
BO CONG THU'CNG NG HOA XAHOI cHtJNGHTA VIF NAM 
TRIXONGDdHQCO3NGNGIllEPHANQI Dc 1p - Tir do - Hinh phñc 

S& 1147 /QD-DHCN Ha Nói, ngày 20 tháng 12 näm 2021 

QU'ET D!NH 
Ban hñnh Quy dnh quãn 13 sinh viên ngoIi trü tii 

Tru'ô'ng Dii hQc Cong nghip Ha Ni 

HIU TRIXNG 
TRUNG DiI HQC CONG NGHIP HA NQI 

Can cii' Quylt djnh s 481]/Qt-BCT ngày 29/5/2014 cia Bç5 tru'àng Bç5 
Cong thwc'ng v vic quy djnh chic nàng, nhim vy, quyn hgn và cc' cá'u td chz'c 
cla Truôiig Dgi hQc Cong nghip Ha Ni, 

Can c& Nghj djnh so' 62/2021/ND-CF ngày 29/6/202 1 cia Thi twang Chz'nh 
phü v vic quy dinh chi tié't môt sO' Diu cza Luát cu' tri nám 2020; 

Can c& Thông tu s 27/2009/TT-BGDDT ngày 19/10/2009 cia B5 trwO'ng 

Bó giáo dyc và Dào tgo ban hành Quy ché' ngoii tri caa hQc sinh, sinh viên các 
tru'O'ng dcii hQc, cao dang, trung cp chuyên nghip h chInh quy; 

Can ci Quyê't djnh so' 1088/QD-DHcN ngày 01/12/202] cia Hitu trwO'ng 

tru'd'ng Dgi hQc Cong nghip Ha N5i ban hành Quy chê' cOng tác sinh viên tqi 
trwô'ng Dgi hQc Cong nghip Ha N5i, 

Theo d nghj cia Tru'ó'ngphOng COng tác Sinh viên. 

QUYET D!NH: 
Diu 1. Ban hành kern theo Quyt djnh nay Quy djnh quãn 1 sinh viên 

ngoi trü tai  tru6ng Dti h9c Cong nghip Ha Ni. 
Diu 2. Quy& djnh nay có hiu 1irc kê tü ngày k. 
Diu 3. Tru&ng các phông: Cong tác Sinh viên, T chirc Hành chinh, Dào 

tao, Tài chInh K toán; Trrning các dan vj và sinh viên chju trách nhirn thi hành 
quyt djnh nay.!.  I_-. 

HIEU TRU'ONG 
Nol nhân: 
- Chü tjch 1-IDT; 
- Giám hiêu; 
- Nhu diu 3; 
- Luu VT, CTSV. 



QUY DTNH 
Quãn I sinb viên ngoi trü tii tru'ô'ng Dai hçc Cong nghip Ha Ni 

(Kern theo Quyét djnh so 1147 /QD-DHGN ngày 20 tháng 12 nám 2021 cia 
Tru'àng Dai hoc COng nghip Ha Ni,) 

Chtro'ng I 

NHUNG QUY IMNH CHUNG 

Diu 1. Phim vi diu chinh 

1. Van bàn nay quy djnh v cong tác quân 1 sinh viên ngoai trü dang h9c 

tai trithng  Dai  hçc Cong nghip Ha Ni (sau day gçi chung là Nhà truô'ng hotc 

TriRing), bao gm: Quyn và nghTa v11 cüa sinh viên ngoti tri1; Cong tác quãn l 

sinh viên ngoai trü; Trách nhirn cüa các don vj thuc truing trong cOng tác 

quãn 1)' sinh viên ngoi trü. 

2. Quy djnh nay áp ding di vi sinh viên dang hpc h dti h9c, cao dãng 

chInh quy tai  Trung. 

lJiêu 2. Giãi thIch ta ngü' 

1. Sinh viên ngoi trü dizçic quy djnh tai  van bàn nay là ngui dang hçc 

chuang trInh dào tao  trInh d dai  hçc, cao dng chInh quy tai  Nba truông khOng 

Cu trü trong K tic xá cüa Nhà tru&ng. 

2. Noi cu trü là ch hcip pháp ma cong dan thu'O'ng xuyên sinh song bao 

gm noi thung trü và noi ttm tr1i. 

Diêu 3. Mic dIch 

Tao co SO pháp 1 d nhà tru&ng phi hçp vâi dja phuong và gia dInh trong 

vic quãn l, h trçl cho sinh viên ngoi tr1 v môi trung sinh boat, hpc tap và 

rèn luyn bàn than. Dng thai tao  diu kin cho sinh viên tham gia và phát huy 

dugc näng lxc cüa mInh trong vic xây drng dôi sng van hóa, nn nip, kS' 

cuong, phông chng ti pham, phông chng thiên tai, djch bnh và t nan  xä hi 

a nci Cu trñ. 

Diu 4. Yen cu cüa Cong tác sinh viên ngoLi trü 

i.Thc hin dung chü truong, duing li cüa Dâng; chInh sách, pháp lut 

cüa Nba nuóc; Quy djnh cüa B Giáo diic và Dào tao,  B Lao dng Thuong 

binh và Xã hi; Quy djnh cüa dja phuong fbi CU trü. 

2. Nm bt duc tInh hInh sinh viên, kjp thai phéi hqp giâi quy& các vn 

d cO lien quan dn sinh viên ngoi tr1i. 

3. Dam bào si,r phôi hçip chit chë, thuang xuyên giüa Nhà truang vâi dja 
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phuang và gia dInh sinh viên ngoi trü. 

4. H trçi sinh viên ngoi trü, dam bão an ninh trt tir, van hóa ô ni cu tri. 

Chu'o'ng II 

QUYEN vA NGHIA VU CUA SINH VIEN NGOAI TRU 
Diêu 5. Quyn cüa sinh viên ngo1i trñ 

1. Duçrc huing các quyn theo quy djnh cüa pháp 1ut hin hành. 

2. Duic chinh quyn dja phung, nhà trithng tto diu kiin thun 1çi vâ ho 

trçY trong thii gian cu trü tai  dja phuang theo quy djnh cüa pháp 1ut. 

3. Dugc quyn khiu nai,  d dt nguyen vçng vth nhà trung và dja 

phizcng di vâi v.n d lien quan dn quyn, lçii Ich chInh dáng cüa sinh viên tai 

ni cu trü theo quy djnh cüa pháp 1u.t. 

Diu 6. Nghia vii cüa sinh viên ngoii trñ 

1. Thirc hin nghia vii cong dan theo 1ut Cu trü; Quy ch cüa B giáo diic 

vâ Dào tao,  B Lao dng Thuang binh và Xâ hi, cüa Nba trung ye cOng tác 

sinh viên ngoi trü. 

2. Chip hành các quy djnh v bâo dam an ninh, trtt tir, an toàn xã hi; 

tIch crc tham gia các hoat dng van boa, van ngh, th diic th thao, phOng 4 

chng cac tê nan xã hi, phèng chng cháy n, bão v môi tru'ng, phông chông 

thiên tai, djch bnh và các boat dng khác do dja phung ni cu trü th chirc. 

3. Khi Co sir thay di v noi cix trü, phài dang k cix trü mth theo quy djnh, 

cp nht dja chi noi cix trü mth trén tài khoãn sinh viên trong thñ han  10 ngày 

k tr ngày thay di dja chi cix trü, và 30 ngày di vâi sinh viên khóa mói k tiir 

ngây nhp hoc. 

Chuo'ng III 

CONG TAC QUAN LY SINH VIEN NGOJ TRU 

Diêu 7. Cong tác tuyên truyn, ph bin 

1. Tuyên truyn, ph bin Lutt Cu trO và Cac van bàn htthng dn thi hành; 

cac quy djnh cüa B Giáo dc và Dào tao,  B Lao dng Thuang binh và Xâ hi, 

cüa Nhà tnthng v cong tác quãn 1 sinh viên ngoi tth. 

2. Hixó'ng dan, tu vn thu tiic dang k tam  trii cho sinh viên. 

Diêu 8. Cong tác phôi hqp 

1. Phi hçip vâi dja phiwng d ntm bt tInh hInh sinh viên và tu van, h 

trçl cho sinh viên v thông tin nba tr9, tinh hInh an ninh, trtt tir noi có nhà try. 
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2. Phi hqp vi dla phucing nci triing dtt ca sô dào to d tuyên truyn, 

ph bin Lut Cu trü và các quy djnh cüa pháp 1utt v cu tr cho sinh viên. 

3. Phi hçip vâi dia phucing kim tra djnh kS',  dt xutt sinh viên ngoi trii 

d kjp thôri phát hin và giãi quyt các vic lien quan dn sinh viên ngoi trü. 

4. Phi hçip vth chInh quyn dja phung trong vic nhn xét, xác nhn 

dánh giá sinh viên ngoti tri. 

Chu'onglV 

TO CHC THIIC HIN 

Diêu 9. Trách nhim cüa Nhã tru'ô'ng 

1. Phê duyt k hoach cong tác quân l sinh viên ngoi trñ hang näm cüa 

trLrà'ng va chi dto th chirc thirc hin. 

2. Bão dam các diu kin nh6 phát huy vai trô cüa t chirc Doàn TNCS 

Ho ChI Minh, Hi sinh viên Vit Nam trong cOng tác quàn l sinh viên ngoi 

trá. 

3. Co co ch phi hcip vâi dja phuang d to diu kin cho sinh viên ngoti 

trü thirc hin dy dU quyn và nghia vii cüa mInh. 

Diêu 10. Trách nhim cüa các don vi  trong tru'ô'ng 

1. Trách nhim cüa phông Cong tác sinh viên 

a) Là dan vj du mi thirc hin quàn 1 sinh viên ngoi trü, bô trI can b 

lam cong táô quân l sinh viên ngoi trü. Tham miru cho Hiu truâng, Ban giám 

hiu v cong tác quán 1 sinh viên ngoti trü. 

b) Phi hgp vOi Co quan, don vj trong và ngoái tru'ô'ng t1c hin cOng tác 

quân l sinh viên ngoi trü di v9i Lu'u h9c sinh; 

c) Xây dung k hoach  d nm bt tInh hInh sinh viên ngoi trü. To chrc 

so' kt, thng k& báo cáo tInh hInh và s 1iu sinh viên ngoti tri cho Ban giám 

hiêu. 

d) D xu.t khen thu&ng, kST 1ut di vOi Ca nhân, tp th có thành tIch 

hotc vi phtm cong tác quân 1 sinh viên ngoi trü; 

2. Trách nhim cüa phông T chñ'c Hành chinh 

a) Phông T chrc Hành chInh là dan vj du mi ph trách cOng tác dam 

bâo an ninh tr.t t1r trong toàn tru&ng, hang näm chü dng 1p và thc hin k 

hoach phi hap vâi cong an dja phuo'ng noi tru'ng dt co s& dào to nhm dam 

bâo an ninh trt tir, an toàn xã hi cho sinh viên ngoti trü; 

b) Dnh kS',  hang qu và hang näm phi hap vói phông Cong tác sinh 

viên chü dng lam vic vi cOng an vá chInh quyn dja phuong d trao di, nm 
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bt tInh hInh sinh viên Cu trü trên dia bàn: tInh hInh an ninh trât tu; nhu cu an ô, 

phuang tin di lai;  vic chp hành các quy djnh noi cu trü; CaC vi phtm v 

phông chông ma tüy, phông Chông ti phm, Cac t nan  xã hi, báo v môi 

trnng, phông cháy Chüa cháy, phông chong djch bnh. 

3. Trách nhim cüa Doãn Thanh niên, Hi sinh viên 

Doàn Thanh niên, Hi sinh viên nhà tru'ng Co trách nhim h trg sinh 

viên ngoi trü. v thông tin nba tr9 khi duçc yêu cu; kt n&, phi hgp vâi dja 

phrnmg trin khai các hoat  dng van hóa, van ngh, th diic, th thao và các hoat 

dng khác do dja phuGng fbi CU trü to Chüc. 

4. Trách nhim cüa các Khoa, Trung tam Va Co vn h9c tp 

a) Các Khoa, Trung tam dào tao CO trách nhim phi hp Chat ehë vth gia 

dInh, Chü nba trç sinh viên ngoi trü và phOng Cong tác sinh viên, ChInh quyn 

dja phuang, Cb' quan cong an d giài quyêt các vn d lien quan dn sinh viên 

ngoi trü, dng thbi tao  diu kiên thuân lçii d sinh viên ngoi trü thirc hin 

quyn và nghia vit Cua mInh flbl CU trü. 

b) C vn h9c tp Co trach nhirn theo dOi, don dc sinh viên ngoi trü cüa 

lap nghiêm tüc thlrC hin vic Cp nht thông tin cu trü khi CO sir thay di len h 

thng quàn 1 din tir sinh viên; djnh kST hang tháng, CO vn h9C t.p báo cáo tInh 

hInh sinh viên ngoi trü cUa lap Cho phOng Cong tác sinh viên; 

Diêu 11. Khen thtr&ng, k 1ut 

1. T.p th& Ca nhân có thành tIch trong cong táC quân 1 sinh vién ngoi 

tri du'gc xem xét d xut khen thithng theo quy djnh. 

2. Các to ChtrC, cá nhân vi pham quy djnh ye cong tác quàn l sinh viên 

ngoi tr11 tüy rn1rc d s bj xü 1 theo quy djnh. 

3. TrInh tir, thu t1iC khen thumg, k$' lut thirc hin theo quy djnh hin 

hành Cüa pháp lut và cüa Nhà tru'ang v thi dua khen thu&ng, kS'  lut. 

Diu 12. Diêu khoãn thi hoành 

1. TruOng các dan vj trong Truông cO trách thim ph bin ni dung Quy 

djnh nay dn viên chüC, nguai lao dng và ngithi h9c cüa dan vj d th1rC hin. 

2. Trong qua trInh thrc hin, nêu CO vn d vu&ig maC phát sinh, CáC don 

vj phãn ánh kjp thai v phOng Cong táC sinh viên d tng hqp, báo CáO Hiu 

truâng xem xét, sira di, b sung.!. 
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