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QUY ĐỊNH
V/v thực hiện nội quy, quy chế học tập đối với sinh viên
Trường Trung cấp Y tế Trung Ương
Căn cứ Thông tư số 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13 tháng 3 năm 2017 của Bộ
trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc ban hành quy chế đào tạo;
Căn cứ Thông tư Số 17/2017/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 6 năm 2017 của Bộ
trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành quy chế công tác học
sinh, sinh viên trong trường trung cấp, cao đẳng;
Nhằm mục đích giúp sinh viên nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, nghiêm túc chấp
hành các nội quy, quy chế đào tạo, quy chế HSSV. Trường Trung cấp Y tế Trung Ương
ban hành quy định đối với sinh viên về việc thực hiện nội quy, quy chế học tập như sau:
I. Quy định đối với sinh viên:
1. Chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các
nội quy, quy chế tố chức, hoạt động của Nhà trường.
2. Khi đến trường sinh viên phải thực hiện việc đeo Thẻ sinh viên. Sinh viên
tuyệt đối không được cho mượn thẻ và mượn thẻ của người khác.
3. Đi học đầy đủ, đúng giờ, không đi muộn về sớm, ra vào lớp theo đúng hiệu
lệnh chuông quy định.
4. Hoàn thành đầy đủ chương trình và thời lượng kiến thức Môn học theo quy
định.
5. Trong giờ học sinh viên không được sử dụng điện thoại di động; không nói
chuyện và làm việc riêng; không tự ý ra khỏi lớp khi chưa có sự đồng ý của giảng viên.
6. Khi đến trường sinh viên phải mặc trang phục lịch sự, kín đáo, đầu tóc gọn
gàng, phù hợp với môi trường giáo dục.
7. Tích cực tham gia lao động công ích và các phong trào hoạt động của Nhà
trường. Tham gia các hoạt động tình nguyện, hoạt động xã hội vì cộng đồng.
8. Không được sử dụng các chất kích thích, không hút thuốc, uống rượu bia,

không mang các chất gây cháy nổ, vũ khí… vào trường học.
9. Không gây rối an ninh, trật tự trong Trường học và những nơi công cộng.
10. Có trách nhiệm bảo quản tài sản, thiết bị giảng dạy của Nhà trường. Có ý
thức tiết kiệm và tắt các thiết bị điện khi ra khỏi phòng học.
11. Giữ gìn vệ sinh phòng học và cảnh quan chung của nhà trường. Sinh viên
không mang đồ ăn, nước uống vào trong phòng học.
12. Nghiêm cấm Sinh viên tổ chức, tham gia đánh bài dưới mọi hình thức trong
và ngoài khuôn viên Nhà trường. Tham gia phòng chống tội phạm, tệ nạn ma tuý, mại
dâm và các tệ nạn xã hội khác.
13. Dắt xe khi ra, vào trường, để xe đúng nơi quy định.
14. Lễ phép với thầy cô giáo, CBCNV nhà trường. Không nói năng thô tục, chửi
thề, xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm của CBGV và sinh viên nhà trường.
15. Không gian lận trong học tập, kiểm tra, thi cử. Tích cực tham gia phòng,
chống tiêu cực, gian lận trong học tập, thi cử.
II. Xử lý vi phạm:
- Mọi hình thức vi phạm của sinh viên sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định. Tùy
theo mức độ vi phạm, Nhà trường sẽ xử lý kỷ luật và trừ điểm rèn luyện, hạnh kiểm
theo quy định.
- Những trường hợp cá nhân vi phạm hoặc tập thể lớp có nhiều cá nhân vi phạm,
sẽ là căn cứ cho việc xếp loại thi đua giáo viên chủ nhiệm và tập thể các lớp.
- Nhà trường sẽ tiến hành kiểm tra, thanh tra và lập biên bản xử lý kỷ luật đối với
những tập thể, cá nhân vi phạm.
- Giáo viên chủ nhiệm, Ban cán sự lớp có trách nhiệm nhắc nhở, theo dõi, đánh
giá tình hình sinh viên thực hiện nội quy, quy chế Nhà trường.
Đề nghị sinh viên toàn trường nghiêm túc thực hiện./.
Nơi nhận:
- BGH (để B/C);
- Các đơn vị (để P/H);
- Các phòng, khoa (để P/H);
- Sinh viên (để T/H);
- Lưu VT.
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