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QUYET D!NH 
Ban htnh Quy chê Cong tác sinh viên ti tru?rng Di h9c Cong nghip Ha Ni 

HIU TRIXONG 
TRUONG Dd HQC CONG NGHIP HA NQI 

Can ct Quye't d/nh so' 4811/QD-BCT ngày 29/5/2014 cza Bç5 tru&ng Bç5 
COng thucrng v vic quy djnh chic náng, nhim vy, quyn hgn và cc cá'u tá chi'c 
cüa Trwàng Dgi hQc Cong nghip Ha Nç5i, 

Can c' Lut Giáo duc näm 2019, 
Can c& Luat Giáo dyc Dgi hQc nám 2012 và Luat  tha ddi, bd sung mç5t so 

diu cia Luát Giáo duc Dai hQc nám 2018; 
Can cz' Thông tw sO' 10/2016/TT-BGDDT ngày 05/4/2016 cia Bó tru'àng Bó 

Giáo dyc và Dào tgo ban hành Quy chê' COng tác sinh viên di vó'i chvco'ng trinh 
dào tgo Dgi hQc h chInh quy, 

Can cii Thông tw sO' 17/201 7/TT-BLDTBXH ngày 30/6/2017 cia Bó trur5ng 
Bó Lao d5ng — Thutrng binh và xâ hç3i ban hành Quy ché' C"Ong tác hQc sinh, sinh 
viên trong tru'ô'ng Trung cá'p, trwàng Cao dáng, 

Theo d nghj cja TrwO'ngphOng Cong tác Sinh viên. 

QUYET DNH: 
Diu 1. Ban hành kern theo Quy& djnh nay Quy chê Cong tác sinh viên tai 

tri.thng Dti h9c Cong nghip Ha Ni. 
Diu 2. Quy& djnh nay có hiu hrc k tü ngày k và thay th QD so 

774/QD-DHCN ngày 01/8/2019 cüa Hiu tru&ng tri.r&ng Di h9c Cong nghip Ha 
Ni v vic ban hành Quy ch Cong tác Sinh viên tti tri.thng Dai  hçc Cong nghip 
HàNi. 

Diu 3. Trueing các phông: Cong tác Sinh viên, To chüc Hành chInh, Dào 
tao, Tài chInh K toán; Trithng các dGn vj và sinh viên chju trách nhim thi hành 
quyt djnh này./4*'' 

Nd nhâiz: 
- Chü tich HDT; 
- Giám hiéu; 
- Nhu diéu 3; 
- Lt.ru VT, CTSV. 
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(Ban h 

lntfcjNG 
CÔi tácsi 

\  HA,N' 
cua e 

QUY CHE 
viên tii tru'o'ng Dtii  h9c Cong nghip Ha Ni 
êt djnh sal 08 D-DHCN ngày 0/ tháng nám 2021 

ru'&ng trwàng Dgi hQc Cong nghip Ha Nç3i) 

Chuo'ng I 

NHOTNG QUY D!NH  CHUNG 

Diu 1: Pham vi diu chinh, di ttrçrng áp ding 

1. Quy ch nay quy djnh v cong tác sinh viên cüa trumg Dai  hçc Cong 

nghip Ha Ni (sau day gi tt là Tru&ng hoc Nhà trizng), bao gm: Quyen Va 

nhim v11 cüa sinh viên; Ni dung cong tác sinh viên; H thng t chüc, quân 1 

cong tác sinh viên và th chirc thirc hin. 

2. Quy ch nay áp diving di vâi sinh viên dang hpc các chu'cing trInh dào 

tao trInh d dai  hc và cao ding cüa truäng. 

Diêu 2. Miic dIch 

Quy ch cong tác sinh viên nhm dam bâo miic tiêu cüa giáo diic duqc 

quy djnh tai  Lut Giáo dc 2019; bão dam sinh viên duçc hithng quyn 1çi, thirc 

hin nhiêm v11 và dào tao  sinh viên cüa Triing phát trin toàn din dê dáp irng 

yêu cu sir nghip xay drng, phát trin và hi nhp quc tê. 
A A Then 3. Yen cau cua cong tac sinh vien 

1. Thirc hin dung chü truang, di.thng li cüa Dàng, chInh sách, pháp lut 

cüa Nhà nuâc, các quy djnh hin hành. 

2. Là mt trong nhtrng cOng tác trQng tam cüa tri.thng, bao gm tng th 

các hoat dng giáo dc, tuyên truyn; quàn l; h trçl và djch vi1 di vâi sinh 

viên nhm dam bão các mijc tiêu cüa giáo dic dai  hoc. 

3. Bâo dam dan chü, khách quan, cong bang, cong khai, minh bach. 

4. Phát trin và khai thác ngun 1rc tir ciru sinh viên nhäm h trg cong tác 

giáo dyc, dào tao,  nghiên cü'u khoa h9c, gop phn xay dirng và phát trin trung. 

Chiro'ng II 

QUYEN VA NHIM VJ CUA SINH VIEN 

Diên 4. Quyn cüa sinh viên 

Duçrc dam bâo các quyn theo quy djnh cüa Hiên pháp và phâp 1ut. 

Dng thôi ducrc dam báo các quyn sau day: 

1. Duc giáo diic, dào tao  d phát trin toàn din va phát buy tim näng. 
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2. Duorc ton trong vâ bInh ding; dime ph bin ni quy, quy chê, quy djnh 

cüa Nhà trithng và các ch d, chInh sách có lien quan; duqc cung cap day dü 

thông tin v vic hçc t.p, rèn 1uyn theo quy djnh cüa tru&ng. 

3. Duçic tao  diu kin trong hçc tap và rèn luyên, nghiên ciru khoa h9c, 

tham gia các cuOc  thi, các boat dng ngoi khóa. 

a) Duçic sir ding Co sâ vat chit, thu vin, các trang thit bj vâ phuang 

tin; Duc tham gia hoat dng trong t chirc doàn th, tham gia các t chirc tir 

quân cüa sinh vien, các hoat dng xã hi có lien quan theo quy djnh cüa pháp 

lust; các hoat dng van boa, van ngh, th thao lành manh,  phü hçip vâi mvc  tiêu 

dào tao  cüa Nba trtthng. 

b) Duçic hçc kéo dài thyi gian thrc hin chuong trInh dào tao;  H9c cüng 

lüc hai chiscmg trInh; Nghi h9c tam  thyi, thôi hoc, chuyn ngành, chuyn trl.rYng 

theo Quy ch dào tao. 

c) Di vói sinh viên trInh d Dai  hoc duçc h9c vupt, hpc rut ngn thai 

gian thirc hin chimng trInh dào tao. 

4. DuçYC hu&ng cáe ch d, chInh sách theo quy djnh. 

5. Duçc c1r nguñ dai  din tham gia hi dng tri.thng theo quy djnh. 

6. Duqc gop kin trijc tip ho.c thông qua dai  din hçip pháp kin nghj 

các giái pháp gop ph.n xay dirng và phát trin tnthng; bão v quyn và igi Ich 

hçip pháp cüa sinh viên. 

7. Duçic xét tip nhQtn vào k ttic xá theo quy dnh. 

8. Duçic cp b.ng t& nghip, chirng chi, gi.y xác nhn, bang diem theo 

quy djnh. 

9. Quyn cüa sinh viên không tách thi nghia vi cong dan. 

Diu 5. Nhiêm vu cüa sinh viên 

Tuân thu cac quy djnh cüa Hin pháp, pháp 1ut. Dng thi thirc hin các 

nhiêm vu sau: 

1. Thirc hin các quy ch, quy djnh, ni quy cüa truàng; dja phuong ncii 

CU trit vâ các cap có lien quan. 

2. Hpc tip, rén 1uyn theo chuong trInh, k hoach cüa tnthng; chU dng, 

tIch ci1c t1r hoc, nghiên c1ru, sang tao  và rén luyn dao  dic, lôi song, k näng 

sng, k nang ngh nghip và rèn 1uyn th ch.t nâng cao süc khOe. 

3. Ton trpng nhà giáo, can b quân 1, viên chirc và nhân viên cüa 

trithng; doàn kt, giüp di 1n nhau trong qua trInh hpc t.p Va rèn luyn. 
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4. Giti gin vâ bão v tãi san, hành dng gop phn bão v, xây dirng và 
phát buy truyn thng cüa tri.thng. 

5. Thirc hin d.y dü viéc khám sirc khôe theo quy djnh cüa tri.thng. 
6. Tham gia dy dü tun sinh hot cong dan - sinh viên do trithng t chirc. 

Tham gia các boat dng kháo sat, khai báo thông tin theo yêu cãu cüa truông, 

cp nht khi thay di thông tin cá nhân. 

7. Thirc hin day dü các trách nhiêm cüa sinh viên ni trü v ni quy, quy 

djnh trong k tue xá; Các trách nhiêm cüa sinh viên ngoi trü tti dja phuong Cu 

trü, thuc hiên dáng k tam  trü, tam vng; Diu chinh thông tin dja chi tam  trü 
trén h thng dai  hc din ttr chm nht 05 ngày lam vic k tü khi thay di nai 

tam trü. 

8. Hoàn thânh kinh phi dào tao  và các khoân phi khác theo quy djnh cüa 

Nhà trung, tham gia bâo him y t theo quy djnh pháp lut. 

9. Tham gia các hoat dng phc viii cong dng có trách nhim và dat  yêu
t 

c.0 theo quy djnh. 

10. Tham gia, phát hin báo cáo nhüng tam gucing nguñ tot, vic tot các 

nghTa cir cao dçp. 

11. Tham gia phông, chng tiêu c1rc, gian ln trong bce tap,  thi cir và các 

boat dng khác cüa sinh viên; kjp thai báo cáo vi khoa, phông chirc näng, Hiu 

truóng hotc các Co quan có thm quyn khi phát hin nhu'ng hành vi tiêu circ, 

gian 1n trong hc tip, thi ci:r hoc nhü'ng hânh vi vi pham pháp lut, vi phm ni 

quy, quy ch khác cüa sinh viên, can b, giâng viên trong trung. 

12. Tham gia cong tác báo dam an ninh, tr.t t1r, an toàn giao thông, phông 

chng ti phm, t nn xä hi trong trithng hoc, gia dInh và cong dông. 

13. Thrc hin các nhim vi khác có lien quan theo quy djnh cüa pháp 1ut 

va cüa triYng. 

Diu 6. Các hành vi sinh viên không du'9'c lam 

1. Các hânh vi pháp lut khOng cho phép. 

2. Xâm phm igi Ich quc gia, dan tc, quyn và igi Ich hçp pháp cüa 
nguYi khác. 

3. Các hành vi vi phm ni quy, quy ch, quy djnh cUa Nha trumg. 

4. Các hành vi khác dugc quy djnh trong Lut Giáo dçtc, LuQt Giáo diic 

Dai hc vá Lu.t Giáo diic Ngh nghip. 
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Chtro'ug III 

NQI DUNG CONG TAC SINH VIEN 
.A 

Dieu 7. To chuc hot d911g 

1. Giáo diic tu tithng chinh trj 

a) Giáo duc, tuyên truyn d sinh viên nm vtrng và thirc hin dung chü 

triiong, dithng lôi cüa Dâng, hInh thành bàn linh chInh trj, yêu to quc Vit Nam 

xã hi chü nghTa, cãnh giác và bit phé phán nhQng 1un dim xuyên ttc, hành 

dng chng phá Nhà nithc. 

b) Phát huy vai trô cüa t chüc, cau lac  b cüa Nhà trung trong các hoat 

dng hçc tp rèn 1uyn cüa sinh viên. Tao  môi tru?ing d sinh viên rén 1uyn 

phn du, thrçic xét kt np vào Dãng. 

2. Giáo diic dao  due, Mi sang 

a) Giáo diic, tuyên truyn cho sinh viên nMng giá trj, truyn thng dao 

due t& dçp cüa dan tc Vit Nam, nhing chun mirc dao  dirc chung cüa xà hi 

Va dao  dirc ngh nghip; bitt phê phán nhüng hành vi không phü hçip vth• chun 

mirc dao  dirc; giáo diic truyn thng Nhà tnx?ing cho sinh viên. 

b) Djnh hithng, giáo diic Mi sang lành manh,  van minh, tin b phü hçip 

vth bàn sc van boa dan tc Vit Nam; giáo diic thirc trách nhim cüa sinh 

viên di vâi tp th, cong dng và vOi ngh nghip tucing lai. 

3. Giáo diic, tuyên truyn ph bin pháp 1ut, quy ch, quy djnh, ni quy 

cüa Nhà tri1ing. 

a) Giáo diic, tuyên truyn nâng cao nhn thüc và thüc tuân thu pháp 

1ut, thói quen sng và lam vic theo Hin pháp, pháp 1ut. 

b) Ni dung giáo dc pháp 1ut t.p trung vào quy ch, quy djnh v hc tp 

và rèn 1uyn; pháp lust  v phông chng ti pham, t nn xã hi; dam bâo trt tir 

an toàn giao thông và các quy djnh pháp 1ut khác có lien quan. 

4. Giáo diic và bi disOng k5 nàng 

a) Giáo diic k5 näng sang, k näng ngh nghip và các k näng khác có 

lien quan dn qua trInh h9c tp và rèn 1uyn cUa sinh vien nhtm nâng cao cht 

luçing h9c t.p, rèn 1uyn; chU dng phông, tránh nhu'ng tai nan  thuang tIch, bâo 

dam an toàn v tinh than, th cht, danh dr cá nhân. 

b) Phát dng, M chüc cac phong trào thi dua trong sinh viên; M chuc cho 

sinh viên tham gia các hoat dng giáo dye;  M chüc các hoat dng câu lac  b, 

hoat dng tInh nguyen và eác boat  dng khuyn khIch hçc tp khác. 
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5. Giáo diic th cht và y t trizng h9c 

a) Giáo diic, tuyên truyn d sinh viên nhn thüc diing vai trô, tác diing 

cüa hoat dng th diic, th thao di vâi sirc khôe; hrnng dn ni dung, phuo'ng 

pháp tp 1uyn th diic, th thao và hInh thành thói quen tir 1uyn tp th thao. 

b) Nâng cao nhtn thirc cho sinh viên v vic rèn 1uyn sue khôe, an ung 

dam bão dinh duOng, v sinh an toàn thrc phrn, không s1r diing trái phép chat 

kIch thIch, gay nghin; kin thiErc va k näng chäm soc sirc khóe, phông chng 

djch, bnh, tai nan  thuong tIch,...; T chüc và trin khai hoat dng chäm soc s1rc 

khóe trong tru&ng theo quy djnh. 

6. Giáo duc thm m 

a) Giáo dc kin thirc d sinh vien bi& trân tr9ng, gin giir và cam thii cái 

dp trong tir nhiên, cuc sng xã hi vâ trong ngh thut. 

b) HInh thành näng 1c cam th'çi thAm m, sang tao  ngh thut và khã nAng 

chuyn tái cái dep vào dôi sng, bit phát huy truyn cam hirng v giá trj cái dçp. 

c) Co thai d phê phán cái xu trong hành vi crng xü, giao tiêp. 

Diu 8. Cong tác quãn 1 sinh viên 

1. Cong tác hành chInh 

a) T chirc tip nhn thI sinh trüng tuyn, sp xp sinh viên vào các lop, 

chi djnh Ban can sir lip lam thai. 

b) Thng kê, tng hçip dtr lieu và quãn l, luu trU h so cüa sinh viên. 

c) Lam the sinh viên, thu vin, k tue xá cho sinh viên. 

d) T chüc l khai giâng, l tht nghip cho sinh viên. 

e) T chüc di thoai dinh kST 04 InInäm hoc vâi sinh viên. 

1) Giãi quyt các thu t11c hành chInh có lien quan dn sinh viên. 

2. Cong tác sinh viên ni trü, ngoi tni 

a) Tuyên truyn và ph bin cho sinh vién th%rc hin nghiêm chinh chInh 

sách, pháp 1u.t cüa Nha ni.xóc, ni quy, quy ch cüa nhà trurng và quy djnh cüa 

chinh quyn dja phuung. 

b) Tip nhn sinh viên vào a khu kI tue xá cüa truO'ng theo quy djnh. 

c) Giám sat, don déc vic sinh viên däng k tam  trO tirri vng vó'i dja 

phuong và cp nht dja chi tam  trü theo quy djnh. 

d) Ph6i hqp vai CáC co quan, th chüc thc hin g.p mitt sinh viên ni, 

ngoai trü; kim tra noi a cüa sinh viên ngoi tru d nm bat tam tu' nguyen v9ng 

cña sinh viên. 
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3. Cong tác bâo dam an ninh, trt tir truông hçc 

a) Trin khai thirc hin các chuo'ng trInh k hoach, kim tra thirc hin các 

van ban chi dto, hrng dn cüa dja phuong v cong tác bão dam an ninh, trt tir 

an toàn xä hi, phông chng ti phim, t nin xâ hi trong sinh viên. Phi hçp 

vci CáC co quan chirc näng th1rc hin các bin pháp bâo dam an ninh, trt tr 

trung hçc. 

b) Theo dOi, nm bt din bin tu tu&ng, hành vi cüa sinh viên dé có sir 

djnh huóng, giáo dic, quân 1 kjp thii. Phi hqp vi các cci quan chirc näng d 

chü dng phông ngira, ngàn chn viêc kIch dng, lôi kéo sinh viên tham gia các 

hot dng m.t an ninh trt tir, các t nan  xã hi và các hành vi vi phm pháp 

1ut; phi hop xü 1 các vu viêc v an ninh, trt tir trung h9c Va CáC v vic lien 

quan dn sinh viên theo d nghj cüa co quan có thm quyn. 

4. Thirc hin các ch d, chinh sách di vOi sinh viên 

Tuyên truyn, huàng dn, theo dôi, tng hop và giãi quyêt các chê d, 

chInh sách cüa Nba nithc lien quan dn sinh viên theo quy djnh. Dê xuât phuong 

an giãi quy& khi có ni dung phát sinh dn quyn 1çi, ch d cüa sinh viên. 

Diu 9. Cong tác khen thtr&ng ky 1ut và kim tra, dánh giá sinh viên 

1. Kim tra, dánh giá sinh viên 

a) Huóng dan, kim tra, giám sat vic sinh viên thrc hin các quy ch& 

quy djnh, thông báo cüa Nhà trung và các cp có lien quan. 

b) Theo döi qua trInh rèn 1uyn cüa sinh viên trong qua trInh h9c tp tai 

truong. 

c) Dánh giá, xp loti k& qua rèn 1uyn cüa sinh viên cuôi môi hpc ks', 

nãrn h9c, khóa h9c theo Quy djnh. 

2. Khen thuâng sinh viên 

a) Khen thuâng di vi sinh viên và tp th lop dat thanh tIch cao trong 

các cuôc thi hoàc các thành tich dc bit, dt xuât. 

b) Khen thu&ng theo näm hoc cho tap th& cá nhân sinh viên dat  thành tIch 

cao trong hçc tp và rèn 1uyn. 

c) Ni dung, hInh thüc, müc khen thithng do Hiu truâng quy djnh bang 

van ban riêng. 

3. K' 1ut sinh viên 
a) Thirc hin xà 1 ki 1ut dôi vi sinh viên có hành vi vi phm quy djnh 

ca pháp Iut; vi phm Quy ch& quy djnh, ni quy cüa Nhà truông. 
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b) Ni dung, hInh thüc k 1ut do Hiu tnrâng quy djnh. 

EDiêu 10. Cong tác tu van, h trçr và dch v. sinh viên 
1. Tu van, h trq sinh vien trong hçc tip, rèn 1uyn 

a) Thirc hin tu vn sinh viên trong h9c t.p và rén 1uyn: Cung cap, 

hithng dn sinh viên tim hiu các thông tin v chu'ang trInh, k hoach diào tao  và 

xây dmg each thirc hçc tp phü hçip. Theo dOi, tu vn và djnh hithng trong h9c 

tp giüp sinh viên nâng cao khã näng, hiu qua h9c tp cho sinh viên. 

b) H trçY sinh viên giâi quy& khi có khó khän lien quan dn vic h9c ttp 

rén 1uyn; Dng viên, khuyn khIch sinh viên tham gia các hoat  dng hc thut; 

Phát hin khã nàng cüa sinh vien d tu vn, djnh hung, tao  diu kin phát triên. 

2. Hwrng nghip, tu van vic lam 

T chüc thirc hin các ni dung lien quan dn cong tác tu vn huàng 

nghip, h trçl khi nghip và vic lam theo quy djnh. 

3. Tu vn tam i, chäm soc süc khOe 

a) Tu van, h trq sinh viên khi gp phãi các v.n d v tam sinh l - xâ hOi; 

phi hop t chüc các djch vi tu vn, chäm soc sirc khOe d h trçl, can thip can C 

thit khi sinh viên gp phâi các vn d ânh hu'&ng dn th cht và tinh thn; 

b) Ph bin, tu vn, t chüc cho sinh viên thirc hin nghia vi theo quy 

djnh cüa Lut Bão him y t; T chüc khám src khöe du vào và djnh kS'  cho 

sinh viên; so, cp ci'ru, khám chUa bnh ban du cho sinh viên. 

4. H trG tài chinh 

a) Phi hop vâi các t chüc, cá nhân hão tam xây dirng, quân 1 các qu5 

h9c bng. Trao hçc bng cho sinh viên xut sic, sinh viên vuçit khó có hoàn 

cânh khO khàn. 

b) Huâng dn sinh viên tham gia tin dung dào tao  theo quy djnh; 

5. H trq dc bit 

Trin khai djch vi cong tác xä hi trong trithng h9c, tao  diêu kin giOp d 

sinh viën din khuy& tat, sinh viên có hoàn cành d.c bit khó khàn. 

6. T chirc, quân 1 các dch vi sinh viên 

T chirc dch vu cho sinh viên nhu: internet, din thoai, nhà an, cäng tin, 

trôrig giü Xe, san chcii, bãi tap,  thit ch van hóa, các djch vii khác theo quy dnh. 

7 



Chuo'ng IV 

H THÔNG TO CH15'C, QUAN L SINH VIEN 

H thong to chtrc, quân 1 cong tác sinh viên cüa Nba trtiô'ng gm: Hiu 

tru&ng; Phông Cong tác sinh viên; Các Trithng thuc hotc trçrc thuc Tru'ng 

Dai hoc Cong nghip Ha Nôi, các Khoa và các Trung tam dào tao  (sau day gi 
chung là Khoa); C6 vn hçc tp (CVHT). 

Diu 11. Trách nhim cüa Hiu trtthng 

1. Chi dao,  th chirc quàn 1 các hoat dng cüa cOng tác sinh viên. B trI 

các ngun hrc nhrn bão dam thirc hin t& các ni dung cüa cong tác sinh viên. 

2. Chi dao t chüc thuc hiên các chü trucmg, dithng lôi cüa Dãng, chInh 

sách, pháp 1ut cüa Nhà nithc, các quy djnh cüa B Giáo diic và Dào tao,  cüa 

B Lao dng — Thuung binh và Xã hi, ngành và dja phu'ang trong cOng tác sinh 

viên; tao  diu kin cho sinh vién thirc hin dy dü quyn và nhirn vii cüa mInh. 

3. Chi dao  t chirc "Tuân Sinh hoat cOng dan - sinh viên" du khóa, du 

nàm và cu6i khóa h9c theo huOng dn cüa B Giáo dc và Dào tao,  B Lao 

dng - Thuong binh và Xã hi; t chüc di thoai vâi sinh viên hang näm. 

4. Dam bão các diu kin d phát huy hiu qua vai trô cüa to chüc Doàn 

TNCS H ChI Minh và Hi Sinh viên Vit Nam trong cOng tác sinh viên; chñ 

tr9ng cOng tác giáo dic tix tu&ng chInh trj, dao  dirc, li sng cho sinh viên. 

5. Quyt djnh slr tham gia cüa sinh viên mang tinh cht dai  din cho Nba 

tru'ng khi có sir buy dng cüa dja phucing, các cp, các ngành hoc các to chüc 

khác. 

6. Chi dao  cOng tác kim tra, thanh tra vic thirc hin cong tác sinh viên 

theo quy djnh. 

7. Chi dao  th chirc tp hun cho di ngü tham muu, t chirc, thrc hin 

cOng tác sinh viên cüa nhà trumg djnh kS'  hang näm. 

Diu 12. Trách nhim cüa các don vj, cá nhân phy trách cong tác sinh 
• A vien 

1. Phông Cong tác Sinh viên (phông CTSV) là d(m vj tham mini cho Hiu 

truâng trong chi dao  và chju trách thim chInh trong t chirc trin khai cong tác 

sinh viên cho toàn triRrng, lam du mi và ph6i hçp v&i các don vj chüc näng 

khác thirc hin cOng tác sinh viên cüa trLrng. 
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a) Chü trI, phi hçp xay dirng k hoach và t chüc các hoat dng: L khai 

giãng, tot nghip; Tuân sinh hoat  cong dan - sinh viên; Hi nghj di thoai giiia 

nba trisrng vth sinh viên; Cong tác tuyên truyn giáo diic sinh viên; T.p hu.n 

di ngü ban can sr lirp; 

b) Du mi lien h, t chüc cong tác cru sinh viên trurig. 

c) Chü trI th chirc, thrc hin cp the sinh viên, giãi quy& các thu ti1c hành 

chInh có lien quan cho sinh vien, xét h9c bng khuyn khIch h9c tip, khen 

thithng và kS'  1ut sinh viên, ch d chInh sách cho sinh viên theo quy djnh. 

d) Phi hqp vâi các Khoa, CVHT, ban can sir lip cung cp thông tin cho 

sinh viên, n,m b.t tInh hInh và giâi quy& kjp thyi các thc mc cüa sinh viên; 

e) Phi hqp vâi Trung tam Hqp tác doanh nghip t chirc các boat  dng 

v viêc lam, hçc bang tài trçl cho sinh viên. 

Phi hçip vâi Doàn thanh niên, Hi sinh viên và các don vj th chüc các 

boat dng giáo dijc tu' tuàng chInh trj, dao  dirc, li sang và các boat dng phong 

trào cho sinh viên. 

g) Thay mt Nhà triRing lam vic vâi các co quan, t chirc ngoài tri.thng 

trong các sçr vic lien quan den sinh viên; 

2. Các don vi dào tao 

a) T chüc h th6ng quân l cong tác sinh viên gm: Tnthng các don vj, 

CVHT, ban can sr lap, lap sinh viên. 

b) Thirc hin quàn l sinh viên cüa don vj. 

c) Ph1i hçip phông CTSV trong quân l sinh viên, giài quyt các thu tVc 

hành chInh cho sinh viên. 

d) Phi hcp và h trq Doàn thanh niên, Hi sinh viên t chüc các hoat 

dông cho sinh viên trong don vj. 

3. C vn hoc tp 

C van h9c tp thirc hin nhim vii chü nhim lOp và tix van, trçi giüp cho 

sinh viên trong qua trInh h9c tp và rén luyn theo quy djnh. 

Diu 13. Lop sinh viên 
1. LOp sinh viên (lOp bce hành chInh) 
LOp sinh viên gm nhCng sinh viên cüng ngành, cüng khóa hc và dixqc 

duy trI n dnh trong câ khóa hQc, là noi d Nhà tnthng t chirc, quãn i ye thirc 
hin các nhim vv hçc tip, rèn luyn, các boat dng doàn the, các boat dng xã 

hi, thi dua, khen this&ng, kS'  lut. 

2. Ban can su' lOp sinh viên 
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a) Ban can sr lap gm lap trithng và các lap phó do tp th sinh viên 
trong lap bâu và duçic Hiu tru&ng cong nhn. Nhim kS'  ban can sir Lcp sinh 
viên theo 11am hoc. 

b) Nhiêm vu cüa ban can sis lap sinh viên: 
- H trç thirc hin các nhim vi hçc tap,  rén luyn, các hoat dng khác 

theo k hoach  cUa truang, cüa Khoa; 

- H trq dOn dc sinh viên trong l&p chip hành nghiêm ni quy, quy chê 
ye h9c tap, rèn luyn. Xây dirng nê nép t1.r quàn trong lap; 

- Phát hin, t chüc, dng viên giiip dc nhü'ng sinh viên gtp khó khän 
trong hc tap, rèn 1uyn. Thay rnt cho sinh viên cüa lap lien h vth CVHT va 
giáng viên; D nghj khoa, phông CTSV và Ban Giám hiu giãi quyt nhU'ng van 
d có lien quan; 

- Phi hçip chat chë và thi.ring xuyên vó'i Clii doàn v Clii hi siiih viên 
trong các hoat dng cüa lap; 

- Báo cáo dy dü, chInh xác tInh hInh hçc ttp, rèn luyn theo hçc kS',  näm 
h9c và nhftng vic dt xut cüa kip vâi CVHT, khoa hoc phông CTSV; 

c) Quyn lçii cüa ban can sir lap sinh viên: Duorc isu tiên cong dim rèn 

luyén và các ch d khác theo quy djnh cüa tru'ông. 

Diu 14. Lrp hçc phân d61 vol sinh viên các chwong trInh dào to 
trInh d di h9c. 

1. Lp hc phn: bao gm nhU'ng sinh viên dàng k cüng h9c mt h9c 
phn trong các chucing trInh dào to trInh d Dti h9c. Lap h9c phn duçic to 
chac theo thai gian hoc cüa mOn h9c, là nai d nhà truang theo dOi, quàn 1 v 
h9c tp và thac kS'  lut cüa sinh viên trong giô h9c. 

2. Ban can sir iap hçc phn gm lap trueing và các lap phó do giàng vien 

giãng dy hçc phAn chi djnh. Nhim kS'  cUa ban can sir lap h9c phn theo thai 

gian hçc cüa hc phn. Ban can sir lap h9c hçc phn có trách nhim báo cáo 
vic ch.p hành ni quy, quy ch cüa sinh viên trong lap vai giàng viên, b môn, 
Khoa. 

ChtrongV 
TO CHUC THIfC HIN 

Diêu 15. Cong tác kim tra, khen thu'&ng, k5 1ut 
1. PhOng CTSV chü trI th chüc, phi hçp vai các dGn vj lien quan huang 

dn thirc hin và kim tra, giám sat vic thijc hin Quy ch nay. 
2. Các dGn vi, cá nhân có thành tIch trong cOng tác sinh viên; sinh viên có 

thành tIch xüng dáng trong hçc tp dugc xét kEen thu&ng theo quy djnh. 
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3. Viên chüc, ngr?i lao dông và sinh viên vi phm quy djnh ye cong tác 

sinh viên tüy mirc d s bj xü 1 k' 1ut theo quy djnh. 

IJiêu 16. Hiu hrc thi hành 
1. Các don vj, t chrc doàn th và sinh viên trong Trithng chju trách 

nhim thirc hin Quy djnh nay. 

2. Trong qua trInh thrc hin, nu có vn d vu'âng mc phát sinh, các don 

vj phân ánh kjp thii v phông CTSV d thng hçip, báo cáo Hiu truâng xem xét 

s1ra di, b sung.!. 
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