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Ch逢挨ng I 

QUY A卯NH CHUNG 

Ai隠u 1. Ph衣m vi đi隠u ch雨nh và đ嘘i t逢嬰ng áp d映ng 

1. Quy ch院 này quy đ鵜nh quy隠n và ngh┄a v映 c栄a sinh viên (SV); n瓜i dung 

công tác sinh viên; h羽 th嘘ng t鰻 ch泳c, qu違n lý; thi đua, khen th逢荏ng và k益 lu壱t. 

2. Quy ch院 này áp d映ng đ嘘i v噂i SV đ衣i h丑c h羽 chính quy c栄a tr逢運ng A衣i h丑c 

Khoa h丑c Thái Nguyên. 

Ai隠u 2. M映c đích 

Công tác SV là m瓜t trong nh英ng công tác tr丑ng tâm c栄a nhà tr逢運ng, nh茨m 

đ違m b違o th詠c hi羽n m映c tiêu giáo d映c là đào t衣o con ng逢運i Vi羽t Nam phát tri吋n toàn 

di羽n, có đ衣o đ泳c, tri th泳c, s泳c kho飲, th育m m悦 và ngh隠 nghi羽p, trung thành v噂i lý 

t逢荏ng đ瓜c l壱p dân t瓜c và ch栄 ngh┄a xã h瓜i; hình thành và b欝i d逢叡ng nhân cách, 

ph育m ch医t và n<ng l詠c c栄a công dân, đáp 泳ng yêu c亥u c栄a s詠 nghi羽p xây d詠ng và 

b違o v羽 T鰻 qu嘘c. 

Ai隠u 3. Yêu c亥u c栄a công tác sinh viên 

1. Sinh viên là nhân v壱t trung tâm trong nhà tr逢運ng, đ逢嬰c nhà tr逢運ng b違o đ違m 

đi隠u ki羽n th詠c hi羽n đ亥y đ栄 quy隠n và ngh┄a v映 trong quá trình h丑c t壱p và rèn luy羽n 

t衣i tr逢運ng. 



2. Công tác SV ph違i th詠c hi羽n đúng đ逢運ng l嘘i, chính sách c栄a A違ng, pháp 

lu壱t c栄a Nhà n逢噂c và các quy đ鵜nh c栄a B瓜 Giáo d映c và Aào t衣o. 

3. Công tác SV ph違i b違o đ違m khách quan, công b茨ng, công khai, minh b衣ch, 

dân ch栄 trong các khâu có liên quan đ院n SV. 

 

Ch逢挨ng II 

QUY陰N VĨ NGH┃A V影 C曳A SINH VIÊN 

Ai隠u 4. Quy隠n c栄a sinh viên 

1. A逢嬰c nh壱n vào h丑c đúng ngành ngh隠 đã đ<ng ký d詠 tuy吋n n院u đ栄 các đi隠u 

ki羽n trúng tuy吋n theo quy đ鵜nh c栄a B瓜 Giáo d映c và Aào t衣o và nhà tr逢運ng. 

2. A逢嬰c nhà tr逢運ng tôn tr丑ng và đ嘘i x穎 bình đ鰯ng; đ逢嬰c cung c医p đ亥y đ栄 

thông tin cá nhân v隠 vi羽c h丑c t壱p, rèn luy羽n theo quy đ鵜nh c栄a nhà tr逢運ng; đ逢嬰c 

nhà tr逢運ng ph鰻 bi院n n瓜i quy, quy ch院 v隠 h丑c t壱p, th詠c t壱p, thi t嘘t nghi羽p, rèn 

luy羽n, v隠 ch院 đ瓜 chính sách c栄a Nhà n逢噂c có liên quan đ院n SV. 

3. A逢嬰c t衣o đi隠u ki羽n trong h丑c t壱p và rèn luy羽n, bao g欝m: 

a) A逢嬰c s穎 d映ng th逢 vi羽n, các trang thi院t b鵜 và ph逢挨ng ti羽n ph映c v映 các ho衣t 

đ瓜ng h丑c t壱p, thí nghi羽m, nghiên c泳u khoa h丑c, v<n hoá, v<n ngh羽, th吋 d映c, th吋 

thao; 

b) A逢嬰c tham gia nghiên c泳u khoa h丑c, thi SV gi臼i, thi Olympic các môn h丑c, 

thi sáng t衣o tài n<ng tr飲. 

c) A逢嬰c ch<m lo, b違o v羽 s泳c kho飲 theo ch院 đ瓜 hi羽n hành c栄a Nhà n逢噂c.  

d) A逢嬰c đ<ng ký d詠 tuy吋n đi h丑c 荏 n逢噂c ngoài, h丑c chuy吋n ti院p 荏 các trình đ瓜 

đào t衣o cao h挨n theo quy đ鵜nh hi羽n hành c栄a B瓜 Giáo d映c và Aào t衣o. 

đ) A逢嬰c t衣o đi隠u ki羽n ho衣t đ瓜ng trong t鰻 ch泳c A違ng C瓜ng s違n Vi羽t Nam, 

Aoàn TNCS H欝 Chí Minh, H瓜i Sinh viên Vi羽t Nam, H瓜i Liên hi羽p Thanh niên 

Vi羽t Nam; tham gia các t鰻 ch泳c t詠 qu違n c栄a SV, các ho衣t đ瓜ng xã h瓜i có liên quan 



荏 trong và ngoài nhà tr逢運ng theo quy đ鵜nh c栄a pháp lu壱t; các ho衣t đ瓜ng v<n hoá, 

v<n ngh羽, th吋 thao lành m衣nh, phù h嬰p v噂i m映c tiêu đào t衣o c栄a nhà tr逢運ng. 

e) A逢嬰c ngh雨 h丑c t衣m th運i, t衣m ng瑛ng h丑c, h丑c theo ti院n đ瓜 ch壱m, ti院n đ瓜 

nhanh, h丑c cùng lúc hai ch逢挨ng trình, chuy吋n tr逢運ng theo quy đ鵜nh c栄a quy ch院 v隠 

đào t衣o c栄a B瓜 Giáo d映c và Aào t衣o và quy ch院 đào t衣o theo h丑c ch院 tín ch雨 c栄a 

tr逢運ng đ衣i h丑c A衣i h丑c Khoa h丑c; đ逢嬰c ngh雨 hè, ngh雨 t院t, ngh雨 l宇 theo quy đ鵜nh. 

4. A逢嬰c h逢荏ng các ch院 đ瓜, chính sách 逢u tiên theo quy đ鵜nh c栄a Nhà n逢噂c; 

đ逢嬰c xét nh壱n h丑c b鰻ng do các t鰻 ch泳c, cá nhân trong và ngoài n逢噂c tài tr嬰; đ逢嬰c 

mi宇n gi違m phí khi s穎 d映ng các d鵜ch v映 công c瓜ng v隠 giao thông, gi違i trí, tham 

quan vi羽n b違o tàng, di tích l鵜ch s穎, công trình v<n hoá theo quy đ鵜nh c栄a Nhà n逢噂c. 

5. A逢嬰c tr詠c ti院p ho員c thông qua đ衣i di羽n h嬰p pháp c栄a mình ki院n ngh鵜 v噂i 

nhà tr逢運ng các gi違i pháp góp ph亥n xây d詠ng nhà tr逢運ng; đ逢嬰c đ隠 đ衣t nguy羽n v丑ng 

và khi院u n衣i lên Hi羽u tr逢荏ng gi違i quy院t các v医n đ隠 có liên quan đ院n quy隠n, l嬰i ích 

chính đáng c栄a SV. 

6. A逢嬰c xét ti院p nh壱n vào ký túc xá theo quy đ鵜nh c栄a tr逢運ng. Vi羽c 逢u tiên 

khi s逸p x院p vào 荏 ký túc xá theo quy đ鵜nh t衣i Quy ch院 công tác HSSV n瓜i trú c栄a 

tr逢運ng. 

7. Sinh viên đ栄 đi隠u ki羽n công nh壱n t嘘t nghi羽p đ逢嬰c nhà tr逢運ng c医p b茨ng t嘘t 

nghi羽p, b違ng đi吋m h丑c t壱p và rèn luy羽n, h欝 s挨 SV, các gi医y t運 có liên quan khác và 

gi違i quy院t các th栄 t映c hành chính. 

8. A逢嬰c h逢荏ng chính sách 逢u tiên c栄a Nhà n逢噂c trong tuy吋n d映ng vào các c挨 

quan Nhà n逢噂c n院u t嘘t nghi羽p lo衣i gi臼i, rèn luy羽n t嘘t và đ逢嬰c h逢荏ng các chính 

sách 逢u tiên khác theo quy đ鵜nh v隠 tuy吋n d映ng cán b瓜, công ch泳c, viên ch泳c. 

Ai隠u 5. Ngh┄a v映 c栄a sinh viên 

1. Ch医p hành ch栄 tr逢挨ng, chính sách c栄a A違ng, pháp lu壱t c栄a Nhà n逢噂c và 

các quy ch院, n瓜i quy, đi隠u l羽 nhà tr逢運ng. 



2. Tôn tr丑ng cán b瓜, nhân viên c栄a nhà tr逢運ng; đoàn k院t, giúp đ叡 l磯n nhau 

trong quá trình h丑c t壱p và rèn luy羽n; th詠c hi羽n t嘘t n院p s嘘ng v<n minh. 

3. Gi英 gìn và b違o v羽 tài s違n c栄a nhà tr逢運ng; góp ph亥n xây d詠ng, b違o v羽 và 

phát huy truy隠n th嘘ng c栄a nhà tr逢運ng. 

4. Th詠c hi羽n nhi羽m v映 h丑c t壱p, rèn luy羽n theo ch逢挨ng trình, k院 ho衣ch giáo 

d映c, đào t衣o c栄a nhà tr逢運ng; ch栄 đ瓜ng tích c詠c t詠 h丑c, nghiên c泳u, sáng t衣o và t詠 

rèn luy羽n đ衣o đ泳c, l嘘i s嘘ng. 

5. Th詠c hi羽n đ亥y đ栄 quy đ鵜nh v隠 vi羽c khám s泳c kho飲 khi m噂i nh壱p h丑c và 

khám s泳c kho飲 đ鵜nh k┻ trong th運i gian h丑c t壱p theo quy đ鵜nh c栄a nhà tr逢運ng. 

6. Aóng h丑c phí đúng th運i h衣n theo quy đ鵜nh. 

7. Tham gia lao đ瓜ng và ho衣t đ瓜ng xã h瓜i, ho衣t đ瓜ng b違o v羽 môi tr逢運ng phù 

h嬰p v噂i n<ng l詠c và s泳c kho飲 theo yêu c亥u c栄a nhà tr逢運ng. 

8. Ch医p hành ngh┄a v映 làm vi羽c có th運i h衣n theo s詠 đi隠u đ瓜ng c栄a Nhà n逢噂c 

khi đ逢嬰c h逢荏ng h丑c b鰻ng, chi phí đào t衣o do Nhà n逢噂c c医p ho員c do n逢噂c ngoài tài 

tr嬰 theo Hi羽p đ鵜nh ký k院t v噂i Nhà n逢噂c, n院u không ch医p hành ph違i b欝i hoàn h丑c 

b鰻ng, chi phí đào t衣o theo quy đ鵜nh. 

9. Tham gia phòng, ch嘘ng tiêu c詠c, gian l壱n trong h丑c t壱p, thi c穎 và các ho衣t 

đ瓜ng khác c栄a SV, cán b瓜, giáo viên; k鵜p th運i báo cáo v噂i khoa/b瓜 môn, phòng 

ch泳c n<ng, Hi羽u tr逢荏ng nhà tr逢運ng ho員c các c挨 quan có th育m quy隠n khi phát hi羽n 

nh英ng hành vi tiêu c詠c, gian l壱n trong h丑c t壱p, thi c穎 ho員c nh英ng hành vi vi ph衣m 

pháp lu壱t, vi ph衣m n瓜i quy, quy ch院 khác c栄a SV, cán b瓜, giáo viên trong tr逢運ng. 

10. Tham gia phòng ch嘘ng t瓜i ph衣m, t羽 n衣n ma tuý, m衣i dâm và các t羽 n衣n xã 

h瓜i khác. 

Ai隠u 6. Các hành vi sinh viên không đ逢嬰c làm 

1. Xúc ph衣m nhân ph育m, danh d詠, xâm ph衣m thân th吋 cán b瓜, nhân viên nhà 

tr逢運ng và SV khác. 



2. Gian l壱n trong h丑c t壱p nh逢: quay cóp, mang tài li羽u vào phòng thi, xin 

đi吋m; h丑c, thi, th詠c t壱p h瓜 ng逢運i khác ho員c nh運 ng逢運i khác h丑c, thi, th詠c t壱p; sao 

chép, nh運 ho員c làm h瓜 ti吋u lu壱n, khoá lu壱n t嘘t nghi羽p; t鰻 ch泳c ho員c tham gia t鰻 

ch泳c thi h瓜 ho員c các hành vi gian l壱n khác. 

3. Hút thu嘘c, u嘘ng r逢嬰u, bia trong gi運 h丑c; say r逢嬰u, bia khi đ院n l噂p. 

4. Gây r嘘i an ninh, tr壱t t詠 trong tr逢運ng ho員c n挨i công c瓜ng. 

5. Tham gia đua xe ho員c c鰻 v┡ đua xe trái phép. 

6. Aánh b衣c d逢噂i m丑i hình th泳c. 

7. S違n xu医t, buôn bán, v壱n chuy吋n, phát tán, tàng tr英, s穎 d映ng ho員c lôi kéo 

ng逢運i khác s穎 d映ng v┡ khí, ch医t n鰻, các ch医t ma tuý, các lo衣i hoá ch医t c医m s穎 

d映ng, các tài li羽u, 医n ph育m, thông tin ph違n đ瓜ng, đ欝i tr映y và các tài li羽u c医m khác 

theo quy đ鵜nh c栄a Nhà n逢噂c; t鰻 ch泳c, tham gia, truy隠n bá các ho衣t đ瓜ng mê tín d鵜 

đoan, các ho衣t đ瓜ng tôn giáo trong nhà tr逢運ng và các hành vi vi ph衣m đ衣o đ泳c 

khác. 

8. Thành l壱p, tham gia các ho衣t đ瓜ng mang tính ch医t chính tr鵜 trái pháp lu壱t; 

t鰻 ch泳c, tham gia các ho衣t đ瓜ng t壱p th吋 mang danh ngh┄a nhà tr逢運ng khi ch逢a đ逢嬰c 

Hi羽u tr逢荏ng cho phép. 

Ch逢挨ng III  

N浦I DUNG CỌNG TÁC SINH VIÊN 

Ai隠u 7. Công tác t鰻 ch泳c hành chính 

1. T鰻 ch泳c ti院p nh壱n thí sinh trúng tuy吋n vào h丑c theo quy đ鵜nh c栄a B瓜 Giáo 

d映c và Aào t衣o và nhà tr逢運ng, s逸p x院p b嘘 trí vào các l噂p SV; ch雨 đ鵜nh Ban cán s詠 

l噂p SV lâm th運i (l噂p tr逢荏ng, l噂p phó) trong th運i gian đ亥u khoá h丑c; làm th飲 cho 

SV. 

2. T鰻 ch泳c ti院p nh壱n SV vào 荏 n瓜i trú. 

3. Th嘘ng kê, t鰻ng h嬰p d英 li羽u, qu違n lý h欝 s挨 c栄a SV. 



4. T鰻 ch泳c phát b茨ng t嘘t nghi羽p cho SV. 

5. Gi違i quy院t các công vi羽c hành chính có liên quan cho SV. 

Ai隠u 8. Công tác t鰻 ch泳c, qu違n lỦ ho衣t đ瓜ng h丑c t壱p và rèn luy羽n c栄a sinh 

viên 

1. Theo dõi, đánh giá ý th泳c h丑c t壱p, rèn luy羽n c栄a SV; phân lo衣i, x院p lo衣i SV 

cu嘘i m厩i h丑c k┻, n<m h丑c, khoá h丑c; t鰻 ch泳c thi đua, khen th逢荏ng cho t壱p th吋 và 

cá nhân SV đ衣t thành tích cao trong h丑c t壱p và rèn luy羽n; x穎 lý k益 lu壱t đ嘘i v噂i SV 

vi ph衣m n瓜i quy, n瓜i quy. 

2. T鰻 ch泳c “Tu亥n sinh ho衣t công dân - HSSV” vào đ亥u khoá, đ亥u n<m và cu嘘i 

khóa h丑c. 

3. T鰻 ch泳c cho SV tham gia các ho衣t đ瓜ng nghiên c泳u khoa h丑c, thi SV gi臼i, 

Olympic các môn h丑c, thi sáng t衣o tài n<ng tr飲 và các ho衣t đ瓜ng khuy院n khích h丑c 

t壱p khác. 

4. T鰻 ch泳c tri吋n khai công tác giáo d映c t逢 t逢荏ng chính tr鵜, đ衣o đ泳c, l嘘i s嘘ng 

cho SV; t鰻 ch泳c cho SV tham gia các ho衣t đ瓜ng v<n hoá, v<n ngh羽 và các ho衣t 

đ瓜ng ngoài gi運 lên l噂p khác; t鰻 ch泳c đ嘘i tho衣i đ鵜nh k┻ gi英a Hi羽u tr逢荏ng nhà 

tr逢運ng v噂i SV. 

5. Theo dõi công tác phát tri吋n A違ng trong SV; t衣o đi隠u ki羽n thu壱n l嬰i cho SV 

tham gia t鰻 ch泳c A違ng, các đoàn th吋 trong tr逢運ng; ph嘘i h嬰p v噂i Aoàn TNCS H欝 

Chí Minh, H瓜i Sinh viên và các t鰻 ch泳c chính tr鵜 - xã h瓜i khác có liên quan trong 

các ho衣t đ瓜ng phong trào c栄a SV, t衣o đi隠u ki羽n cho SV có môi tr逢運ng rèn luy羽n, 

ph医n đ医u. 

6. T鰻 ch泳c t逢 v医n h丑c t壱p, ngh隠 nghi羽p, vi羽c làm cho SV.  

Ai隠u 9. Công tác y t院, th吋 thao  
1. T鰻 ch泳c th詠c hi羽n công tác y t院 tr逢運ng h丑c; t鰻 ch泳c khám s泳c kho飲 cho SV 

khi vào nh壱p h丑c; ch<m sóc, phòng ch嘘ng d鵜ch b羽nh và khám s泳c kho飲 đ鵜nh k┻ 



cho SV trong th運i gian h丑c t壱p theo quy đ鵜nh; x穎 lý nh英ng tr逢運ng h嬰p không đ栄 
tiêu chu育n s泳c kho飲 đ吋 h丑c t壱p. 

2. T衣o đi隠u ki羽n c挨 s荏 v壱t ch医t cho SV luy羽n t壱p th吋 d映c, th吋 thao; t鰻 ch泳c 
cho SV tham gia các ho衣t đ瓜ng th吋 d映c, th吋 thao. 

3. T鰻 ch泳c nhà <n t壱p th吋 cho SV b違o đ違m v羽 sinh an toàn th詠c ph育m. 
Ai隠u 10. Th詠c hi羽n các ch院 đ瓜, chính sách đ嘘i v噂i sinh viên 

1. T鰻 ch泳c th詠c hi羽n các ch院 đ瓜 chính sách c栄a Nhà n逢噂c quy đ鵜nh đ嘘i v噂i 
SV v隠 h丑c b鰻ng, h丑c phí, tr嬰 c医p xã h瓜i, b違o hi吋m, tín d映ng đào t衣o và các ch院 đ瓜 
khác có liên quan đ院n SV. 

2. T衣o đi隠u ki羽n giúp đ叡 SV tàn t壱t, khuy院t t壱t, SV di羽n chính sách, SV có 
hoàn c違nh khó kh<n. 

Ai隠u 11. Th詠c hi羽n công tác an ninh chính tr鵜, tr壱t t詠, an toàn, phòng 
ch嘘ng t瓜i ph衣m và các t羽 n衣n xư h瓜i  

1. Ph嘘i h嬰p v噂i các ngành, các c医p chính quy隠n đ鵜a ph逢挨ng trên đ鵜a bàn n挨i 
tr逢運ng đóng, khu v詠c có SV ngo衣i trú xây d詠ng k院 ho衣ch đ違m b違o an ninh chính 
tr鵜, tr壱t t詠 và an toàn cho SV; gi違i quy院t k鵜p th運i các v映 vi羽c liên quan đ院n SV. 

2. Tuyên truy隠n, ph鰻 bi院n, giáo d映c pháp lu壱t v隠 an toàn giao thông, phòng 

ch嘘ng t瓜i ph衣m, ma tuý, m衣i dâm, HIV/AIDS và các ho衣t đ瓜ng khác có liên quan 
đ院n SV; h逢噂ng d磯n SV ch医p hành pháp lu壱t và n瓜i quy, quy ch院. 

3. T逢 v医n pháp lý, tâm lý, xã h瓜i cho SV. 
Ai隠u 12. Th詠c hi羽n công tác qu違n lỦ SV n瓜i trú, ngo衣i trú 

T鰻 ch泳c tri吋n khai th詠c hi羽n công tác qu違n lý HSSV n瓜i trú, ngo衣i trú theo 
quy đ鵜nh c栄a B瓜 Giáo d映c và Aào t衣o; UBND t雨nh Thái Nguyên và quy đ鵜nh c映 th吋 
c栄a tr逢運ng.  

Ch逢挨ng IV 

H烏 TH渦NG T蔚 CH永C, QU謂N Lụ 

         Ai隠u 13. H羽 th嘘ng t鰻 ch泳c, qu違n lỦ công tác sinh viên 



H羽 th嘘ng t鰻 ch泳c, qu違n lý công tác SV c栄a tr逢運ng g欝m có Hi羽u tr逢荏ng, 

Phòng công tác HSSV, các khoa/b瓜 môn, tr嬰  lý công tác SV và l噂p SV. 

C<n c泳 vào đi隠u ki羽n c映 th吋 c栄a nhà tr逢運ng, Hi羽u tr逢荏ng quy đ鵜nh h羽 th嘘ng t鰻 

ch泳c, qu違n lý công tác SV phù h嬰p, b違o đ違m th詠c hi羽n các n瓜i dung công tác SV. 

Ai隠u 14. Trách nhi羽m c栄a Hi羽u tr逢荏ng 

1. Ch鵜u trách nhi羽m ch雨 đ衣o, t鰻 ch泳c qu違n lý các ho衣t đ瓜ng c栄a công tác SV. 

2. T鰻 ch泳c ch雨 đ衣o vi羽c th詠c hi羽n các ch栄 tr逢挨ng, chính sách c栄a A違ng, pháp 

lu壱t c栄a Nhà n逢噂c, các quy đ鵜nh c栄a B瓜 Giáo d映c và Aào t衣o, ngành, đ鵜a ph逢挨ng 

trong công tác SV, b違o đ違m công b茨ng, công khai, minh b衣ch và dân ch栄 trong 

công tác SV. Ti院n hành các bi羽n pháp thích h嬰p đ逢a công tác SV vào n隠 n院p, b違o 

đ違m cho SV th詠c hi羽n đ亥y đ栄 quy隠n và ngh┄a v映 c栄a mình. 

3. Qu違n lý SV v隠 các m員t h丑c t壱p và rèn luy羽n, tình hình t逢 t逢荏ng và đ運i 

s嘘ng. H茨ng n<m, t鰻 ch泳c đ嘘i tho衣i v噂i SV đ吋 gi違i thích đ逢運ng l嘘i, ch栄 tr逢挨ng 

chính sách c栄a A違ng, Nhà n逢噂c, cung c医p thông tin c亥n thi院t c栄a tr逢運ng cho SV; 

hi吋u rõ tâm t逢 nguy羽n v丑ng và gi違i quy院t k鵜p th運i nh英ng th逸c m逸c c栄a SV. 

4. B違o đ違m các đi隠u ki羽n đ吋 phát huy vai trò c栄a t鰻 ch泳c Aoàn TNCS H欝 Chí 

Minh, H瓜i Liên hi羽p Thanh niên Vi羽t Nam và H瓜i Sinh viên Vi羽t Nam trong công 

tác SV; chú tr丑ng công tác giáo d映c t逢 t逢荏ng chính tr鵜, đ衣o đ泳c, l嘘i s嘘ng cho SV. 

5. Quy院t đ鵜nh s詠 tham gia c栄a SV mang tính ch医t đ衣i di羽n cho nhà tr逢運ng khi 

có s詠 huy đ瓜ng c栄a đ鵜a ph逢挨ng, các c医p, các ngành ho員c các t鰻 ch泳c khác. 

Ai隠u 15. A挨n v鵜 ph映 trách công tác sinh viên 

C<n c泳 Ai隠u l羽 nhà tr逢運ng c栄a t瑛ng trình đ瓜 đào t衣o, Hi羽u tr逢荏ng quy đ鵜nh 

ch泳c n<ng, nhi羽m v映 c栄a đ挨n v鵜 ph映 trách công tác SV (phòng CT - HSSV), làm 

đ亥u m嘘i giúp Hi羽u tr逢荏ng th詠c hi羽n n瓜i dung công tác SV theo quy đ鵜nh t衣i 

Ch逢挨ng III c栄a Quy ch院 này. 

Ai隠u 16. Tr嬰 lỦ công tác sinh viên  



C<n c泳 đi隠u ki羽n c映 th吋 c栄a nhà tr逢運ng; Hi羽u tr逢荏ng quy đ鵜nh v隠 ch泳c n<ng, 

nhi羽m v映 c栄a Tr嬰 lý công tác SV trong tr逢運ng nh逢 sau: 

1. Tr嬰 lý công tác SV là ch泳c danh đ逢嬰c đ員t ra, ph映c v映 cho công tác đào t衣o 

và qu違n lý sinh viên, là nhi羽m v映 c栄a các cán b瓜 gi違ng d衣y (CBGD) trong nhà 

tr逢運ng. Tr逢荏ng khoa/b瓜 môn tr詠c ti院p giao nhi羽m v映 cho CBGD thu瓜c đ挨n v鵜 th詠c 

hi羽n nh逢 m瓜t ph亥n kh嘘i l逢嬰ng công tác b逸t bu瓜c. 

2. Tr嬰 lý công tác SV đ逢嬰c l詠a ch丑n t瑛 các CBGD đã kinh qua công tác 

gi違ng d衣y 荏 tr逢運ng, theo các tiêu chu育n sau:  

Có tinh th亥n trách nhi羽m trong công tác; hi吋u bi院t v隠 đ逢運ng l嘘i chính sách 

c栄a A違ng, pháp lu壱t c栄a Nhà n逢噂c, các quy ch院 đào t衣o, quy ch院 v隠 Công tác 

HSSV; hi吋u bi院t v隠 m映c tiêu, ch逢挨ng trình đào t衣o; các ph逢挨ng th泳c t鰻 ch泳c đào 

t衣o, các quy trình qu違n lý đào t衣o và qu違n lý SV 荏 tr逢運ng, m映c tiêu ngành, chuyên 

ngành. 

3. Tr嬰 lý công tác SV 荏 m厩i khoa/b瓜 môn do Tr逢荏ng khoa/b瓜 môn l詠a ch丑n, 

thông qua phòng công tác HSSV đ吋 trình Hi羽u tr逢荏ng ra quy院t đ鵜nh theo t瑛ng n<m 

h丑c.  

(Khi có s詠 thay đ鰻i v隠 Tr嬰 lý công tác SV c┡ng ti院n hành theo qui trình trên).  

4. Tr逢荏ng khoa/ b瓜 môn phân công m瓜t đ欝ng chí lãnh đ衣o ph映 trách công tác 

SV theo dõi và ch雨 đ衣o công tác Tr嬰 lý công tác SV. K院t qu違 c栄a công tác Tr嬰 lý 

công tác SV là m瓜t trong các tiêu chí đ吋 xem xét thi đua cu嘘i n<m h丑c cho đ挨n  v鵜 

và cá nhân. 

5. Tr嬰 lý công tác SV có ch泳c n<ng và nhi羽m v映 sau: 

a) Ch雨 đ衣o, theo dõi và đánh giá toàn di羽n v隠 h丑c t壱p và rèn luy羽n c栄a SV l噂p 

mình ph映 trách. T鰻 ch泳c sinh ho衣t l噂p đ鵜nh k┻ theo quy đ鵜nh và g穎i biên b違n ho員c 

s鰻 tay Tr嬰 lý công tác SV lên khoa/b瓜 môn; ch栄 trì vi羽c t鰻 ch泳c đánh giá ch医m 

đi吋m rèn luy羽n c栄a sinh viên trong l噂p t瑛ng h丑c k┻ theo k院 ho衣ch c栄a nhà tr逢運ng; 



ch栄 trì vi羽c t鰻ng k院t đánh giá phong trào thi đua và k院t qu違 ho衣t đ瓜ng c栄a l噂p sinh 

viên theo t瑛ng h丑c k┻ và n<m h丑c. 

 b) N逸m ch逸c tình hình di宇n bi院n c栄a l噂p, đ員c đi吋m, quá trình ph医n đ医u c栄a 

t瑛ng SV trong đó chú tr丑ng công tác giáo d映c cá bi羽t và k鵜p th運i báo cáo v噂i  

khoa/b瓜 môn và nhà tr逢運ng theo đ鵜nh k┻ ho員c đ瓜t xu医t v隠 tình hình SV l噂p mình 

ph映 trách. Thông báo k院t qu違 h丑c t壱p và rèn luy羽n c栄a SV trong l噂p v隠 cho gia 

đình theo h丑c k┻ ho員c n<m h丑c.   

c) Làm c嘘 v医n cho l噂p SV v隠 ch逢挨ng trình, k院 ho衣ch h丑c t壱p, ph逢挨ng pháp 

h丑c t壱p và NCKH, l詠a ch丑n ngành h丑c…, giúp cho SV trong l噂p hi吋u rõ nh英ng n瓜i 

quy, quy ch院 v隠 đào t衣o do B瓜 Giáo d映c - Aào t衣o và nhà tr逢運ng ban hành đ吋 

nghiêm túc th詠c hi羽n. T鰻 ch泳c cho sinh viên trong l噂p đ<ng ký h丑c ph亥n t瑛ng h丑c 

k┻ theo k院 ho衣ch c栄a nhà tr逢運ng.  

d) Làm c嘘 v医n cho l噂p SV v隠 rèn luy羽n nhân cách, các v医n đ隠 xã h瓜i. Giúp 

SV hi吋u rõ quy隠n và ngh┄a v映 nêu trong quy ch院 công tác SV cña nhà tr逢運ng. Th詠c 

hi羽n công tác qu違n lý SV n瓜i, ngo衣i trú theo k院 ho衣ch c栄a nhà tr逢運ng. 

e) Ch雨 đ衣o và h厩 tr嬰 Ban cán s詠 l噂p, BCH chi đoàn, h瓜i sinh viên t鰻 ch泳c t嘘t 

các phong trào, các ho衣t đ瓜ng ngo衣i khóa…  

g) Là thành viên tham gia các phiên h丑p H瓜i đ欝ng c栄a khoa/b瓜 môn v隠 khen 

th逢荏ng, k益 lu壱t, xét ti院n đ瓜 h丑c t壱p…khi xem xét các v医n đ隠 liên quan đ院n SV l噂p 

mình ph映 trách, có quy隠n phát bi吋u, đ隠 xu医t ý ki院n v噂i khoa/b瓜 môn và nhà tr逢運ng 

v隠 công tác qu違n lý SV. 

Ai隠u 17. L噂p sinh viên 

1. L噂p SV đ逢嬰c t鰻 ch泳c bao g欝m nh英ng SV cùng ngành, ngh隠, khoá h丑c và 

đ逢嬰c duy trì 鰻n đ鵜nh trong c違 khoá h丑c. A嘘i v噂i SV h丑c theo h丑c ch院 tín ch雨, ngoài 

vi羽c s逸p x院p vào l噂p SV đ吋 t鰻 ch泳c, qu違n lý v隠 th詠c hi羽n các nhi羽m v映 h丑c t壱p, rèn 

luy羽n, các ho衣t đ瓜ng đoàn th吋, các ho衣t đ瓜ng xã h瓜i, thi đua, khen th逢荏ng, k益 lu壱t, 



nh英ng SV đ<ng ký cùng h丑c m瓜t h丑c ph亥n đ逢嬰c s逸p x院p vào l噂p h丑c tín ch雨 theo 

t瑛ng h丑c k┻. 

  2. Ban cán s詠 l噂p SV g欝m: 

a) L噂p tr逢荏ng và các l噂p phó do t壱p th吋 SV trong l噂p b亥u. Phòng công tác 

HSSV trình Hi羽u tr逢荏ng ra Quy院t đ鵜nh công nh壱n. Nhi羽m k┻ ban cán s詠 l噂p SV 

theo n<m h丑c;  

b) Nhi羽m v映 c栄a ban cán s詠 l噂p SV:  

- T鰻 ch泳c th詠c hi羽n các nhi羽m v映 h丑c t壱p, rèn luy羽n, các ho衣t đ瓜ng sinh ho衣t, 

đ運i s嘘ng và các ho衣t đ瓜ng xã h瓜i theo k院 ho衣ch c栄a tr逢運ng, các phòng ch泳c n<ng, 

khoa/b瓜 môn; đôn đ嘘c SV trong l噂p ch医p hành nghiêm ch雨nh n瓜i quy, quy ch院 v隠 

h丑c t壱p, rèn luy羽n. Xây d詠ng n隠 n院p t詠 qu違n trong l噂p; 

- T鰻 ch泳c, đ瓜ng viên giúp đ叡 nh英ng SV g員p khó kh<n trong h丑c t壱p, rèn 

luy羽n. Thay m員t cho SV c栄a l噂p liên h羽 v噂i Tr嬰 lý công tác sinh và các giáo viên 

tr詠c ti院p tham gia gi違ng d衣y; đ隠 xu医t v噂i khoa/b瓜 môn, phòng công tác HSSV và 

Hi羽u nhà tr逢運ng gi違i quy院t nh英ng v医n đ隠 có liên quan đ院n quy隠n và ngh┄a v映 c栄a 

SV trong l噂p; 

- Ph嘘i h嬰p ch員t ch胤 và th逢運ng xuyên v噂i t鰻 ch泳c Aoàn TNCS H欝 Chí Minh, 

H瓜i Liên hi羽p Thanh niên Vi羽t Nam và H瓜i sinh viên Vi羽t Nam trong ho衣t đ瓜ng 

c栄a l噂p; 

- Báo cáo đ亥y đ栄, chính xác tình hình h丑c t壱p, rèn luy羽n theo h丑c k┻, n<m h丑c 

và nh英ng vi羽c đ瓜t xu医t c栄a l噂p v噂i khoa/b瓜 môn;  

c) Quy隠n c栄a ban cán s詠 l噂p SV: 

A逢嬰c 逢u tiên c瓜ng đi吋m rèn luy羽n và các ch院 đ瓜 khác theo quy đ鵜nh c栄a 

tr逢運ng. 

3. Ban cán s詠 l噂p h丑c tín ch雨 g欝m l噂p tr逢荏ng và các l噂p phó do cán b瓜 gi違ng 

d衣y h丑c ph亥n ch雨 đ鵜nh. Ban cán s詠 l噂p h丑c tín ch雨 có trách nhi羽m báo cáo vi羽c ch医p 



hành n瓜i quy, quy ch院 c栄a SV trong l噂p v噂i khoa/b瓜 môn và phòng công tác 

HSSV.  

  Ban cán s詠 l噂p h丑c tín ch雨 đ逢嬰c 逢u tiên c瓜ng đi吋m rèn luy羽n và các ch院 đ瓜 

khác theo quy đ鵜nh c栄a tr逢運ng. 

Ch逢挨ng V 

THI AUA, KHEN TH姶雲NG VĨ K疫 LU一T 

Ai隠u 18. N瓜i dung, hình th泳c thi đua, khen th逢荏ng 

1. Thi đua, khen th逢荏ng th逢運ng xuyên đ嘘i v噂i cá nhân và t壱p th吋 l噂p SV có 

thành tích c亥n bi吋u d逢挨ng, khuy院n khích k鵜p th運i. C映 th吋:  

a) Ao衣t gi違i trong các cu瓜c thi SV gi臼i, Olympic các môn h丑c, có công trình 

nghiên c泳u khoa h丑c có giá tr鵜;  

b) Aóng góp có hi羽u qu違 trong công tác A違ng, Aoàn thanh niên, H瓜i sinh 

viên, trong ho衣t đ瓜ng thanh niên xung kích, SV tình nguy羽n, gi英 gìn an ninh tr壱t 

t詠, các ho衣t đ瓜ng trong l噂p, khoa/b瓜 môn, trong ký túc xá, trong ho衣t đ瓜ng xã h瓜i, 

v<n hoá, v<n ngh羽, th吋 thao;  

c) Có thành tích trong vi羽c c泳u ng逢運i b鵜 n衣n, d┡ng c違m b逸t k飲 gian, ch嘘ng 

tiêu c詠c, tham nh┡ng; 

d) Các thành tích đ員c bi羽t khác. 

N瓜i dung, m泳c khen th逢荏ng th逢運ng xuyên do Hi羽u tr逢荏ng quy đ鵜nh. 

2. Thi đua, khen th逢荏ng toàn di羽n đ鵜nh k┻ đ嘘i v噂i cá nhân và t壱p th吋 l噂p SV 

đ逢嬰c ti院n hành vào cu嘘i m厩i m瓜t h丑c k┻ ho員c n<m h丑c. C映 th吋: 

a) A嘘i v噂i cá nhân SV: 

- Danh hi羽u cá nhân g欝m 3 lo衣i: Khá, Gi臼i, Xu医t s逸c. 

- Tiêu chu育n x院p lo衣i danh hi羽u cá nhân nh逢 sau: 

  + A衣t danh hi羽u SV Khá, n院u x院p lo衣i h丑c t壱p và rèn luy羽n t瑛 Khá tr荏 lên; 

  + A衣t danh hi羽u SV Gi臼i n院u x院p lo衣i h丑c t壱p t瑛 Gi臼i tr荏 lên và x院p lo衣i rèn 

luy羽n t瑛 T嘘t tr荏 lên;  



  + A衣t danh hi羽u SV Xu医t s逸c n院u x院p lo衣i h丑c t壱p và rèn luy羽n Xu医t s逸c.  

X院p lo衣i h丑c t壱p xác đ鵜nh theo quy đ鵜nh c栄a Quy ch院 đào t衣o c栄a t瑛ng trình 

đ瓜 đào t衣o, x院p lo衣i rèn luy羽n xác đ鵜nh theo quy đ鵜nh c栄a B瓜 Giáo d映c và Aào t衣o 

v隠 đánh giá k院t qu違 rèn luy羽n.  

- Danh hi羽u cá nhân c栄a SV đ逢嬰c ghi vào h欝 s挨 SV. 

- Không xét khen th逢荏ng đ嘘i v噂i SV b鵜 k益 lu壱t ho員c có đi吋m thi k院t thúc h丑c 

ph亥n 荏 l亥n thi th泳 nh医t trong h丑c k┻ ho員c n<m h丑c đó d逢噂i m泳c trung bình.  

b) A嘘i v噂i t壱p th吋 l噂p SV: 

- Danh hi羽u t壱p th吋 l噂p SV g欝m 2 lo衣i: L噂p SV Tiên ti院n và L噂p SV Xu医t s逸c. 

- A衣t danh hi羽u L噂p SV Tiên ti院n n院u đ衣t các tiêu chu育n sau: 

+ Có t瑛 25% SV đ衣t danh hi羽u SV Khá tr荏 lên; 

+ Có cá nhân đ衣t danh hi羽u SV Gi臼i tr荏 lên; 

+ Không có cá nhân x院p lo衣i h丑c t壱p kém ho員c rèn luy羽n kém, b鵜 k益 lu壱t t瑛 

m泳c c違nh cáo tr荏 lên; 

+ T壱p th吋 đoàn k院t, giúp đ叡 l磯n nhau trong h丑c t壱p, rèn luy羽n, t鰻 ch泳c nhi隠u 

ho衣t đ瓜ng thi đua và tích c詠c h逢荏ng 泳ng phong trào thi đua trong nhà tr逢運ng. 

- A衣t danh hi羽u L噂p SV Xu医t s逸c n院u đ衣t các tiêu chu育n c栄a danh hi羽u l噂p SV 

Tiên ti院n và có t瑛 10% SV đ衣t danh hi羽u SV Gi臼i tr荏 lên, có cá nhân đ衣t danh hi羽u 

SV Xu医t s逸c. 

Ai隠u 19. Trình t詠, th栄 t映c xét khen th逢荏ng 

1. Vào đ亥u n<m h丑c, nhà tr逢運ng t鰻 ch泳c cho SV, các l噂p SV đ<ng ký danh 

hi羽u thi đua cá nhân và t壱p th吋 l噂p SV. 

2. Th栄 t映c xét khen th逢荏ng: 

a) C<n c泳 vào thành tích đ衣t đ逢嬰c trong h丑c t壱p và rèn luy羽n c栄a SV, các l噂p 

SV ti院n hành l壱p danh sách kèm theo b違n thành tích cá nhân và t壱p th吋 l噂p, có xác 

nh壱n c栄a Tr嬰 lý công tác SV, đ隠 ngh鵜 lên khoa/b瓜 môn ho員c phòng công tác HSSV 

xem xét;  



b) Khoa/b瓜 môn, t鰻 ch泳c h丑p, xét và đ隠 ngh鵜 lên H瓜i đ欝ng thi đua, khen 

th逢荏ng và k益 lu壱t c栄a tr逢運ng xét duy羽t; 

c) C<n c泳 vào đ隠 ngh鵜 c栄a khoa/b瓜 môn ho員c phòng công tác HSSV,                                                              

H瓜i đ欝ng thi đua, khen th逢荏ng và k益 lu壱t c栄a tr逢運ng t鰻 ch泳c xét và đ隠 ngh鵜 Hi羽u 

tr逢荏ng công nh壱n danh hi羽u đ嘘i v噂i cá nhân và t壱p th吋 l噂p SV. 

Ai隠u 20. Hình th泳c k益 lu壱t và n瓜i dung vi ph衣m 

1. Nh英ng SV có hành vi vi ph衣m thì tu┻ tính ch医t, m泳c đ瓜, h壱u qu違 c栄a hành 

vi vi ph衣m, ph違i ch鵜u m瓜t trong các hình th泳c k益 lu壱t sau: 

a) Khi吋n trách: áp d映ng đ嘘i v噂i SV có hành vi vi ph衣m l亥n đ亥u nh逢ng 荏 m泳c 

đ瓜 nh姻; 

b) C違nh cáo: áp d映ng đ嘘i v噂i SV đã b鵜 khi吋n trách mà tái ph衣m ho員c vi ph衣m 

荏 m泳c đ瓜 nh姻 nh逢ng hành vi vi ph衣m có tính ch医t th逢運ng xuyên ho員c m噂i vi ph衣m 

l亥n đ亥u nh逢ng m泳c đ瓜 t逢挨ng đ嘘i nghiêm tr丑ng; 

c) Aình ch雨 h丑c t壱p 1 n<m h丑c: áp d映ng đ嘘i v噂i nh英ng SV đang trong th運i 

gian b鵜 c違nh cáo mà v磯n vi ph衣m k益 lu壱t ho員c vi ph衣m nghiêm tr丑ng các hành vi 

SV không đ逢嬰c làm;  

d) Bu瓜c thôi h丑c: áp d映ng đ嘘i v噂i SV đang trong th運i gian b鵜 đình ch雨 h丑c t壱p 

mà v磯n ti院p t映c vi ph衣m k益 lu壱t ho員c vi ph衣m l亥n đ亥u nh逢ng có tính ch医t và m泳c 

đ瓜 vi ph衣m nghiêm tr丑ng, gây 違nh h逢荏ng x医u đ院n nhà tr逢運ng và xã h瓜i; vi ph衣m 

pháp lu壱t b鵜 x穎 ph衣t tù (k吋 c違 tr逢運ng h嬰p b鵜 x穎 ph衣t tù đ逢嬰c h逢荏ng án treo). 

2. Hình th泳c k益 lu壱t c栄a SV ph違i đ逢嬰c ghi vào h欝 s挨 SV. Tr逢運ng h嬰p SV b鵜 

k益 lu壱t m泳c đình ch雨 h丑c t壱p 1 n<m h丑c và bu瓜c thôi h丑c, nhà tr逢運ng c亥n g穎i thông 

báo cho đ鵜a ph逢挨ng và gia đình SV bi院t đ吋 qu違n lý, giáo d映c. 

3. N瓜i dung vi ph衣m và khung x穎 lý k益 lu壱t th詠c hi羽n theo quy đ鵜nh Ph映 l映c 

kèm theo Quy ch院 này. 

Ai隠u 21. Trình t詠, th栄 t映c và h欝 s挨 xét k益 lu壱t 

1. Th栄 t映c xét k益 lu壱t: 



a) SV có hành vi vi ph衣m ph違i làm b違n t詠 ki吋m đi吋m và t詠 nh壱n hình th泳c k益 

lu壱t; 

b) Tr嬰 lý công tác SV ch栄 trì h丑p v噂i t壱p th吋 l噂p SV, phân tích và đ隠 ngh鵜 

hình th泳c k益 lu壱t g穎i lên khoa/b瓜 môn ho員c phòng công tác HSSV; 

c) Khoa/b瓜 môn ho員c phòng công tác HSSV xem xét, đ隠 ngh鵜 lên H瓜i đ欝ng 

thi đua, khen th逢荏ng và k益 lu壱t c栄a nhà tr逢運ng; 

d) H瓜i đ欝ng thi đua, khen th逢荏ng và k益 lu壱t nhà tr逢運ng t鰻 ch泳c h丑p đ吋 xét k益 

lu壱t, thành ph亥n bao g欝m: các thành viên c栄a H瓜i đ欝ng, đ衣i di羽n t壱p th吋 l噂p SV có 

SV vi ph衣m và SV có hành vi vi ph衣m. SV vi ph衣m k益 lu壱t đã đ逢嬰c m運i mà không 

đ院n d詠 (n院u không có lý do chính đáng) thì H瓜i đ欝ng v磯n ti院n hành h丑p và xét 

thêm khuy院t đi吋m thi院u ý th泳c t鰻 ch泳c k益 lu壱t.  

H瓜i đ欝ng ki院n ngh鵜 áp d映ng hình th泳c k益 lu壱t, đ隠 ngh鵜 Hi羽u tr逢荏ng ra quy院t 

đ鵜nh k益 lu壱t b茨ng v<n b違n.  

 2. H欝 s挨 x穎 lý k益 lu壱t c栄a SV: 

a) B違n t詠 ki吋m đi吋m (trong tr逢運ng h嬰p SV có khuy院t đi吋m không ch医p hành 

vi羽c làm b違n t詠 ki吋m đi吋m thì H瓜i đ欝ng v磯n h丑p đ吋 x穎 lý trên c挨 s荏 các ch泳ng c泳 

thu th壱p đ逢嬰c);  

b) Biên b違n c栄a t壱p th吋 l噂p h丑p ki吋m đi吋m SV có hành vi vi ph衣m; 

c) Ý ki院n c栄a khoa/b瓜 môn ho員c phòng công tác HSSV; 

d) Các tài li羽u có liên quan. 

Trong tr逢運ng h嬰p có đ栄 ch泳ng c泳 SV vi ph衣m pháp lu壱t, n瓜i quy, quy ch院; 

Th逢運ng tr詠c H瓜i đ欝ng thi đua, khen th逢荏ng k益 lu壱t SV tr逢運ng, sau khi trao đ鰻i v噂i 

Tr逢荏ng khoa/b瓜 môn, đ衣i di羽n t鰻 ch泳c Aoàn TNCS H欝 Chí Minh, H瓜i sinh viên 

tr逢運ng (n院u có) l壱p h欝 s挨 trình Hi羽u tr逢荏ng quy院t đ鵜nh hình th泳c x穎 lý. 

Ai隠u 22. Ch医m d泳t hi羽u l詠c c栄a quy院t đ鵜nh k益 lu壱t 

1. A嘘i v噂i tr逢運ng h嬰p b鵜 khi吋n trách: sau 3 tháng k吋 t瑛 ngày có quy院t đ鵜nh k益 

lu壱t, n院u SV không tái ph衣m ho員c không có nh英ng vi ph衣m đ院n m泳c ph違i x穎 lý k益 



lu壱t thì đ逢挨ng nhiên đ逢嬰c ch医m d泳t hi羽u l詠c c栄a quy院t đ鵜nh k益 lu壱t và đ逢嬰c h逢荏ng 

quy隠n l嬰i c栄a SV k吋 t瑛 ngày ch医m d泳t hi羽u l詠c c栄a quy院t đ鵜nh k益 lu壱t. 

2. A嘘i v噂i tr逢運ng h嬰p b鵜 c違nh cáo: sau 6 tháng k吋 t瑛 ngày có quy院t đ鵜nh k益 

lu壱t, n院u SV không tái ph衣m ho員c không có nh英ng vi ph衣m đ院n m泳c ph違i x穎 lý k益 

lu壱t thì đ逢挨ng nhiên đ逢嬰c ch医m d泳t hi羽u l詠c c栄a quy院t đ鵜nh k益 lu壱t và đ逢嬰c h逢荏ng 

quy隠n l嬰i c栄a SV k吋 t瑛 ngày ch医m d泳t hi羽u l詠c c栄a quy院t đ鵜nh k益 lu壱t. 

3. A嘘i v噂i tr逢運ng h嬰p đình ch雨 h丑c t壱p cho v隠 đ鵜a ph逢挨ng: khi h院t th運i h衣n 

đình ch雨, SV ph違i xu医t trình ch泳ng nh壱n c栄a đ鵜a ph逢挨ng xã, ph逢運ng, th鵜 tr医n n挨i c逢 

trú v隠 vi羽c ch医p hành t嘘t ngh┄a v映 công dân t衣i đ鵜a ph逢挨ng đ吋 nhà tr逢運ng xem xét, 

ti院p nh壱n vào h丑c ti院p. 

4. C医p có th育m quy隠n quy院t đ鵜nh k益 lu壱t ph違i có đi隠u kho違n ghi rõ th運i gian 

SV b鵜 thi hành k益 lu壱t, tính t瑛 khi ban hành quy院t đ鵜nh k益 lu壱t đ院n th運i đi吋m h院t 

th運i h衣n b鵜 k益 lu壱t theo quy đ鵜nh.  

Ai隠u 23. C挨 c医u t鰻 ch泳c và nhi羽m v映 c栄a H瓜i đ欝ng thi đua, khen th逢荏ng 

và k益 lu壱t HSSV 

1. C挨 c医u t鰻 ch泳c H瓜i đ欝ng thi đua, khen th逢荏ng và k益 lu壱t SV: Hi羽u tr逢荏ng 

ra quy院t đ鵜nh thành l壱p H瓜i đ欝ng thi đua, khen th逢荏ng và k益 lu壱t SV đ吋 theo dõi 

công tác thi đua, khen th逢荏ng và k益 lu壱t đ嘘i v噂i SV trong tr逢運ng. 

a) Ch栄 t鵜ch H瓜i đ欝ng: là Hi羽u tr逢荏ng ho員c phó Hi羽u tr逢荏ng nhà tr逢運ng do 

Hi羽u tr逢荏ng u益 quy隠n; 

b) Th逢運ng tr詠c H瓜i đ欝ng là Tr逢荏ng phòng công tác HSSV; 

c) Các u益 viên: là đ衣i di羽n các khoa/b瓜 môn, phòng, ban có liên quan; Aoàn 

TNCS H欝 Chí Minh, H瓜i Liên hi羽p thanh niên Vi羽t Nam, H瓜i sinh viên Vi羽t Nam 

c医p tr逢運ng (n院u có). 

H瓜i đ欝ng có th吋 m運i đ衣i di羽n l噂p SV (l噂p tr逢荏ng ho員c bí th逢 chi đoàn) và Tr嬰  

lý công tác SV c栄a nh英ng l噂p có SV đ逢嬰c khen th逢荏ng ho員c k益 lu壱t. Các thành 



ph亥n này đ逢嬰c tham gia phát bi吋u ý ki院n, đ隠 xu医t m泳c khen th逢荏ng ho員c k益 lu壱t 

nh逢ng không đ逢嬰c quy隠n bi吋u quy院t. 

2. Nhi羽m v映 c栄a H瓜i đ欝ng thi đua, khen th逢荏ng và k益 lu壱t: 

a) H瓜i đ欝ng thi đua, khen th逢荏ng và k益 lu壱t là c挨 quan t逢 v医n giúp Hi羽u 

tr逢荏ng tri吋n khai công tác thi đua, khen th逢荏ng, k益 lu壱t đ嘘i v噂i SV và ch鵜u s詠 ch雨 

đ衣o tr詠c ti院p c栄a Hi羽u tr逢荏ng;  

b) C<n c泳 các quy đ鵜nh hi羽n hành, trên c挨 s荏 đ隠 ngh鵜 c栄a khoa/b瓜 môn, phòng 

công tác HSSV. H瓜i đ欝ng thi đua, khen th逢荏ng và k益 lu壱t ti院n hành xét danh sách 

cá nhân và đ挨n v鵜 SV có thành tích, đ隠 ngh鵜 Hi羽u tr逢荏ng khen th逢荏ng ho員c đ隠 ngh鵜 

lên c医p trên khen th逢荏ng; xét và đ隠 ngh鵜 Hi羽u tr逢荏ng ra quy院t đ鵜nh đ嘘i v噂i nh英ng 

tr逢運ng h嬰p vi ph衣m k益 lu壱t;  

c) H瓜i đ欝ng thi đua, khen th逢荏ng và k益 lu壱t SV m厩i h丑c k┻ h丑p m瓜t l亥n. Khi 

c亥n thi院t, H瓜i đ欝ng thi đua, khen th逢荏ng và k益 lu壱t có th吋 h丑p các phiên b医t 

th逢運ng. 

Ai隠u 24. Quy隠n khi院u n衣i v隠 thi đua, khen th逢荏ng 

Cá nhân và t壱p th吋 SV n院u xét th医y các hình th泳c khen th逢荏ng và k益 lu壱t 

không tho違 đáng có quy隠n khi院u n衣i lên các phòng, ban ch泳c n<ng ho員c Hi羽u 

tr逢荏ng; n院u c医p tr逢運ng đã xem xét l衣i mà ch逢a tho違 đáng có th吋 khi院u n衣i lên c医p 

có th育m quy隠n theo quy đ鵜nh c栄a pháp lu壱t v隠 khi院u n衣i, t嘘 cáo. 

Ch逢挨ng VI 

T蔚 CH永C TH衛C HI烏N 

Ai隠u 25. Công tác ph嘘i h嬰p  

Nhà tr逢運ng ch雨 đ衣o các phòng ch泳c n<ng và các khoa/b瓜 môn ch栄 đ瓜ng ph嘘i 

h嬰p ch員t ch胤 v噂i các t鰻 ch泳c đoàn th吋, gia đình SV, các c挨 quan có liên quan trên 

đ鵜a bàn đ吋 t鰻 ch泳c th詠c hi羽n t嘘t công tác SV.  

Ai隠u 26. Ch院 đ瓜 báo cáo 



1. K院t thúc n<m h丑c, trên c挨 s荏 t鰻ng k院t công tác SV t瑛 các khoa/b瓜 môn, nhà 

tr逢運ng t鰻 ch泳c t鰻ng k院t, đánh giá công tác SV, báo cáo A衣i h丑c Thái Nguyên và 

B瓜 Giáo d映c và Aào t衣o. 

 2. Nhà tr逢運ng k鵜p th運i báo cáo A衣i h丑c Thái Nguyên, B瓜 Giáo d映c và Aào t衣o 

và các c挨 quan qu違n lý tr詠c ti院p có liên quan nh英ng v映 vi羽c x違y ra có liên quan đ院n 

SV. 

Ai隠u 27. Công tác thanh tra, ki吋m tra, khen th逢荏ng, k益 lu壱t 

1. Nhà tr逢運ng theo th育m quy隠n t鰻 ch泳c ch雨 đ衣o công tác t鰻 ch泳c thanh tra, 

ki吋m tra vi羽c th詠c hi羽n công tác SV c栄a các đ挨n v鵜 trong tr逢運ng. 

 2. Các đ挨n v鵜, cá nhân có thành tích trong công tác SV đ逢嬰c xét khen th逢荏ng 

theo quy đ鵜nh. 

3. Các cá nhân vi ph衣m quy đ鵜nh v隠 công tác SV tu┻ theo m泳c đ瓜 s胤 b鵜 x穎 lý 

theo quy đ鵜nh. 

 

 HI烏U TR姶雲NG 

(Aã ký) 

PGS.TS Nông Qu嘘c Chinh 

 

 

 

 

 

 

 

A萎I H窺C THÁI NGUYÊN C浦NG HọA Xĩ H浦I CH曳 NGH┃A VI烏T NAM 



TR姶云NG A萎I H窺C KHOA H窺C 
 

A瓜c l壱p - T詠 do - H衣nh phúc 
                 

 
  QUI A卯NH M浦T S渦 N浦I DUNG VI PH萎M  
VĨ KHUNG X盈 Lệ K疫 LU一T SINH VIÊN  

(Theo Quyｘt đおnh sぐ 406/QA-HSSV ngày 25 tháng 8 n<m 2011 cてa Hiうu tr⇔ぞng tr⇔ぜng AＴi hがc 
Khoa hがc - AHTN) 

 

TT 
Tên, n瓜i dung v映 vi羽c 

vi ph衣m 

S嘘 l亥n vi ph衣m 
và hình th泳c x穎 lý 

(Sぐ lＺn tính trong cＶ khóa hがc) 
Ghi chú Khi吋n 

Trách 
C違nh 
Cáo 

Aình ch雨  
h丑c t壱p 1 
n<m h丑c 

Bu瓜c 
thôi h丑c 

1 2 3 4 5 6 7 
I. Trong hがc tｆp 

1 
A院n mu瓜n gi運 h丑c, gi運 
th詠c t壱p. 2 l亥n 3 l亥n 4 l亥n  

Quá 15 phút không cho vào l噂p, ghi ngh雨 
h丑c không lý do trong s鰻 theo dõi h丑c 
t壱p.  

2 
M医t tr壱t t詠, làm vi羽c riêng 
trong gi運 h丑c t壱p, th詠c 
hành và gi運 t詠 h丑c. 

3 l亥n 6 l亥n   
N院u sau khi c違nh cáo, HSSV ti院p t映c vi 
ph衣m thì nhà tr逢運ng có th吋 đình ch雨 h丑c 
t壱p 1 n<m. 

3 Ngh雨 h丑c không lý do. 2 l亥n 3 l亥n 4 l亥n 
 

 

4 
Vô l宇 v噂i th亥y cô giáo, 
CBCC trong tr逢運ng.  1 l亥n 2 l亥n 3 l亥n 

Trong tr逢運ng h嬰p đ員c bi羽t nghiêm tr丑ng, 
nhà tr逢運ng có th吋 đình ch雨 1 n<m h丑c t壱p 
ho員c bu瓜c thôi h丑c. 



5 

Có hành vi gian l壱n trong 
thi, ki吋m tra… 
- S穎 d映ng tài li羽u, mang 
tài li羽u vào phòng thi, chép 
bài c栄a b衣n, đ鰻i đ隠 thi cho 
nhau 
- Gi違 m衣o đ隠 thi, ch英 ký 
c栄a cán b瓜 coi thi. 
- Thi h瓜, làm bài h瓜 d逢噂i 
m丑i hình th泳c. 
- Nh運 ng逢運i khác làm  
khóa lu壱n t嘘t nghi羽p, bài 
t壱p l噂n, môn h丑c.  
- Ai h丑c h瓜, đ逢a đ隠 thi ra 
ngoài và nh壱n đ隠 thi t瑛 
trong ra. 
 - Ném tài li羽u vào phòng 
thi. 
- Vi院t, v胤 b壱y vào bài thi. 
- B臼 thi không lý do. 
- Có hành vi gây g鰻, đe 
d丑a cán b瓜 coi thi, cán b瓜 
t鰻 ch泳c thi. 

 
 
1 l亥n 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2 l亥n 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 l亥n 
 
 
1 l亥n 
 
1 l亥n 
 

 
 
3 l亥n 
 
 
 
1 l亥n 
 
1 l亥n 
 
1 l亥n 
 
 
2 l亥n 
 
 
2 l亥n 
 
2 l亥n 
 

 
 
 
 
 
 
2 l亥n 
 
2 l亥n 
 
2 l亥n 
 
 
3 l亥n 
 
 
3 l亥n 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
X穎 lý c違 2 sinh viên, n院u không ph違i là 
sinh viên thì giao cho công an x穎 lý. 
X穎 lý c違 2 sinh viên, n院u không ph違i là 
sinh viên thì giao cho công an x穎 lý. 
 
X穎 lý c違 2 sinh viên, n院u không ph違i là 
sinh viên thì giao cho công an x穎 lý. 
 
N院u không ph違i là sinh viên thì giao cho 
công an x穎 lý. 
 
X穎 lý theo quy ch院 đào t衣o. 
Tùy theo m泳c đ瓜 vi ph衣m mà x穎 lý c違nh 
cáo, đình ch雨 h丑c ho員c bu瓜c thôi h丑c. 

6 

Không đóng h丑c phí đúng 
quy đ鵜nh ho員c quá th運i h衣n  
đ逢嬰c tr逢運ng cho phép 
hoãn. 

   1 l亥n    2 l亥n    3 l亥n    4 l亥n  

1 2 3 4 5 6 7 
II. Trong sinh hoＴt và các hoＴt đじng xã hじi khác 

7 Vi院t, v胤 b壱y, đ衣p gi亥y dép 
lên bàn h丑c, t逢運ng gi違ng 
đ逢運ng… 

1 l亥n 2 l亥n 3 l亥n   

8 
Làm h逢 h臼ng tài s違n trong 
KTX, gi違ng đ逢運ng và tài 
s違n khác c栄a nhà tr逢運ng. 

    B欝i th逢運ng 100% giá tr鵜 tài s違n. Tùy 
theo m泳c đ瓜 h逢 h衣i, x穎 lý t瑛 khi吋n trách 
đ院n bu瓜c thôi h丑c. 

 
9 

U嘘ng r逢嬰u:     Trong 1 tháng vi ph衣m 2 l亥n thì x穎 lý t瑛 
đình ch雨 h丑c t壱p đ院n bu瓜c thôi h丑c, m泳c 
đ瓜 nghiêm tr丑ng thì đ隠 ngh鵜 truy t嘘 
tr逢噂c pháp lu壱t. 

- 唄n ào, m医t tr壱t t詠.  1 l亥n 2 l亥n  
- Gây g鰻 đánh nhau.   1 l亥n  
- Gây g鰻 đánh nhau gây 
th逢挨ng tích. 

   1 l亥n 

10 
M医t tr壱t t詠 và ra vào quá 
gi運 quy đ鵜nh c栄a KTX. 1 l亥n 2 l亥n 3 l亥n  

Quy đ鵜nh gi運 ng栄 荏 KTX t瑛 22h30 đ院n 
5h00 sáng, tr逢運ng h嬰p ôn thi và t詠 
nghiên c泳u thì không đ逢嬰c gây 違nh 
h逢荏ng t噂i xung quanh. 



A逢a ph亥n t穎 x医u vào trong 
tr逢運ng, KTX <n c逸p, tr医n 
l瓜t, t嘘ng ti隠n, đánh 
ng逢運i… gây 違nh h逢荏ng 
x医u an ninh, tr壱t t詠 trong 
nhà tr逢運ng. 

 1 l亥n 2 l亥n  
Tr逢運ng h嬰p nghiêm tr丑ng bu瓜c thôi h丑c 
ho員c đ隠 ngh鵜 truy t嘘 tr逢噂c pháp lu壱t 

Aánh s嘘 đ隠, c運 b衣c <n ti隠n 
d逢噂i m丑i hình th泳c.   1 l亥n  

Tr逢運ng h嬰p nghiêm tr丑ng bu瓜c thôi h丑c 
ho員c đ隠 ngh鵜 truy t嘘 tr逢噂c pháp lu壱t 

12 

Buôn bán, v壱n chuy吋n, tàng 
tr英, s穎 d映ng ma túy và lôi 
kéo ng逢運i khác s穎 d映ng ma 
túy. 

   1 l亥n 
Giao cho c挨 quan ch泳c n<ng x穎 lý theo 
quy đ鵜nh c栄a pháp lu壱t. 

13 

Ch泳a ch医p, môi gi噂i ho衣t 
đ瓜ng m衣i dâm; buôn bán 
v┡ khí, ch医t n鰻, ch医t d宇 
cháy và các hàng c医m theo 
quy đ鵜nh c栄a Nhà n逢噂c. 

   1 l亥n 
Giao cho c挨 quan ch泳c n<ng x穎 lý theo 
quy đ鵜nh c栄a pháp lu壱t. 

14 
Tàng tr英 hung khí trong 
ng逢運i, trong phòng 荏, 
trong KTX. 

 1 l亥n 2 l亥n  
Tr逢運ng h嬰p nghiêm tr丑ng bu瓜c thôi h丑c 
ho員c đ隠 ngh鵜 truy t嘘 tr逢噂c pháp lu壱t.  

15 

 L医y c逸p tài s違n, ch泳a 
ch医p, tiêu th映 tài s違n do 
l医y c逸p mà có. 

 

D逢噂i 
100 
ngàn 
đ欝ng 

T瑛 100 
ngàn 
đ欝ng 
đ院n 
d逢噂i 
500 
ngàn 
đông 

T瑛 500 
ngàn 
đ欝ng 

tr荏 lên 

N院u nghiêm tr丑ng, giao cho c挨 quan 
ch泳c n<ng x穎 lý theo quy đ鵜nh c栄a pháp 
lu壱t. 

 Có hành vi gây g鰻, đe 
d丑a, l<ng m衣 CBCC c栄a 
tr逢運ng đang làm nhi羽m v映. 

  
 

1 l亥n 
 

Tr逢運ng h嬰p nghiêm tr丑ng thì bu瓜c thôi 
h丑c 

16 
-  Gây g鰻 đánh nhau. 
- Gây g鰻 đánh nhau gây 
th逢挨ng tích. 

 
 

1 l亥n 
 

 
2 l亥n 

 
  1 l亥n 

Tr逢運ng h嬰p nghiêm tr丑ng s胤 đ隠 ngh鵜 
truy t嘘 tr逢噂c pháp lu壱t. 

       
1 2 3 4 5 6 7 

17 

Vi ph衣m n瓜i quy, quy đ鵜nh 
khác c栄a Nhà tr逢運ng, các 
đ挨n v鵜 trong tr逢運ng và 
ngoài xã h瓜i. 

 
 

1 l亥n 
 

2 l亥n 
 

 
Tr逢運ng h嬰p nghiêm tr丑ng thì bu瓜c thôi 
h丑c. 

18 
 Bi吋u hi羽n thi院u v<n minh 
l鵜ch s詠 n挨i đông ng逢運i, 
nhà <n, khu dân c逢… 

 
 

1 l亥n 
 

2 l亥n   

19 
Thi院u trung th詠c, bao che 
khuy院t đi吋m cho k飲 x医u.     

Tùy theo m泳c đ瓜 x穎 lý  t瑛 c違nh cáo đ院n 
bu瓜c thôi h丑c. 

20 

 Kích đ瓜ng, lôi kéo ng逢運i 
khác bi吋u tình, ch嘘ng đ嘘i, 
vi院t truy隠n đ挨n, áp phích 
trái v噂i quy đ鵜nh. 

    Tùy theo m泳c đ瓜 x穎 lý  t瑛 đình ch雨 h丑c 
t壱p đ院n bu瓜c thôi h丑c. N院u nghiêm 
tr丑ng s胤 b鵜 truy t嘘 tr逢噂c pháp lu壱t. 



21 
Vi院t bài, ph違n ánh thi院u 
trung th詠c .   1 l亥n  

Tr逢運ng h嬰p nghiêm tr丑ng thì bu瓜c thôi 
h丑c. 

22 
- Gi違 m衣o ch英 ký c栄a 
ng逢運i khác. 
- Man trá h欝 s挨.  

  
 

1 l亥n 
 

2 l亥n 
1 l亥n 

Tr逢運ng h嬰p nghiêm tr丑ng s胤 b鵜 truy t嘘 
tr逢噂c pháp lu壱t. 

23 Vi ph衣m lu壱t giao thông.  1 l亥n 2 l亥n  
Tr逢運ng h嬰p nghiêm tr丑ng thì bu瓜c thôi 
h丑c. 

24 

- Vào n<m h丑c m噂i không 
khai báo ch厩 荏 ngo衣i trú. 
- Thay đ鰻i ch厩 荏 không khai 
báo. 

1 l亥n 
 
 

2 l亥n 
 
 

1 l亥n 

 
 
 
 

 

 

25 
Không thanh toán ti隠n thuê 
tr丑 cho ch栄 nhà, b鵜 ch栄 nhà 
khi院u n衣i. 

 1 l亥n 2 l亥n   

26 

Làm ô nhi宇m môi tr逢運ng, 
gây 欝n ào 違nh h逢荏ng đ院n 
sinh ho衣t c栄a khu dân c逢, 
b鵜 chính quy隠n đ鵜a ph逢挨ng 
l壱p biên b違n. 

1 l亥n 2 l亥n 3 l亥n   

27 

Tàng tr英 l逢u hành v<n hoá 
ph育m đ欝i tr映y, tham gia 
các ho衣t đ瓜ng truy隠n đ衣o 
trái phép, mê tín, d鵜 đoan, 
b鵜 c挨 quan có th育m quy隠n 
l壱p biên b違n. 

  1 l亥n 2 l亥n 
Tr逢運ng h嬰p nghiêm tr丑ng s胤 b鵜 bu瓜c 
thôi h丑c. 

Quy院t đ鵜nh này có hi羽u l詠c t瑛 n<m h丑c 2011 - 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


