỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ AN GIANG 

 

Căn cứ Luật Phòng chống tham nhũng số 36/2018/QH14; 

Căn cứ Chỉ thị 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền 

hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; 

Căn cứ Kế hoạch số 457/KH-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2019 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh An Giang về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình 

trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết 

công việc; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này là Quy chế hoạt động của 

đường dây nóng và hộp thư điện tử của Trường Cao đẳng nghề An Giang.  

Điều 2. Quyết định này thay thế cho Quyết định số 1289/QĐ-CĐN, ngày 

27/9/2019. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3. Trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính, lãnh đạo các phòng, khoa, 

Giám đốc trung tâm, các tập thể và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 

- Thanh tra tỉnh An Giang; 

- Ban Nội chính Tỉnh ủy; 

- Như Điều 3; 

- Lưu: VT, TCHC. 

HIỆU TRƢỞNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Hải 
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QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG 

Của đƣờng dây nóng và hộp thƣ điện tử 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 01/QĐ-CĐN, ngày 04/01/2021 

của Trường Cao đẳng nghề An Giang) 

 

CHƢƠNG I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy chế này quy định về chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của 

đường dây nóng và hộp thư điện tử của Trường cao đẳng nghề An Giang. 

Điều 2. Đối tƣợng áp dụng 

1. Các tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin phản ánh và tiếp nhận xử lý 

thông tin phản ánh. 

2. Thời gian tiếp nhận thông tin 24/24 giờ các ngày trong tuần qua các số 

điện thoại cố định và di động. 

Điều 3. Mục tiêu 

1. Phát huy dân chủ, quyền và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân. Nâng cao 

ý thức tự giác của cán bộ, viên chức, hiệu lực quản lý trong thực hiện nhiệm vụ 

trong Trường Cao đẳng nghề An Giang. 

2. Tăng cường hiệu quả quản lý, điều hành của cán bộ quản lý trong việc 

tiếp nhận đầy đủ, kịp thời mọi thông tin về các hoạt động chuyên môn và chức 

năng của các phòng, khoa và trung tâm. 

Điều 4. Giải thích từ ngữ 

1. Đường dây nóng là hệ thống quản lý khép kín gồm: Thiết bị viễn thông, 

số thuê bao di động, thiết bị công cụ hỗ trợ, nhân sự và quy trình tiếp nhận, xử lý 

thông tin, tin báo của các tổ chức, cá nhân về đối tượng, hành vi và các thông tin 

liên quan đến vi phạm về các hoạt động diễn ra trong Trường Cao đẳng nghề An 

Giang. 

2. Tin báo hoặc thông tin phản ánh: Là các thông tin liên quan đến vụ việc 

vi phạm quy định của Nhà nước trong hoạt động quản lý dạy và học trong phạm 

vi nhà trường. 

3. Người báo tin: Tổ chức, tập thể và cá nhân khi phát hiện đối tượng, 

hành vi vi phạm thông báo bằng hình thức gọi điện, nhắn tin, gửi email vào 

đường dây nóng và hộp thư điện tử. 



4. Tiếp nhận tin báo: Các tập thể  và cá nhân được giao nhiệm vụ quản lý, 

sử dụng đường dây nóng theo Quy chế này (sau đây viết tắt là người quản lý 

đường dây nóng) ghi nhận lại tin báo của tổ chức, cá nhân về đối tượng, hành vi 

và các thông tin có liên quan đến vụ việc vi phạm trong hoạt động quản lý dạy 

và học. 

5. Xử lý tin báo: Các cơ quan và cá nhân có  trách nhiệm tiếp nhận tin báo 

qua đường dây nóng, tổ chức kiểm tra, ngăn chặn, xử lý vi phạm. 

6. Phản hồi tin báo: Cơ quan quản lý đường dây nóng trực tiếp nhận tin 

báo thông báo lại kết quả xử lý tin báo cho tổ chức, cá nhân cung cấp tin báo khi 

có yêu cầu. 

Điều 5. Nguyên tắc tiếp nhận, xử lý thông tin qua đƣờng dây nóng 

1. Đảm bảo giữ bí mật về danh tính, điện thoại, địa chỉ, nội dung phản ánh 

của tổ chức, tập thể và cá nhân báo tin cũng như đảm bảo bí mật thông tin của 

Nhà trường. Không sử dụng, lợi dụng đường dây nóng để thực hiện các hành vi 

vi phạm pháp luật hoặc phục vụ cho mục đích cá nhân. 

2. Từ chối tiếp nhận thông tin trong các trường hợp sau: Người báo tin 

không nói rõ họ tên, địa chỉ của mình; nội dung tin báo không rõ ràng (không 

thể xác định được vụ việc cụ thể, địa điểm xảy ra và các tập thể, cá nhân có liên 

quan). 

3. Tập thể và cá nhân tiếp nhận, xử lý các tin báo về các vụ việc vi phạm 

trong hoạt động quản lý dạy và học;  

Trường hợp thông tin tiếp nhận không thuộc thẩm quyền giải quyết, tập 

thể và cá nhân tiếp nhận chủ động thông báo thông tin đến cơ quan có thẩm 

quyền giải quyết. 

Điều 6. Quy định các phƣơng thức tiếp nhận, phối hợp, xử lý thông tin 

1. Các phương thức tiếp nhận thông tin đường dây nóng và hộp thư điện 

tử như sau: Gọi điện, nhắn tin vào các số điện thoại, thư điện tử, gửi thư tay vào 

hòm thư tại Trường. 

2. Người thường trực tại bộ phận tiếp nhận đường dây nóng theo Quy chế 

này phải lập sổ ghi chép theo dõi, thống kê, lưu trữ tin báo; Kịp thời ghi nhận 

đầy đủ tin báo của tập thể, cá nhân về đối tượng, hành vi, thời gian tiếp nhận tin 

báo và các thông tin liên quan đến vụ việc về vi phạm trong công tác quản lý 

dạy, học và các hoạt động khác (nếu có) đúng quy định của pháp luật. 

Chƣơng II 

QUY TRÌNH TIẾP NHẬN VÀ XỬ LÝ THÔNG TIN 

Điều 7. Tập thể và cá nhân cung cấp thông tin, cơ quan tiếp nhận 

thông tin 

1. Mọi tổ chức, tập thể, cá nhân đều có quyền cung cấp thông tin nếu phát 

hiện thấy các trường hợp vi phạm trong hoạt động quản lý dạy, học và các hoạt 

động liên quan khác. 



2. Tập thể và cá nhân tiếp nhận thông tin là tập thể, cá nhân được giao 

quản lý đường dây nóng, bao gồm: 

2.1. Ông:  Nguyễn Thanh Hải: Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề An 

Giang. Số điện thoại: 02963.853.151. Di động: 0913.175.322. 

Hộp thư điện tử của đơn vị: caodangnghe@angiang.gov.vn. 

Hộp thư cá nhân: nthai01@angiang.gov.vn 

2.2. Bà Đinh Thu Hà, TP. TCHC. Số điện thoại: 0984.117.282. 

Hộp thư cá nhân: dtha06@angiang.gov.vn. 

Cá nhân có tên nêu trên và cán bộ phụ trách hộp thư điện tử có trách 

nhiệm tiếp nhận và xử lý tin báo, thông tin phản ánh của các tổ chức, tập thể và 

cá nhân về các hoạt động quản lý dạy, học và các hoạt động khác. 

 Điều 8. Quy trình tiếp nhận và xử lý tin báo, thông tin 

1. Tiếp nhận tin báo, thông tin phản ánh 

Tin báo được cơ quan tiếp nhận từ người báo tin phải được ghi chép vào 

sổ nhật ký đường dây nóng đầy đủ nội dung: Thông tin về người báo tin (địa chỉ, 

số điện thoại liên lạc, ...); Thời gian tiếp nhận (ngày, tháng, năm, giờ...); Tổ 

chức, cá nhân vi phạm; địa điểm diễn ra vụ việc, nội dung vụ việc vi phạm. 

2. Xử lý tin báo 

2.1. Người tiếp nhận thông tin quy định tại Khoản 2.2. Điều 7 ngay sau 

khi nhận tin báo hoặc thông tin phản ánh có trách nhiệm báo cáo Hiệu trưởng để 

phân công tập thể, cá nhân có đủ thẩm quyền kiểm tra vụ việc, trong thời gian 

không quá 60 phút kể từ khi nhận được tin báo hoặc thông tin phản ánh. Trường 

hợp có vi phạm pháp luật phải lập tức ngăn chặn, xử lý vi phạm theo quy định 

của pháp luật. Việc chỉ đạo và chuyển thông tin từ Hiệu trưởng đến các đơn vị 

có trách nhiệm phải xử lý không quá 04 giờ kể từ khi tiếp nhận thông tin. 

2.2. Lãnh đạo các đơn vị có trách nhiệm xem xét xử lý thông tin liên quan 

đến công tác quản lý, điều hành và nhiệm vụ của đơn vị mình trong thời hạn 

không quá 8 giờ đối với nội dung vụ việc bình thường và không quá 24 giờ làm 

việc trong 03 ngày liên tục đối với nội dung vụ việc phức tạp kể từ khi nhận 

được yêu cầu. 

Chƣơng III 

KHEN THƢỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM 

Điều 9. Khen thƣởng và xử lý vi phạm 

1. Người cung cấp thông tin đúng, có giá trị giúp cơ quan tiếp nhận thông 

tin kịp thời phát hiện tiêu cực trong công tác quản lý các hoạt động dạy, học và 

các hoạt động khác được xem xét khen thưởng. 

2. Người cung cấp thông tin không đúng sự thật, lợi dụng việc cung cấp 

thông tin qua đường dây nóng gây rối, vì mục đích cá nhân, làm mất thời gian 

mailto:caodangnghe@angiang.gov.vn


của bộ phận tiếp nhận ... tùy theo mức độ sai phạm sẽ phải bồi thường thiệt hại, 

xử lý vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của 

pháp luật. 

3. Cán bộ, viên chức, được phân công tiếp nhận, xử lý thông tin, giải 

quyết vụ việc có thành tích được xét khen thưởng nếu thiếu trách nhiệm, vi 

phạm quy chế tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật. 

Chƣơng IV 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 10. Tổ chức thực hiện 

1. Các cá nhân và tập thể được quy định tại Khoản 2 Điều 7 của Quy chế 

này có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị trong việc tiếp nhận, xử lý kịp thời 

nội dung thông tin qua đường dây nóng và ý kiến chỉ đạo của Hiệu trưởng, 

thường xuyên kiểm tra, đôn đốc báo cáo việc thực hiện quy chế. 

2. Trong quá trình thực hiện Phòng Tổ chức – Hành chính và cá nhân có 

liên quan chịu trách nhiệm tổng hợp những khó khăn, vướng mắc phát sinh cần 

sửa đổi trong quá trình thực hiện báo cáo Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề 

An Giang xem xét, quyết định./. 

HIỆU TRƢỞNG 

 

 

 

Nguyễn Thanh Hải 
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