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QUYET DfNH 
Ban hành Qny d!nh cong tác khen thu'&ng vã k' 1ut sinh viên tii 

Truô'ng Di h9c Cong nghip Ha Ni 

HIU TRIYNG 
TRIXOG DI HQC CONG NGHIP HA NQI 

Can ci uyé't djnh s 48]1/QD-BCT ngày 29/5/?014 cza B5 tru'àng Bó 
Cong thu'crng ye vic quy djnh chác nàng, nhim vy, quyén hgn và cci cáu to chc 
cza TrwO'ng Dgi hQc Cong nghip Ha Nói; 

Can ct Thông tu sO 10/2016/TT-BGDDT ngày 05/4/2016 cia Bó trwàng B5 
Giáo dyc và Dào tgo ban hành Quy chê Cong tác sinh viên dôi vái churing trInh 
dào tao Dgi hQc h chInh quy, 

Can cii' Thông tu so 16/2015/TT-BGDDT cia Bó truàng Bó Giáo dyc và 
Dào tgo ye viéc ban hành Quy ché dánh giá két qua rèn luyn cia ngu'&i hQc du'cic 
dào tgo trInh dçä dgi hQc h chInh quy, 

Can cii' Thông tie so 17/20] 7/TT-BLDTBXH ngày 30/6/2017 cia Bó tru'ó'ng 
Bô Lao ?45ng  - Thiccing binh và xà h5i ban hành Quy ché Cong tác hQc sinh, sinh 
viên trong tru'&ng Trung cap, tru'&ng Cao dáng, 

Can ci Thông tu' sO 43/2012/TTLT-BTC-LDTBXH quy djnh n5i dung và 
müc chi hogt d5ng thi tay nghé các cáp, 

àn c& Quyét djnh sO 1088/QD-DHC'N ngày 01/12/2021 cia Hiu trithng 
tru'àng Dgi hQc Cong nghip Ha N5i ban hành Quy ché cong tác sinh viên tg.i 
tricàng Dgi hQc Cong nghip Ha Nôi, 

Theo dé nghj cia TrzcO'ngphOng Cong tác Sinh vién. 

QUYET DJNH: 
Diu 1. Ban hành kern theo Quyt djnh nay Quy djnh cong tác khen thithng 

và kS'  1ut sinh viên t?i  tru'ng Dti hçc Cong nghip Ha Ni. 
Diêu 2. Quyt djnh nay có hiêu hrc kê tt'r ngày k và thay the Quyêt djnh sO 

775/QD-DHCN ngày 01/8/2019 cüa Hiu tri.thng Tru'ng Dai  h9c Cong nghip Ha 
Ni v vic ban hành müc khen thu&ng sinh viên. 

Diu 3. Truâng các phông: Cong tác Sinh viên, To chirc Hành chInh, Dâo 
tao, Tài chInh K toán; Tru'ing các dcin vj và sinh viên chju trách nhim thi hành 
quyt djnh nay.!.  I'3 — 

HLEU TR1XNG 
Nol nbmn: 
- Chü tjch HDT; 
- Giáni hiu; 
- NIir diu 3; 
- Lru VT, CTSV. 



QUY DNH 
Cong tác khen thir&ng và k 1ut sinh viên tii 

tru'ô'ng Dii hoc Cong nghip Ha Ni 
(Ban hành kern theo Quyé't djnh so' 1  14 6/QD-DHGN ngày/.O tháng 12 nám 2021 

cia Trzthng Dgi hQc COng nghip Ha Nç5z) 

Chirong I 

NHUNG QUY D!NH  CHUNG 
Diêu 1: Phim vi diéu chinh, dôi tirçrng áp dting 
1. Van ban nay quy djnh v& cong tác khen thu&ng và kS'  lut sinh viên cüa 

trithng Dai  hçc Cong nghip Ha Ni (sau day gçi tt là Tnthng hoc Nhà 

trithng), bao gm các ni dung v: Hi dng khen thu&ng và kS'  1ut sinh viên; 

Khen thtthng sinh viên; Mü'c khen thu&ng sinh viên; K lut sinh viên; To chüc 

thuc hiên. 

2. Quy djnh nay áp dicing di vth sinh viên dang hpc các chuD'ng trInh dâo 

tao trInh d dai  h9c và cao ding cüa Nhà tru'o'ng. 

Biêu 2. Mtic  dIch 

Tang cthng thurc h9c tp và rèn 1uyn cüa sinh viên; dông thii khuyên 

khIch the phong trào trong bce tp và rèn 1uyn; dng viên kjp thôi nhCng tp 

th và cá nhan có thành tIch trong hc tip, rèn 1uyn và nghiên cüu khoa hoc, 

huâng üng các boat  dng van boa, van ngh; th dc, th thao; thanh niên tmnh 

nguyen do Nhà trung và cp trên phát dng. 

Dam bào thrc hin miic tiêu giáo dc dào tao  sinh viên trà thành nhüng 

cong dan phát trin toàn din, có dao  due, có tn thirc, s1rc khôe, thâm m và 

ngh nghip; hInh thành và bM duOTig nhân each, phm cht, nàng hrc. 

Biu 3. Yêu cu cüa cong tác khen thu&ng và k5r  Iut sinh viên 

Khen thrning dam bão kjp thai, chInh xác, cong bang, dung quy djnh. 

Xir 1 k 1u.t khách quan, cong bang, nghiêm minh; diing ngui và dung 

vic, dung pháp lut và mang tInh giáo diic. 

CHIfNG II 

HQI BONG KHEN THUONG yA KY LUiT SINH VIEN 

Biu 4. Co cu t chwc cüa Hi dông khen thtrong và k Iut sinh viên 

1. Hi dng khen thu&ng vã 1ç' 1ut sinh viên Nhà truông: 
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a) Chü tjch hi dông: Hiu tru'ó'ng hoc Phó hiu tru'ó'ng du'gc Hiu 

truôrng üy quyên; 

b) Thu'ng trirc Hi dng: Trithng phông Cong tác Sinh viên; 

c) Các üy viên: Là dti din cüa các phông: Dào tao,  T chirc Hành chInh, 

Tài chInh Kê toán, Cong tác Sinh vien, Doàn thanh niên, Hi sinh viên và Lãnh 

dao dcm vj có sinh viên duçic d nghj khen thuing hoc bj xem xét kS'  1ut. 

2. Hi dng khen thi.thng và kSr 1ut sinh viên cp don vj: 

Ctp don vj gm các Trithng thuc hotc trirc thuc Tru&ng Dai  h9c Cong 

nghip Ha Ni, các Khoa và các Trung tam dào tao  (sau day gi chung là Khoa). 

a) Chü tjch hi dng: Trii&ng khoa 

b) Thi.thng trirc hi dng: Thu k khoa; 

c) Các üy viên: C v.n h9c ttp (CVHT), lap truàng hoc bI thu clii doàn 

lap có sinh viên duçic d nghj khen thuthng hoc bj xem xét xü 1 k' 1ut. 

Diu 5. Nhim viii cüa Hi Ing khen thuông và k Iut sinh viên 

1. Hi dng khen thtthng và kS'  1ut sinh viên Nhà truang 

a) Tu vn cho Hiu truô'ng trin khai cong tác khen thuO'ng và k' lu.t di 

vOi sinh viên và chju sir chi dao  trirc tip cüa Hiu truâng. 

b) Can cir vào các quy djnh hin hành, trén Co Sâ d nghj cüa Hi dng 

khen thuang và kST 1ut cap Khoa, tin hành xem xét các Ca nhân, tp th sinh 

viên CO thành tich, d nghj Hiu trithng khen thining hoc d nghj cp trén khen 

thu&ng, xét và d nghj Hiu tri.r&ng ra quyt dnh xi:r 1 k5' 1ut di vâi sinh viên 

vi pham. 

2. Hi dng khen thuOng và kS'  lut sinh viên cp Khoa 

Can Cu vào các quy djnh hin hành, trên Co sâ d nghj cüa các CVHT, 

tMn barth xem xét CáC cá nhân, tp th sinh viên có thành tICh, gu:ri d nghj dn 

phông Cong tác Sinh viên (CTSV). 

Chtro'ng III 

KIIEN THIJ'OG SINH VIEN 

Diêu 6. Ni citing và hInh thfrc khen thu'&ng 

1. Khen thuang thành tIch 

Khen thu'&ng d6i vOi Ca nhân và tp th lap sinh viên dat  thành tIch xüiig 

dáng d biu duong. Cu,i th: 

a) Dtt giài, thành tIch cao trong các cuc thi, kS'  thi. 
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b) Dóng gop có hiu qua trong các hoat dng cña Nba tru'ô'ng, xã hi, 

phiic vi cong dng. 

c) Các thành tich dOt  xu1t, dc bit khác. 

2. Khen thurng 11am hçc 

a) Khen thu&ng d& vâi cá nhân và tp th 1p sinh viên can cir vào kêt 

qua h9c tp và rèn luyn cüa sinh viên theo nArn hoc. 

b) Thôi gian xét khen thu&ng: 

Các m& thii gian xét khen thithng drçyc thrc hin theo th&i gian thit k 

ldióa hoc. 

- H dti hçc chInh quy xét khen thuâng 4 In vào th?yi dim cui nãm hçc. 

- H cao d&ng chInh quy di.rçc thirc hin 2 1n trong Ca khóa hçc vào thai 

dim cui näm thu nht và cui khóa hçc. 

- Sinh viên h9c lien thông tr cao ding len di hQc, hInh thüc dào to vira 

lam vüa hoc duc thirc hién 01 ln cui khóa. 

3. HInh thüc khen thithng 

Nhà tri.thng thirc hin khen thi.thng b&ng tin mt và giây khen. 

a) Tin mat dành cho tt cã các tp th, cá nhân duçic khen thuâng. Mirc 

thuâng di.rçic chi tit ti phii hic cüa Quy djnh nay. 

b) Gi.y khen dành cho các ttp th, cá nhân dt dugc giâi thithng, thành 

tich sau: 

- Giái thuâng cp BO,  Thành ph trâ Len. 

- Sinh viên Xut sic, Giôi nàm h9c. 

- Dt giâi ba trâ len trong các cuOc  thi van hóa van ngh, th diic th thao 
doTru?mg to chrc. 

- Dtt thành tIch trong cuOc  thi Nghiên ciru khoa h9c, Olympic mon h9c. 

- Các thành tIch dOt  xut, dtc bit khác. 
• A • •A A 

Dieu 7. Danh hiçu va tieu chuan xet khen thui'o'ng narn h9c 

1. Dôi vâi cá nhân: 

a) Danh hiu Ca nhân gm 2 1oti: Xuât sac và Giôi. 

b) Danh hiu cá nhân di..rçic liiu vào h sc quân 1 sinh viên 

c) Sinh viên due xp loai khen thuâng dira trén Xp 1oi hçc t.p và xêp 

loi rèn luyn cüa sinh viên trong näm h9c, cii th: 
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Xp 1oti rèn 1uyn 
Xp loai hçc t.p 

Xu.t sc 
(90 dn 100 dim) 

Tot 
(80 dn 89 dim) 

Xuât sac 
- Dai hoc: tfx 3.60 dn 4.0 
- Cao ding: tir 9.00 dn 10.0 

Xu,t sc Giöi 

Giôi 
- Dai hoc: ti'r 3.20 dn 3.59 
- Cao ding: ti'x 8.00 dn 8.99 

Giôi Giôi 

Khá 
-Dai hoc: tr2.50 dn 3.19 
- Cao d.ng: tü 7.00 dn 7.99 

Khá Khá 

d) Xêp 1o.i hçc t.p cüa sinh viên duçic tInh theo diem Trung bInh chung 

(TBC) xét khen thi.thng näm h9c: 

e) Dim TBC xét khen thiiâng nàm hçc: 

- TInh theo kt qua h9c phn h9c lAn thu nhAt trong nãm h9c và không 

tInh các bce phAn hçc trã ng, bce cãi thin dim, các hc phAn Giáo diic th 

chAt, Giáo diic quc phông - an ninh và các hc phAn Tin hçc, Ngoi ngi ngoài 

khung chiiang trinh dào tto. 

- Du'gc tInh theo cong thirc sau và lam trôn dn 2 chü' s th.p phân: 

A 
a1  

 

 

b1  

Trongdó: 
A là diem TBC xét khen thu'&ng näm hc 

a1  là dim cüa hc phAn thr i 

b1  là s tin chi cüa hçc phAn thir i 

n là tng s hçc phAn xét khen thuâng trong näm hoc. 

f) Không xét khen thuing di vui sinh viên có dim thng k& hc phAn su 

diving dê xét khen thuâng trong nãm hçc dit duOi 2.00 vâi h Dai  hc và du'i 

5.00 vâi h Cao dAng. 

g) Vui sinh viên näm cui (theo thii gian thit k cüa khóa hpc) phái 

dixgc cong nhn t6t nghip. 

Lun : Kt qua hc tp cüa các hçc phAn ti hçc k' phi duqc tInb vào 

hc kS'  chInh song song hoc ngay 1in truâc. 



2. Di vói tp th lap sinh viên: 

Danh hiu tp the lap sinh viên gôm 2 loai: Lap sinh viên Tiên tiên và 
Lap sinh viên XuAt sic. 

a) Lap sinh viên Tiên tin: 

- Co tir 25% sinh viên cüa lap dat danh hiu sinh viên Khá trâ len; có cá 

nhân trong lap dt danh hiu sinh vién GiOi tr& len; 

- Trong närn h9c, không Co cá nhân dat  dim TBC xét khen thtthng dui 

müc trung bInh (2.00 di vai h Dai  h9c và 5.00 di vai h Cao dang) Va rèn 

luyn kern. Không có Ca nhân bj kS'  lut trong närn bce; 

- Tp th doàn kt, giOp di ln nhau trong hc ttp, rèn luyn, to chirc nhiêu 

boat dng và tIch circ huông üng phong trào trong nhà tru'ng. 

b) Lap sinh viên Xdt sac: 

- Dat các tiêu chun cOa danh hiêu Rip sinh viên Tiên tiên; 

- CO tü 10% sinh viên dat danh hiêu sinh viên GiOi tra len; 

- Co Ca nhân dat danh hiêu sinh viên Xut sic. 

Diêu 8. TrInh tr, thu tic xét khen thtrô'ng 

1. Thu tVc  xét khen thuang: 

a) Khen thithng thành tIch: Thisông trirc Hi dng khen thuâng và k 1ut 

sinh viên Nha truông có trách nhim tng hçip báo cáo Hi dông xem xét và to 

chüc khen thithng cho các cá nhân và t.p th trong vOng 15 ngày lam vic k tr 

ngày nhn duc d nghj khen thu'âng. 

b) Khen thuO'ng näm h9c: 

- Thung tnic khen thu'ang sinh viên Nhà trithng có trách nhirn tng hçip 

danh sách tp th và cá nhân dat  danh hiu khen thuang gai v Hi dng khen 

thu&ng và k lut cp Khoa xem xét di chiu kt qua; 

- Can cir vào d nghj cüa Hi dng khen thithng và k lut cp Khoa, 

phOng CTSV tng hçip báo cáo Hi dng khen thiiâng và k' lutt Nhà truang xét 

cong nhn các danh hiu cá nhân, tp th và trinh Hiu tru&ng ra quyt djnh 

khen thuang; 

- Di vai nám hoc cui, thu tVc  xét khen thung phái hoàn thành truac 

khi sinh viên nhn bang tht nghip. 

2. H so xét khen thuing 

a) Ban kê khai thành tIch; 

b) Biên ban hpp xét d nghj khen thu'cing cüa 1óp sinh viên; 



c) Biên ban h9p xét và d nghj khen thu'ng cüa Khoa. 

3. Xir 1 các vn d lien quan dn khen thithng 

Tnthng Khoa chju trách nhiêrn truOc Hiu truing khi don vi tong hçp két 

qua ch.m tr hoc sai sot lam ánh hu&ng dn vic tng hçp và ra quyt djnh cüa 

các don vj khác trong toàn trung. 

Khi xáy ra châm tr, sai sot, các don vj Va Ca nhân có lien quan phái giãi 

trInh rô rang nguyen nhân d có hung giài quyt kjp thai. 

ChtrongV 

KY LUAT SINH VIEN 

Diu 9. Các hành vi vi phm k 1ut 

a) Hành vi vi phm Quy ch, quy djnh, ni quy cüa Nhâ tru'ng thirc hin 

xir l2 k lut theo phi hic cüa Quy djnh nay. 

b) Hành vi vi phm pháp lutt dä có quyt djnh xir pht cüa co quan quãn 

1 nba nuâc có thm quyn theo quy djnh cüa pháp lut, thI tüy theo mirc d vi 

phm, sinh viên cOn bj Nhà trung xi.r l k5' lut tir hlnh thirc khin trách den 
buôc thôi hoc. 

c) Hành vi phm ti theo quy djnh cüa B lut HInh sir do co quan tiên 

hành t t1ng dä xét xi:r thI tüy theo müc d vi phm, sinh viên cOn bj Nhà trumg 

xü 1 k' luât tü hInh thüc dInh chi hoc tp có th&i han dn buôc thOi hoc. 

Diu 10. Các hInh thü'c vã ni dung xü' 1 k5' Iut 

1. Nhüng sinh viên có hành vi vi pham thI tCiy tInh chat, müc d, htu qua 

cüa hành vi vi phrn có th duçic nhc nhâ, phé bmnh hotc phâi chju rnt trong 

các hInh thüc k luât sau: 

a) Khin trách: áp diing di vth sinh viên có hành vi vi pham lan dâu, mirc 

d it nghiêm tr9ng. 

b) Cãnh cáo: áp dung di vi sinh viên dâ bj khin trách ma tái phrn hoc 

có hành vi vi phm có tInh cht thu?mg xuyên hoc 1n du nhu'ng a müc d 

tuong di nghiêm tr9ng. 

c) DInh chi hçc tp cO thai han:  áp ding di vai nhUng sinh vien dang 

trong thôi gian bj cành cáo ma tái pharn ho.c vi pham 1n du nhixng a müc d 

nghiêm trçng ho.c vi phm pháp lut hInh sir ma bj áp dçing hInh pht chInh là 

cânh cáo, pht tin, câi tao  không giam gi hoc bj pht tü nhung cho htthng an 

treo; di vai CáC co so dào tao  dc thü, nhà tru'ang can ci diu kiin, yeu cu ci 

th cO th quy djnh hInh thac xir l k lutt cao hon. 



d) Buôc thôi h9c: áp diing di vâi sinh viên dang trong thô'i gian bj dInh 

chi h9c tp ma tái phm hoc có hành vi vi phim quy djnh pháp 1ut d.c bit 

nghiêm tr9ng, gay ãnh hiRing nghiêm trQng dn nhà truè'ng và xã hi hoc vi 

phm pháp 1ut hInh s1r ma bj áp ding hInh pht tü hotc cao hon. 

2. HInh thüc k 1ut cüa sinh viên ti'r cãnh cáo trâ len phâi ducic lu'u váo 

h so quán 1 sinh viên và thông báo cho gia dInh sinh vién. Quyt djnh k 1utt 

duçic g11i dn gia dInh sinh viên, trong triRing hçip sinh viên bj k 1ut m1rc dinh 

chi h9c ttp có thyi han  hotc buc thôi h9c, Nhà triRing g1ri Quy& djnh k' 1utt 

cho dja phu'ang ncii sinh viên cu tr. 

3. Dirng t chirc xem xét kS'  1utt di vâi sinh viên: 

a) Nghi diu trj bnh; nghi h9c ducic s1r dng cña nhà triRing; 

b) Bang chi kt qua cüa co quan có thtm quyn diu tra, xác minh hành 

vi vi phm. 

c) Khi sinh viên quay lai  triRing h9c tp d& vOi truô'ng hçip tai  dim a thI 

can cü vào nhn xét cüa dja phucing noi sinh viên Cu trü hoc kt qua xác minh 

cüa co quan có thrn quyn di vâi triRing hçip trong dim b, .Hi dng khen 

thiRing và k 1utt sinh viên Nba trueing sê du'a ra hInh thüc k lut. 

4. TriRing hçip sinh viên tip t'çic có hành vi vi phm k 1utt trong thii 

gian dang thi hánh quy& djnh kS'  1ut thI bj áp diing hInh thtrc k 1ut nhu sau: 

a) Nu Co hành vi vi phtm k 1ut bj xü 1 k Iut hInh thirc nhç hoTi 

hotc bng so vOi hInh thirc k 1ut dang thi hânh thI áp ding hInh thirc k 1u.t 

nng hon mt m1rc so vói hInh thirc kS'  1u.t clang thi hành. 

b) Nu Co hành vi vi phm k' 1ut bj xü 1 k' 1ut & hInh thirc ntng hon 

so v&i hInh thirc k 1ut clang thi hành thI áp ding hInh thrc k 1ut n.ng hon 

mt m&c so vâi hInh thüc kST 1ut áp dung di vOi hành vi vi phm k 1ut mâi. 

Quyt djnh kr 1ut clang thi hành chtm dirt hiu 1rc k tr thii dim quyt 

djnh k5r 1u.t di vOi hành vi vi phm k 1ut m&i có hiu hrc. 

5. Mi hành vi vi phm k' 1ut chi bj xlr 1 mt hInh thirc k 1ut. Nu 

sinh viên có nhiu hành vi vi phm kS'  1ut thI bj x& 1 k 1ut v tüng hành vi vi 

pharn vá chju hInh thüc kS'  1ut nng hon mt mirc so vOi hInh thirc kS'  lutt áp 

diing di v&i hành vi vi phm nng nht, trü tru&ng hçip có hành vi vi phm phài 

xir 1 k 1ut bang hInh th&c buc thôi hçc. 
6. Ni dung vi phm vá khung xr l k 1ut thirc hin theo Phii hc cüa 

quy djnh nay. 

Diêu 11. TrInh tr, thu tiic và ho so' xét k 1ut 

1. TrInh tu' xét k luât: 
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a) Sinh viên có hành vi vi phim phãi lam bàn ti,r kim dim và t,r nhn 

hInh thüc k 1ut. Trong trueing hçip sinh viên không chtp hành lam bàn tir kim 

dim thI Hi dng khen thithng và k 1ut sinh viên vn h9p d xü l trên Co si 

các chirng ctr thu thtp duçc (sinh viên nay s bj xét them khuyt diem thiêu 

thrc t chirc k' luât); 

b) Chm nhAt là 03 ngày lam vic ttr thai dim phát hin và xác djnh sinh 

viên có hành vi vi phm; CVHT chü trI h9p vâi tp th 1p sinh viên, phân tIch, 

xem xét và d nghj hinh thirc k 1u,t, 1p biên bàn giri Hi dng khen thithng và 

k 1ut dtp Khoa và thông báo dn gia dInh sinh viên d phi hçip xü l; 

c) Chm nht là 03 ngày lam vic tü thai dim CVHT gi:ri biên bàn, Hi 

dng khen thu&ng và kr luQtt cüa Khoa h9p xét, güi d nghj k 1ut sinh viên len 

phông CTSV; 

d) Chtm nht là 03 ngày lam vic tiir thôri dirn nhn duçc ct nghj cüa Hi 

dng khen thuâng và k5' lut cAp Khoa, phông CTSV trao dôi vth Tnthng khoa 

và dai  din t chtrc Doàn thanh niên, Hi sinh viên tng hgp danh sách gi:ri Hi 

dng khen thuâng và k lutt Nhà truèng; 

e, Hôi dng khen this&ng và k' luât sinh viên nhà trithng to chirc hpp dé 

xét k lut và kin nghj áp dirng hInh thirc kST 1ut, d nghj Hiu truâng ban hành 

quyt djnh kS'  lut bang van bàn; 

f) Khi ban hành Quyt dinh k' luãt sinh viên, CVHT thông báo Va gui 

Quyt djnh k$' lut v gia dInh và dja phucing ncyi sinh viên Cu' trü.. 

2. Ho so xir l k lutt cua sinh viên: 

a) Bàn tr kim diem cüa sinh viên vi phm; 

b) Biên bàn cüa ttp th lop sinh viên h9p kim diem sinh viên có hành vi 

vi phrn; 

c) D nghj cua Khoa; 

d) Các tài lieu, minh chung Co lien quan. 

Diu 12. Hiêu tue cüa quyêt djnh k5' Iut 

1. Di vOi sinh viên bj kS'  1utt khin trách: Sau 03 tháng kê tr ngày co 

quyt djnh k lut, nu sinh viên không tái phm hoc không Co nhU'ng vi phm 

den müc phài xü l k5' 1utt thI throng nhiên duc châm düt hiu lrc cüa quyêt 

djnh k' 1ut và duçc hu'Ong quyn lçri cua sinh viên k ti1 ngày quyt djnh kS' 

luât cham dirt hiêu lu'c. 
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2. D& vth sinh viên bj k 1ut cânh cáo: Sau 06 tháng k tir ngày có quyt 

djnh k3 1ut, nu sinh viên không tái phm hoc không có nhftng vi phm dn 

m1rc phãi xü 1 k 1u,t thI throng nhiên duçc chm dirt hiu 1irc cüa quyt djnh 

k luât và di..rqc htthng quyn igi cüa sinh viên k tü ngày quyt djnh k' Iut 

chm düt hiêu luc. 

3. Di vâi tru'ng hçip dlnh chi h9c tip:  khi ht thôi htn dInh chi, sinh 

viên phãi xutt trInh chüng nhn cüa dja phLrcing (cap xã, phithng, thj trn) noi ci..r 

trii v vic chp hánh t,t nghia vii cong dan tai  dja phucmg; chirng nhn cüa co 

quan có thm quyn v vic dä chip hành xong hInh pht tU nhung cho huâng 

an treo d Nhà trueing xem xét, tip nhn váo h9c tip nu dü diu kin. 

CHI1€NG VI 

TO CHIIC THIfC HIN 

Diu 13. Cong tác kiêm tra, khen thuông, k' 1uit 

1. Phông CTSV t chrc kim tra vic thirc hin cong tác khen thuOng k 

1uit sinh viên djnh kS'  holtc dt xut. 

2. Các don vj, cá nhân có thành tich trong cong tác khen thu&ng k' 1u.t 

sinh viên ducic Hiu truOng xét khen thu'&ng theo quy djnh. 

3. Các cá nhân vi phm quy djnh v cong tác khen thu&ng k' 1ut sinh 

vién tüy mirc d së bj xü 1 theo quy djnh. 

Biu 14. Hiêu Iu'c thi hãnh 

1. Truâng các don vj trong Tnrng có trách nhim ph bin ni dung Quy 

djnh nay dn viên chüc, ngiRii lao dng và nguñ h9c cUa don vj d thirc hin. 

2. Trong qua trinh thu'c hin, nu có vn d vixâng mc phát sinh, các don 

vj phàn ánh kjp th?yi v phOng Cong tác sinh viên d tng hçp, báo cáo Hiu 

truâng xem xét, sra di, b sung.!. 
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PHU LUC 1: MUC KHEN THU (NG SINH VIEN 
(kern theo Quylt djnh s /QD-DHCN ngày tháng näm 2021 cia 

Hiu truàng Tru&ng Dgi hoc Cong nghip Ha Ni,) 

Di vi cá nhân hoc tp th dat  giãi thu&ng, thành tIch & nhiu cp thI së 
dugc khen thu&ng & m&c cao nht theo quy djnh nay. Trtthng hp dc bit do 
Hiu tru&ng quyt djnh. 

I. Khen thir&n thãnh tIch Do'n vi: don 

TT Ni dung và quy mô cuc thi Mfrc thirong theo thành tIch 

01 SV giôi ngh 

Quy mô cuEc 
thi 

Huy chirong 
yang 

(Giãi Nht) 

Huy chiiang 
bc 

(Giãi Nhi) 

Huy chi.rong 
dng 

(Giãi Ba) 

Khuyên 
khIch 

Th gi&i 10.000.000 8.000.000 6.000.000 4.000.000 

Asean 6.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 

Quôc gia 1.000.000 700.000 500.000 300.000 

B, Thành phô 500.000 350.000 200.000 150.000 

Truàng 300.000 200.000 150.000 100.000 

02 
SV giôi mon hçc cp Thành ph 
và Olympic 

500.000 350.000 200.000 150.000 

03 
SV dt giãi NCKH, cuc thi 
sang to k5 thut 

400.000 300.000 200.000 100.000 

04 

SV dt giãi 
van hóa van 
ngh - th duc 
ththao 

Quôc gia 500.000 400.000 300.000 200.000 

B, Thãnh ph 300.000 200.000 150.000 100.000 

Qun, Huyn 200.000 150.000 100.000 50.000 

Nhà tru*ng S li.xçing giãi thrning và rni'rc tin thuông can cü theo trng 
giâi ci th 

05 

Tp th thit 
giãi van hóa 
van ngh - th 
ducththao 

Quôc gia 1.000.000 600.000 400.000 
Không 
khen 
thuong 

B, Thành phô 600.000 400.000 3 00.000 

Qun, Huyn 500.000 300.000 200.000 

06 
SV du'Qc tng 
bang khen 

Trung irong 400.000 

B, Thành ph 3 00.000 
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II. Khen thuO'ii iiäii hoc Don vi: don 

TT Dôi 
tuQ'ng 

H dão tao Danh hiéu SV 
Xuãt sc 

Danh hiêu SV 
Giöi 

Danh hiu SV 
Khá 

01 SV 

DH, CD 
chinh quy 

300.000 200.000 Khongkhen 
thi.thng 

Vira 1am 
vera h9c. 

500.000 400.000 300.000 

02 
T 
the 
lop 

DH, CD 
chInh quy 

Lóp Xut sc Lop Tiên Tin 

Ttpth1âp 20.000d/ISV 15.000d/1SV 

C6 vn h9c tp 400.000 3 00.000 

Lâptrithng,bIthi.r 200.000 150.000 

LcpphO 150.000 100.000 

11 



PHV LVC  2 
MOT sO NOI DUNG VI PHAM VA KHUNG XI L\ K( LUiT SINH VIEN 

(kern theo Quy& djnh s /QD-DHCN ngày tháng nãrn 2021 cia 
Hiu tru&ng Trw&ng DQi hQc Cong nghip Ha N5i) 

TT Ni (lung VI phim 

So lan vi phm và hlnh thuc xii 
(S ln tinh trong cã khóa hçc) Ghi clii'i 

Khin 
trách 

Cành 
cáo 

Dinh chi 
có thai 

htn 

Buc 
thôi hoc 

i. Nghi hçc dài ngày 

Sinh viên có tMg thai gian 
nghi h9c trong hçc kS': 

-Tü31%dn45% 
- 

- Ti'r 46% den 60% 

Ln 1 Ltn2 

Lan 1 

Ln3 

Lan 2 
................-••....................—............--dixçicxácdnhtrêntôngsô 

Ln4 

Lan 3 

- Th?i dim thng kê: kt 
thüc tuân h9c cuôi ciing 
cüa hçc ks'. 

-Tngthôigiannghih9c 

gi sinh viên nghi và tng 
s giô phái h9c theo thOi 

viên trong h9c ks', tInh 
theo % và lam trôn den 
phân nguyen. 

- Thii gian dunh chi h9c 
tp là 01 h9c kS'.  Trong 
thai gian nay, sinh viên 
thr?c phép thirc hin các 
thu tiic dê tiêp tiic h9c 
kS' tiêp. 

- Hmnh thirc kS'  1uct cO tinh 
bão lu'u trong toàn khóa 
hoc. 

- 

- Tr 61% dn 75% 

- Tii 76% trâ len 
................................................................................................................................................................ khOabiêucánhânciasinh 

Ln 1 Ln 2 

Lan 1 

2. Khong hoàn thành kinh phi 
dào tto 

Thyi dirn xác dinh: 

- Ket thuc tuan thu 7 hoc 
ky chmh va tuan thu 5 hoc 
kyphu. 

Nhc nha lAn 1, tr1r 05 dirn rèn 
1uyn cüa tháng (trong h9c kS' 
không hoàn thành kinh phi dào tto) 

- Sinh viên khong cO khá 
nãng hoàn thành kinh phI 
dào tto theo kê hoach cüa 
Nhà tri.ring thI lam dn 
gin Co van hoc tap de 

. 
trinh Hieu truang xern xet 
.,. 

giai quyet. 

- Khoa thirc hin tng hçip 
so lieu can ci.r tiên do dào 
to cüa lOp, khóa h9c cüa 
sinh viên hoäc cüa lOp hoc 
phân sinh viên dang theo 
hoc nêu sinh viên cia vuct 
th6i gian dào tao chuAn 
cüa chuo'ng trInh dào t?o. 

- Kt thñc tuAn thr 9 hoc 
k' chInh và tuAn thO 6 hoc 
k51 phu 

Nhc nh lAn 2, ha 1 bâc xp loai 
rèn luyên cüa hoc k5' 

- Bat dâu tuân dang k) 
khi 1ung hçc tp cho h9c 
k' tiêp theo vOi h Dai 

Lan 1 Lan 2 Lan 3 
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hoc, tun thi h9c kS' voi h 
Cao dtng. 

Lmn 1 

- Th?yi gian dInh chi hoc 
t.p là 01 hc kS'.  Trong 
thai gian nay, sinh viên 
thrçic phép thrc hin các 
thu tVc  dê tip tiic h9c ô 
k'tip. 
- Hmnh thi'rc k) !ut có tinli 
bão lu'u trong toàn khOa 
hoc. 

- Dä bj Cãnh cáo do chârn 
np kinh phi dào tao và sau 
06 tháng vn không hoàn 
thành. 
- Dà bj DInh chi 01 hçc k' 
do charn np kinh phi dào 
tao và sau 03 tháng vn 
khong hoàn thành. 

3 Vô 1 vâi giâng viên và 
CBVC nhà trrncng 

Thy theo mtrc d, xir 1 ti 
khin trách dn buc thôi 
hQc 

. Lam hu hông tài san cüa 
Nhà tru'ng 

Thy rntrc d xir 1 tir khin 
trách dn buc thôi h9c Va 
phâi bi thu'Ong thit hai 

T cht'xc h9c, thi, kirn tra 
thay; t chirc lam thay tiu 
1un, d an, khóa lutn tt 
nghip 

Thy theo rnrc d cO th 
giao cho ca quan chirc 
näng xir l theo quy djnh 
cUa pháp lust 

. Gian 1n trong hçc tap, thi, 
kirn tra. (Bao gôm thi h5 
hoçc nhà ngwô'i thi hç5) 

Xir I theo Quy ch dào 
tao 

7 Wit thu6c lá trong gRi h9c, 
phOng h9p, phông thI 
nghim và noi cam hut 
thuc theo quy djnh. 

Tr 1n 3 tth len, xir l) ti:r 
khin trách dn cãnh cáo 

8. Vi phm lien quan dn t 
nan x hi. 

Tüy theo rnirc d, xir l tir 
khiên trách dn buc thôi 
h9c. Nu nghiêrn tr9ng, 
giao cho ca quan chirc 
nang xCr 1 theo quy djnh 
cüa pháp lust 

9 T chi'rc, tharn gia biêu 
tinh, ti tp dông ngui, 
khiêu kin trái pháp 1ut 
hoäc thuc hiên các hoat 
dng gay mt an ninh, trt 
tr Nhà trung, trât ti.r x 
hôi. 

i. Co hành vi lien quan dn 
ni dung dung tiic, bao  1irc, 
dôi triiy, xâm phm an ninh 
quc gia, chng phá Dâng 
Va Nhà nrnc, xuyên tac,  vu 
khng, xñc phrn uy tin 
danh dr, xâm phrn di, tu 
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nhân phrn cá nhân. 

ii. Vi phrn các quy djnh v 
an toàn giao thong. 

Thy theo rnirc d, xü' 1 tiir 
khiên trách den buc thôi 
hçc 

12. Các vi phm khác. Thy theo rnirc d, Nha 
truing nhäc nhi, phê bInh 
hotc xir 1 k luât tr khiën 
trách den buôc thôi hçc. 
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