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QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy định về xuất bản Thông tin Khoa học và Giáo dục  

Trường Đại học Xây dựng Miền Tây 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TÂY 

 

Căn cứ Quyết định số 1528/QĐ-TTg ngày 06 tháng 9 năm 2011 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Xây dựng Miền Tây; 

Căn cứ Luật xuất bản số 19/2012/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2012; 

Căn cứ Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xuất bản; 

Căn cứ Nghị định số 18/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2014 của Chính phủ 

quy định về chế độ nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản; 

Căn cứ Thông tư số 214/2016/TT-BTC ngày 10 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài 

chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định nội dung tài 

liệu không kinh doanh để cấp giấy phép xuất bản, lệ phí cấp giấy phép nhập khẩu xuất 

bản phẩm không kinh doanh và lệ phí đăng ký nhập khẩu xuất bản phẩm để kinh doanh; 

Căn cứ Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT ngày 07 tháng 02 năm 2020 của Bộ Thông 

tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật xuất 

bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xuất bản; 

Căn cứ Quyết định số 343/QĐ-ĐHXDMT ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Hiệu 

trưởng Trường Đại học Xây dựng Miền Tây về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt 

động Trường Đại học Xây dựng Miền Tây; 

Căn cứ Quyết định số 148/QĐ-ĐHXDMT ngày 28 tháng 5 năm 2019 của Hiệu 

trưởng Trường Đại học Xây dựng Miền Tây về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ 

Trường Đại học Xây dựng Miền Tây; 

Căn cứ Quyết định số 369/QĐ-ĐHXDMT ngày 01 tháng 10 năm 2019 của Hiệu 

trưởng Trường Đại học Xây dựng Miền Tây về việc ban hành Quy định quản lý hoạt 

động Khoa học và Công nghệ trong Trường Đại học Xây dựng Miền Tây; 

 



Căn cứ tình hình thực tế của Trường Đại học Xây dựng Miền Tây; 

Theo đề nghị của phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định về xuất bản Thông tin Khoa 

học và Giáo dục Trường Đại học Xây dựng Miền Tây”. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Mọi Quy định trước đây trái với 

Quy định này đều bãi bỏ. 

Điều 3. Các ông/bà Trưởng phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế, Tài chính - Kế 

toán, Quản lý đào tạo, Tổ chức Hành chính, Khoa, Bộ môn và các đơn vị khác có liên 

quan căn cứ Quyết định thi hành./.  

  
Nơi nhận: 

- Chủ tịch Hội đồng trường; 

- Ban Giám hiệu; 

- Các đơn vị; 

- Lưu: VT, KH&HTQT. 

 

 HIỆU TRƯỞNG 
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