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HIU TRUONG 

TRIX1NG DiJ HOC CONG NGHIP HA NQI 

Gán ct' Quyê't djnh s 4811/QD-BCT ngày 29 tháng 5 nàm 2014 cza Bç5 

truàng Bó Cong thu'o'ng v vic quy djnh chô'c nàng, nhiêm vu, quyn hgn và ca 
cdu tO chô'c côa Trimg Dgi hQc C'Ong nghip Ha N5i, 

Can ct' Quyê't djnh sO' 945/QD-TTg ngày 04 tháng 7 nàm 2017 cla Th 

tu'ó'ng ChInh phz v vic phê duyt D an thI dkm dli mó'i ccr ché' hogt d5ng cia 
TricO'ng Dgi hQc COng nghip Ha N3i, 

Can cz Nghj djnh sl 62/2021/ND-CF ngày 29 thông 6 nám 2021 côa 

ChInh phü v vic quy d,inh chi tilt mt sO' Diu cta Luçit cu' trô nám 2020; 
Can cz' Thông tu' sl 27/2011/TT-BGD DT ngày 27 thông 6 närn 2011 côa 

Bç5 tru'O'ng Bç5 giáo dic và Dào tgo ban hành Quy ché' cOng tOc hQc sinh, sinh 

viên nç5i tri tgi các cc' sO' giáo dyc thuç5c h thIng giáo dyc quO'c dan; 

Can cz.' Quyé't djnh sl 1088/QD-DHN ngày 01 thông 12 näm 2021 cza 

Hiu tru'&ng Tru'Ong Dgi hQc COng nghip Ha N3i ban hành Quy chl cOng tác 

sinh viên tgi Tru'àng Dgi hQc COng nghip Ha Nç5i, 
Theo d nghj cüa Tru'O'ngphOng COng tác sinh viên. 

QUYET IMNH: 
Diu 1. Ban hành kern theo Quyt djnh nay Quy djnh quán 1 sinh viên ni 

trü t? Trung Dai  h9c Cong nghip Ha Ni. 

Diêu 2. Quy djnh nay có hiu 1?c  kê tir ngày k. 

Diêu 3. Trithng các phông Cong tác Sinh viên, T chüc Hành chInh; Giárn 

dc Trung tarn Quãn 1 K tüc xá; Trueing các doTi vj và sinh viên có trách nhirn 

thi hãnh quyêt djnh nay.  b.._.. 
No'i ,,hln: 
- Chü tjch HDT; 
- Giám hiéu; 
- Nhu diêu 3; 
- Liru: VT, CTSV. 



QUY D!NH 
Quãn 1 sinh viên nitrtI t.i trubng Dti h9c Cong nghip Ha Ni 

(Ban hành kern theo Quyét djnh so 11 48'QD-DHCNngayO tháng 12 nàrn 
2021 cia Tru'O'ng Dgi hQc COng nghip Ha Ni,) 

Chuong I 

NHNG QUY D!NH CHUNG 

Diêu 1. Phm vi diu chinh vã di tuyng áp ding 

1. Van bàn nay quy djnh v cong tác sinh viên ni triii tai  Trithng Di h9c 

Cong nghip Ha Ni (gm Ca 03 co s cilia nhà tnthng ti Ha Ni và Ha Nam, 

sau day gi chung là Nba tri.thng hotc Tru'ông), bao gm: Quyn và nghia vii 

cilia sinh viên ni ti-u; Ni dung cong tác sinh viên ni trü; H thng t chirc, 

quàn 1 khu ni trü tai  Trrning. 

2. Van bàn nay áp diing di vfii sinh viên & trong khu ni trü và các don 

vj Ca nhân có lien quan cüa Truàng. 

Diêu 2. Yêu cilu cilia cong tác sinh viên ni trü 

1. Thirc hin dung chili truong, dung li cilia Dàng, chInh sách, pháp lut 

cilia nhà nithc, quy ch cilia B giáo dic và Dào tio, Bô Lao dng - Thuong binh 

vàXãhôi. 

2. Dam bào sir phi hcip chit chë, thuông xuyên giüa nhà trung vâi cong 

an, chInh quyn dja phuong và gia dInh sinh viên, kjp thai giài quyt các vi vic 

lien quan dn sinh viên và dam bào an ninh trtt tr, an toàn, van boa trong khu 

nôi trñ. 

3. Khu ni trU cilia tru?ing có các diu kin, tin nghi ti thiêu và diêu 

kin, tin nghi dam bào nhu cAu a, h9c tip,  sinh hoat cilia sinh viên ni trü; thiêt 

bj phông cháy chia cháy và bâo v môi truông. 

Diêu 3. Khu nôi trü 

1. Khu ni trii là fbi d sinh viên tm trü trong thai gian hçc tai  trithng, do 

nhà truông t chüc, quân l. 

2. Khu ni trü phâi cO bin ten dt tai  cng chInh cilia khu ni trü, trên do 
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ghi rô ten gi và dja chi dy dü bang ting Vit. 

3. Khu ni trü phâi có ni quy dt nci d quan sat, có phông trirc, van 

phông lam vic cüa dan vj quân l khu nôi trü, có các phtrang tin dê phic vii 

thông tin, phát thanh tuyên truyn cho sinh viên khu ni trü. 

4. Nba, phông a, phông sinh hoat chung phãi có biên ten nhà, so phông, 

bin ten các phông sinh hot chung. 

5. Không duçic t chCrc hoat dng me tin dj doan và các sinh hot ton giáo 

dtrói bt kST hInh thüc nào trong khu ni trü. 

6. Co khu trông, git các loi phu'cing tin giao thông cüa sinh viên, báo 

dam an toàn thuân tiên. 

7. Co các loai hInh djch vu vâ các diu kin dam bâo sinh hot cüa sinh 

vién nôi trü. 

Diu 4. IMi tu'Q'ng uu tiên tip nhn ni tril 

Khi tip nhn sinh viên vào a ni trñ, trong trung hcip sinh viên có nguyen 

v9ng vào a ni trü lirn han khà nàng tip nhn cüa khu ni trü thI thir ti,r liu tiên 

theo d& ti.rcing sinh viên dugc nba tnr?Yng xét nhu sau: 

1. Anh hung lire hang vu trang nhân dan, anh hung lao dng, thuang binh, 

bnh birth, nguai hu&ng chInh sách nhu thi.rang binh, sinh viên bj khuyt tat. 

2. Con liét s, con thuang binh, con bnh binh, con cüa nguai hithng chInh 

sách nhu thuang binh, con cüa nguai có cong. 

3. Sinh viên có h khu thuô'ng trü tai  vüng cao, ving có diêu kin kinh tê - 

xãhôidäcbiêtkhókhàn. 

4. Sinh viên có cha hoc mc là ngi.thi dan tc thiu sO. 

5. Sinh viên m cOi Ca cha và me. 

6. Sinh viên là con h nghèo, cn nghêo theo quy djnh hin hành cüa nhà 

nu'ac. 

7. Sinhvienntr. 

8. Sinh viên tich crc tham gia các hot dng do nhà truang, Doàn TNCS H 

ChI Minh, Hi sinh viên, khu ni trü hotc các t chac xã hi t chac. 
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Chtrorng II 

QUYEN vA NGHIA \TV CUA SINH VIEN NQI TRIIJ 

•A 9 •A A Dieu 5. Quyen cua sinh vien ni tru 

1. Duçic ton trong và d& xü bInh ding; duçc a và si:r diing các trang thi& 

bj trong khu ni trü d phiic vi h9c tp và sinh hoat. 

2. Duic tharn gia các boat  dông phc vii di song van hóa, tinh than do 

nhà truang t chrc trong khu ni trü. 

3. Dugc dam bâo an ninh trât tu, an toàn và v sinE mOi tru'ô'ng trong khu 

ni trü. 

4. Dugc kin nghj vâi Giám dc Trung tam Quàn 1 K tue xá và vâi nhà 

truông các giãi pháp d gop ph.n xay dirng khu ni trü van minh, sach  dçp, an 

toân; duçic d dat  nguyen v9ng va khiu nai  len Giám dc Trung tam Quân 1 

K tue xá giãi quyt các vn d có lien quan dn quyn, Içii Ich chinh dáng cüa 

sinh viên trong khu ni tri1. 

Diu 6. Nghia vi cüa sinh viên ni trá 

1. Thirc hin dãng k tarn  trü theo quy djnh cüa Lut Cu' trô hin hành, 

nu vng mt tai  khu ni trü qua 01 (met)  ngày phâi báo vâi Trung tarn Quãn 1 

K tic xá. 

2. Chap hành các quy djnh cüa khu ni trii v vic tip kbách trong phông 

ô, gi ti hçc, t chüc các sinh hoat van hóa van ngh, không gay ãnh hu&ng dn 

vic h9c tip,  sinh  boat  cüa sinh vien khác trong phông a và khu ni trü. Doàn 

kt thirc hin np sng van minh, van hóa trong khu ni trii. 

3. Tit kim din, nu'âc, phông chng cháy n& có thac girt gin và bâo v 

tâi san chung trong khu ni tru. 

4. Np dü và dung ban  tin a ni trü theo quy djnh trong hçp dng. 

5. Nu lam hu hOng, mt mat tài san cUa khu ni trá phái bi thuang theo 

quy djnh cüa nba truang. 
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6. Phân ánh kjp thai các vi1 viêc xãy ra trong khu ni trü lien quan den 

sinh viên vi phm ni quy, quy ché và các d xut kin nghj chinh dáng vOl 

Trung tam Quân 1 K tüc xá. 

7. TIch c1rc tham gia các hoat  dng van hóa, van ngh, the duc, th thao, 

phông chng ma tüy, phông chng ti phtm và các t nan  xä hi, các hoat  dng 

khác do nba trtRng hoc Trung tam Quán 1 K tue xá t chüc; tIch cir tham gia 

xay dçrng khu ni trO, van minh, sach  dçp, an toàn. 

Diu 7. Các hành vi sinh viên ni trü không thrQc lam 

1. Cãi tao  phông, thay di hoc t1r di chuyn trang thit bj trong phông 

0; gay mt trât tir, an ninh, v sinh rnôi trung; vit ye, che chin lam mt m' 

quan trong phông ó' và khu virc sinh hoat chung cOa khu ni tri. 

2. Chuyn nhu'çmg hoc cho thuê 'ai  hqp dng 0 ni trO dä k v0i Trung 

tam Quân 1 K tue xá. 

3. Ti,r dua ngu0i 'a  vào phông 0 cüa khu ni trü khi chua duqc phép cüa N 

Trung tam Quãn 1 K tue xá. 

4. San xut, tang trü, sir ding, buôn ban, van chuyên, phát tan các loai vu 

khI, cht gay cháy, gay n, hóa chit doe hai,  ma tuy và các ch phm cOa ma 

tüy, các tài lieu, n phm, phirn ãnh, thông tin phân dng, di tr1y và các tài lieu 

crn khác theo quy djnh cOa nhà nuOc; t chOc hoc tham gia dánh bac,  cá d, 

mai dam dual moi hlnh thirc. 

5. Truyn bá các hoat  dng me tin di doan, các hot dng ton giáo và các 

hành vi bj cm khác trong khu ni trO. 

Chtro'ng III 

NOI DUNG CONG TAC SINH VIEN NQI TRU 

Diu 8. Tip nhn sinh viên vào 0 nil trñ 

Can ciIr &Yn xin 0 ni trO cüa sinh viên theo mu cOa nhà truOng; d6i 

tuçYng u tiên theo quy djlTlh tai  Diu 4 có xác nhn hgp 1 kern theo và diêu kin 

cua khu ni ti-ti, nhà truOng xem xét, k hçp dng sp xp ch 0 ni trti vOi sinh 

vien. 
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Biêu 9. Cong tác quan 15 sinli viên ni trIi 

1. Ph bin các quy dinh cüa Bô Giáo dic vâ Dào tao,  B Lao dng - 

Thuong binh và Xä hi và ni quy, quy djnh cüa nhà tru'ing ye cong tác sinh 

viên ni tr1t ngay tir khi nhp h9c. 

2. Lam thu tiTc däng k tam tri cho sinh viên ni trü vOi cong an xâ, 

phu'ôTlg hoàc hu&ng dn sinh viên lam th'Ci tVc  dàng k)2 tam  tri1 theo quy djnh cüa 

pháp 1utt hin hành. 

3. Lp so d các phông i vâ 1p s theo döi sinh \/jfl  nôi trt theo mau 

quy dinh, cp nht dty dCi, kjp th?ii vic thay di ch a cüa sinh viên ni tni. 

4. Phân cong can b trirc trong khu ni tr11 24/24 gia trong ngày d giâi 

quyt kjp thii các vit vic xây ra. Thithng xuyên kim tra dOn dc vic th?c hin 

ni quy cüa sinh viên trong khu ni trñ và xir l các vi pham. 

5. To chirc các hot dng tir quán cüa sinh viên d phát buy vai trô chü 

dng, trách nhirn vâi bàn than và ton tr9ng tip th cüa sinh viên ni trü. 

6. Hang qu t chi'rc di thoai giüa lãnh dao  nba tri..thng vai dai din sinh 

viên ni trii d kjp thai phát hin, giài quyt nguyen v9ng chInh dáng cüa sinh 

viên nôi trü. 

7. Xây dmg tiêu chI thi dua giia các phông trong khu ni trü ye bào darn 

an ninh, tr.t t1r, v sinh môi truang, m5' quan trong phông a cüa khu ni tri. 

Diêu 10. Cong tác bão dm an ninh, trt tir, an toàn phông chng dch 

bnh và các t ntn xã hi trong khu ni trñ. 

1. Co k hoach  djnh  kS'  kim tra, kjp thai nâng cap, süa chüa, tu b các 

cong trInh ha thng Co sa, cOng trInh phic vi sinh boat cüa sinh viên và các thit 

bj khác trong khu ni tru. 

2. Phân cOng nhim v1i cii the cho can b quàn l' và di ti,r quãn trong 

cong tác dam bào an ninh, trt t1r, phông chng ti phrn, t nn xä hi, phông 

chng djch bnh trong khu ni tru. 
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3. Phát huy hiu qua vai trô cüa t chüc doàn th trong nba trithng, cãc 

hoat dng tir quãn cüa sinh vién trong cong tác bão dam an ninh, trt tir trong 

khunôitrü. 

4. T chüc tuyên truyn, giáo diic, huàng dn sinh viên bâo dam an ninh 

trt tr phông chn djch bnh, ma tüy và các t nan  xã hi khác. 

5. Djnh k' phun thuc d phông chng djch bnh trong khu ni trü. Khi 

phát hin du hiu djch bnh phâi báo ngay cho ca quan y t dja phuang áp 

dung các bin pháp xi:r 1 kjp thii. 

6. Co can b y t thuing trçic dé tftçrc hiên so' cap cthi ban dâu kjp thi 

cho sinh viên nôi trü. 

Biêu 11. Các hoit dng ho try' sinh viên ni trü 

1. T chüc các djch vu h tro sinh viên khu ni trt phü hp vâi diêu kin 

Co.  s vat chit, nhu cu chInh dáng cüa sinh viên d tao  san chi lành manh,  gop 

phn giáo dic toàn din cho sinh viên. 

2. T chüc các phông ti,r hyc, dyc sách, báo, xem ti vi, sinh hoat  van boa, 

van ngh phiic vii sinh viên ni trü. 

3. T chirc các trung tam dich vi, can tin phiic vii sinh viên ni trü darn 

báo thu.n tin phü hçip vii diu kin kinh t cUa sinh viên, darn bào v sinh an 

toàn thirc ph.m. 

4. T chirc các hoat  dng v tam 1, sirc khOe, k näng sng, h9c tp 

hung nghip và vic lam cho sinh viên trong khu vijc ni tri. 

5. Xây dmg quy djnh ci th v các hoat dng dch vii d phiic vi sinh 

viên trong khu ni trü. 

Diêu 12. Cong tác phôi hy'p 

1. Chii dng phM hçp vi ccr quan cOng an, chinh quyn dja phu'ong d 

thirc hin hiu qua các bin pháp, phung an bâo darn an ninh chInh trj và trt t1r 

an toàn khu ni trü, xü l kjp thai các v vic lien quan xây ra trong khu ni trñ. 
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2. Phi hçip vi Doàn Thanh nien Cong san H ChI Minh, Hi sinh viên 

nhà tri1ng và các t chüc doàn th khác trong trithng d t chüc các hoat dng 

rèn luyên cho sinh viên nôi trü, thuc hin np sng van rninh trong khu ni trü. 

Chtro'ng IV 

TO CHU'C, QUAN LY 

Biêu 13. H thông to chü'c, quãn 1 cong tác sinh viên ni trü 

1. H thng t chirc, quân 1 cong tác sinh viên ni trü cüa truô'ng bao 

gôm: 

a) Hiu tru'&ng hoc Phó Hiu truing duçc Hiu trithng üy quyên trrc 

tip quãn 1 khu ni trü; 

b) Trung tarn Quãn 1 K ti1c xá; 

c) Nhân viên dam trách cOng tác quân 1 khu ni trit; 

d) Ban tir quãn K tic xá; 

e)DôiCädô.
A 

2. Can cir diu kin cüa nha trung, Hiu trtthng quy djnh h thông to 

chrc, quân 1 cong tác sinh viên ni trü phü hç'p, bâo dam thirc hin các ni 

dung cOng tác sinh viên ni trü theo quy djnh. 

Diu 14. Trách nhim cüa Hiu tru'&ng 

1. Phê duyt k hoach boat dng cOng tác quân 1 sinh viên ni trü hng 

näm cüa tru6ng; k hoach xay dung, tu b, nâng cp, si:ra chUa nhà , nhà an, 

các cong trInh h tang cüa khu ni trii. 

2. Xét duyt danh sách sinh viên thuc din duc min ho.c giâm tiên a 

ni trü, h trq sinh viên khuyt tat, sinh viên có diu kin kinh t khó khän. 

3. Bão dam các diu kin phát buy vai trô cüa các th chüc Dãng, Doàn 

th trong cong tác sinh viên ni trñ. 

Diêu 15. Trách nhim cüa Phông cong tác Sinh viên 
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1. Phông Cong tác sinh viên thirc hin chüc nàng, thirn vi theo quy djnh 

cüa Quy ch Cong tác sinh viên, các quy djnh cüa Nhà truà'ng và pháp 1ut lien 

quan. 

2. Phi hçip vâi Trung tarn Quán 19 K9 tüc xá trong cong tác quãn 19 giáo 

dic toàn din cho sinh viên trong khu ni trü. 

3. Phi hgp v9i Trung tam Quãn 19 1(9 tüc xá giâi quyt kjp thai các vii 

vic xãy ra có lien quan và cong tác dánh giá k& qua rèn 1uyn, khen thithng, kS' 

luât sinh viên khu nôi trü. 

4. Tip nhQn h sa, d xut huàng xir 19 k9 1ut nhüng sinh viên do Gi.árn 

dc Trung tam Quân 191(9 tue xá chuyn len cp tru?mg. 

Diu 16. Trách nhim cüa Trung tam Quãn 19 K9 tüc xá 

1. To chüc, quãn 19, diu hãnh toàn b hot dng cüa 1(9 t11c xá; 

2. Tham muu cho Hiu tnrông cong tác to chüc quãn 19 1(9 tüc xá ye các 

mat dyi sng t chit và tinh thAn, bce tp và sinh hoat cüa sinh viên; 

3. Xây dirng Quy trInh, biu mAu quân 19 sinh viên ni trü (Phii h1c di 

kern); 

4. Thirc hin các ni dung cong tác sinh viên ni trü theo quy dijnh ciia 

chi.wng III Quy djnh nay. 

5. Lp h siii, xü 19 k9 1ut nhQng sinh viên ni trü vi phtm Ni quy 1(9 

tiic xá và Quy djnh cong tác sinh viên ni trá theo thAm quyn; chuyn len cap 

trtRing các tru&ng hçp vi phm Quy ch Cong tác sinh viên. 

Diu 1 7. Trách nhiêm cüa nhãn viên tru'c K' tñc xá 

1. Thuing xuyên có mt a vj trI trirc theo ding thai gian dâ duçic phân 

cong. 

2. Kim tra tinh hInh ra vào 1(9 t1ic xá, lu'u gii) giây ta cña khách tai thäm 

sinh viên ni trü và trã lai  khi khách rñ K9 tue xá. Không cho khách cña sinh 

viên ni tri vào khu vvc  1(9 tuc xá khi chua Co sir dOng 9 cüa Giárn doe Trung 

tam 1(9 tue xá. 
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3. Ghi chép ten khách, ngày, gi, 1 do váo, ra K tüc xá, k cã viên chüc 

nguôi lao dng Nba trtthng dn lam vic K tüc xá. 

4. Bão quân, kim tra thi.thng xuyen các phu'Gng tin phông cháy, chüa 

cháy. Khi phát hin cháy phãi áp diing ngay các bin pháp ch1ta cháy và báo 

khn cp cho di Phông cháy chüa cháy cüa Nhà tnthng, cãnh sat phông cháy 

cha cháy. 

5. Phân cong theo dOi, don dc, kim tra tri'c cOa di Ci dO, Di t1r quãn. 

6. Djnh kS'  ho.c dt xut t chüc kim tra vic thirc hin Quy djnh vá nôi 

quy phOng a, t chirc lam tng v sinh môi trithng djnh kS'  trong khu virc K tüc 

xa. 

7. Khi phát hin các vi phm Quy djnh, Ni quy mt mitt phâi báo cáo 

ngay cho Giám dc Trung tarn K tüc xá, rntt khác phái áp diving các bin pháp 

xa l kjp thai. 

8. Khi sinh viên nôi trü cO các d xut, yêu ctu, kin nghj ye thirc hin 

ch d chInh sách ni trü, si'ra chta phOng , các trang thit bj, din, nuOc. . . phái 

báo cáo ngay cho Giám dc Trung tam K tüc xá có bin pháp giái quyk 

9. Co thai d dung mirc vói sinh viên ni trü và khách cña sinh viên ni 

trü. 

10. Ghi chép dy dü tInh hInh cüa ca tr11c và bàn giao s trirc cho ca sau. 

fliêu 18. Trách nhim cüa Ban tir quãn K tüc xá 

1. Ban tir quãn K ti1c xá do Giárn dc Trung tarn K2  tüc xá quy& dnh 

thành 1p gm d.i din Doàn thanh niên, Hi sinh viên và dai  din sinh viên K 

tüc xá giai thiu, Ban tr quán K tác xá gm: 01 Truing ban, 02 Phó ban vâ các 

thành viên. 

2. Truang Ban tr quãn K tüc xá chju trách nhim trithc Giám dôc Trung 

tam K tüc xá. Truang Ban tir quán K tiic xá có nhim vi, quyn han  sau: 

a) Xây dirng và t chüc diu hành b may Ban tir quãn K ti1c xá. 

b) Trin khai thuc hiên các nhim vii h9c t.p, rèn luyn sinh hoat dai song 

và các boat dng xã hi khác theo k hoach cüa K tOc xá. 

U 
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c) T chüc tuyén truyn 4n dng sinh viên ni trü h9c ttp, tim hiêu Va 

chap hành Quy ch, Quy djnh, ni quy K tüc xá. 

c) Thay mt sinh viên ni trü lien h vói Giám dc Trung tam K tüc xá 

d nghj giãi quy& nhüng vn d lien quan dn quyn lçii, nghia vi cüa sinh viên 

nitrü. 

e) PhM hçp chtt chê vOi Doàn trung, Hi sinh viên t chirc các hoat 

dng van boa, van ngh, th thao cho sinh viên ni trü. 

1) Quyn 1i cüa Ban tij quàn K tüc xá do Giám dc Trung tam K tüc xá 

quyt djnh. 

Diu 19. Trách nhiêm cüa Dôi Co dO K tüc xá 

Di C?i do do Giám dc Trung tam K tüc xá quyt djnh thành lip, Di 

truàng di C dO có nhim vi và trách nhim sau: 

1. Thiing xuyên don dóc và djnh kS'  kim tra vic thirc hin quy ché sinh 

viên ni trO và ni quy K2 tOe xá, phOng a và các khu vrc khác K tOc xá. 

2. Djnh kS'  t chirc cho sinh vien ni trO tharn gia lam v sinh môi truing 

K tOc xa. 

3. NOng c& tham gia can thip, giài quy& các tnthng hqp nhu: xô xát, 

dánh nhau, gay ri tr.t tir, tai nan,  rOi ro. . . xày ra trong K tOe xá. 

4. Kjp thai phát hin các vi phm, 1p biên bàn và kin nghj các bin pháp 

xO l thIch hop. 

5. Thành viên Di Côr dO du'çc cong  dim rèn luyn theo tl'.rng h9c kS'. 

Chuong V 

TO CHUC THVC HI1N 

Diêu 20. Chê do báo cáo 

1. Nba truang kjp thi báo cáo co quan quân l cap trên và các co quan 

lien quan nhU'ng v1i vic nghiêm trQng xày ra di vai sinh viên nOi  trO. 

2. Nhà tru&ng báo cáo cOng tác sinh viên ni trO cho B Cong thuorng, Bô 

giáo diic và Dào tao,  B Lao dng Thuang binh và Xã hi theo quy djnh tru'âc 

ngay 30 tháng 7 hang näm. 
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Diêit 21. Kiêm tra, khen thuöng, k kit 

1. H&ng näm nba trithng t chüc kim tra, so kt, tng kt, dánh giá vic 

thirc hin cong tác sinh viên ni trü. 

2. Các tp th, cá nhân có thành tIch dóng gop trong cong tác sinh viên 

ni tn'i sê duçic Hiu trithng xem xét khen thithng theo quy djnh. 

3. Sinh viên ni trü vi phm Quy djnh nay, tüy theo mirc d sê bj nba 

trithng xir 1 k' lutt bang ma trong các hInh thüc: khin trách, cânh cáo hoc bj 

xem xét chm dirt hçp dng nôi trü triiórc thôi han,  buc ra khOi K tiiic xá theo 

quy djnh cüa Ni quy K tiic xá. Nhüng vi phm khác xir l k 1ut theo quy 

djnh cUa pháo 1ut và quy ch cüa Nhà tru&ng 

4. Viên chirc, nguYi lao dng vi phm quy djnh nay, tüy theo tInh chat, 

nitrc do vi pharn sê bi xir l2 k' luât theo quy djnh cüa pháp 1ut và Nhà trung. 

Diêu 22. Diêu khoin thi hinh. 

1. Trithng các don vj trong Tru'dng có trách nhirn phô bin ni dung Quy 

djnh nay dn viên chic, ngirô'i lao dng và ngu6ri h9c cüa don vj d thrc hin. 

2. Trong qua trInb thirc hin, nu có vn d vu'àng mc phát sinh, các don 

vj phán ánh kjp thii v phông Cong tác sinb viên d tong hçip, báo cáo Hiu 

trithng xem xét, süa di, b sung.!. 
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