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QUẢN LÝ SINH VIÊN NỘI TRÚ TẠI KÝ TÚC XÁ  
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Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Quy chế này quy định việc quản lý sinh viên nội trú tại ký túc xá Trường 

Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh. 

2. Quy chế này áp dụng đối với sinh viên là những người đang học tại trường 

và được trường bố trí ở trong ký túc xá theo hồ sơ đăng ký nội trú của sinh viên với 

Ban quản lý ký túc xá. 

Điều 2. Vị trí, chức năng của ký túc xá 

Ký túc xá là một bộ phận của Trung tâm Dịch vụ Sinh viên phục vụ cho việc 

ở, sinh hoạt, vui chơi giải trí cho sinh viên nội trú, Ký túc xá bao gồm: nhà ở, sân 

chơi, câu lạc bộ, vườn hoa và các phương tiện khác nhằm góp phần thực hiện tốt 

nhiệm vụ đào tạo của trường. 

Chương II 

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ NỘI TRÚ 

Điều 3. Tiếp nhận sinh viên vào ở nội trú 

Căn cứ đơn xin ở nội trú của sinh viên viết theo mẫu của ban quản lý ký túc 

xá. tùy theo khả năng bố trí chỗ ở trong ký túc xá và căn cứ vào hồ sơ xin nội trú 

của sinh viên, ban quản lý ký túc xá quyết định danh sách sinh viên nội trú theo thứ 

tự ưu tiên. tất cả sinh viên nội trú đều phải có hồ sơ đăng ký nội trú với ban quản lý 

ký túc xá, chỉ có giá trị suốt thời gian ở tại ký túc xá. Trước khi nghỉ hè, nghỉ tết 

hoặc đi vắng dài ngày sinh viên phải giao lại phòng cho Ban quản lý ký túc xá. 

Điều 4. Đối tượng ưu tiên tiếp nhận ở nội trú 

Khi tiếp nhận sinh viên vào ở nội trú, trong trường hợp số người có nguyện 

vọng vào ở nội trú lớn hơn khả năng tiếp nhận của khu nội trú thì thứ tự ưu tiên 

theo đối tượng sinh viên như sau: 

1. Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động, thương binh, 

bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh, sinh viên khuyết tật. 



    
 

  
 

2. Con liệt sỹ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính 

sách như thương binh, con của người có công. 

3. Sinh viên có hộ khẩu thường trú tại vùng cao, vùng có điều kiện kinh tế - xã 

hội đặc biệt khó khăn. 

4. Người có cha hoặc mẹ là người dân tộc thiểu số. 

5. Con mồ côi cả cha và mẹ. 

6. Sinh viên là con hộ nghèo, cận nghèo theo quy định hiện hành của Nhà nước. 

7. Sinh viên là nữ. 

8. Sinh viên tích cực tham gia các hoạt động do nhà trường, Đoàn TNCS Hồ 

Chí Minh, Hội sinh viên, khu nội trú hoặc các tổ chức xã hội tổ chức. 

Điều 5. Thủ tục đăng ký nội trú 

Sinh viên có nguyện vọng ở nội trú phải nộp hồ sơ đăng ký nội trú với Ban 

quản lý ký túc xá (thông qua tổ Quản lý sinh viên). 

1. Đối với những sinh viên xin nội trú lần đầu, hồ sơ gồm: 

a) Đơn xin vào nội trú (theo mẫu) và 3 tấm hình 3 x 4 (cm) 

b) Sơ yếu lý lịch cá nhân (theo mẫu). 

c) Bản sao CMND (thẻ Căn cước) có công chứng; 

d) Các giấy tờ chứng nhận là đối tượng ưu tiên (nếu có). 

e) Bản sao Giấy báo nhập học có công chứng (nếu là sinh viên năm thứ nhất) 

hoặc thẻ sinh viên (nếu là sinh viên năm thứ 2 trở lên). 

2. Đối với những sinh viên đã được bố trí ở nội trú, khi hồ sơ đăng ký nội trú 

hết hạn phải tự giác đến báo và đăng ký lại ở học kỳ sau hoặc năm học sau theo 

thông báo của ký túc xá. Những sinh viên ở nội trú năm trước nếu không chấp hành 

tốt quy chế ký túc xá sẽ không được ở năm tiếp theo. 

3. Trong thời hạn 3 ngày kể từ khi sinh viên được chấp nhận nội trú, Ban quản 

lý ký túc xá phải tổ chức cho sinh viên làm hồ sơ đăng ký nội trú. 

Điều 6. Thủ tục chấm dứt hồ sơ nội trú 

1. Đối với sinh viên hết thời gian nội trú: Sinh viên báo cáo với Ban quản lý 

ký túc xá, viết đơn chấm dứt hồ sơ nội trú và bàn giao tài sản. 

2. Đối với sinh viên vi phạm nội quy ký túc xá bị xử kỷ luật: Ban quản lý ký 

túc xá thông báo cho sinh viên về quyết định chấm dứt hồ sơ hoặc thông báo kỷ 

luật đối với sinh viên buộc thôi ở ký túc xá, sinh viên bàn giao thẻ nội trú và bàn 

giao tài sản. 

 

 

 



    
 

  
 

Chương III 

QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ CỦA SINH VIÊN NỘI TRÚ 

 

Điều 7. Quyền lợi của sinh viên nội trú 

1. Sinh viên nội trú được quyền nội trú, tự học, sinh hoạt trong ký túc xá theo 

đúng hồ sơ đăng ký nội trú đã ký với Ban quản lý ký túc xá; được tôn trọng và đối 

xử bình đẳng; được quyền sử dụng các trang thiết bị do ký túc xá cung cấp để phục 

vụ cho việc ở, học tập và sinh hoạt; được quyền tham gia các hoạt động phục vụ 

đời sống văn hóa, tinh thần do ký túc xá tổ chức.  

2. Được đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn và vệ sinh môi trường trong khu nội trú. 

3. Được quyền khiếu nại hoặc đề đạt nguyện vọng, yêu cầu đến Ban Giám đốc ký 

túc xá hoặc đến Ban Giám hiệu về những vấn đề liên quan đến công tác sinh viên nội trú. 

Điều 8. Nghĩa vụ của sinh viên nội trú 

Sinh viên nội trú phải thực hiện đúng hồ sơ đăng ký nội trú đã ký và có trách nhiệm: 

1. Nộp đủ và đúng hạn phí nội trú và tiền thế chấp tài sản theo quy định. 

Những sinh viên nội trú thuộc diện chính sách xã hội, muốn được miễn giảm phí 

nội trú phải làm đơn trình Ban Giám đốc ký túc xá xem xét giải quyết và phải có 

giấy chứng nhận gia đình thuộc diện chính sách xã hội của địa phương. 

2. Thực hiện đúng quy định về đăng ký tạm trú.  

3. Chịu trách nhiệm đền bù những hư hỏng, mất mát do mình gây ra đối với 

các trang thiết bị của ký túc xá. 

4. Tự bảo quản tư trang, đồ đạc cá nhân. 

5. Tiết kiệm điện, nước, phòng chống cháy nổ, có ý thức giữ gìn và bảo vệ tài 

sản chung trong khu nội trú. 

6. Phản ánh kịp thời các vụ việc xảy ra trong khu nội trú liên quan đến sinh viên vi 

phạm nội quy, quy chế và các đề xuất, kiến nghị chính đáng với Ban quản lý ký túc xá. 

7. Tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, phòng 

chống ma túy, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, các hoạt động khác do 

nhà trường hoặc Ban quản lý ký túc xá tổ chức; tích cực tham gia xây dựng khu nội 

trú văn minh, sạch đẹp, an toàn. 

8. Thực hiện yêu cầu của Ban quản lý ký túc xá về điều chuyển chỗ ở trong 

trường hợp cần thiết. 

Điều 9. Các quy định về an ninh, trật tự và vệ sinh trong ký túc xá 

Sinh viên nội trú phải chấp hành đúng các quy định về trật tự trị an và vệ sinh 

trong ký túc xá: 

1. Hoàn thành nhiệm vụ trực phòng theo lịch phân công. Tham gia đầy đủ kế 

hoạch làm vệ sinh môi trường của ký túc xá. 



    
 

  
 

2. Quần áo tư trang, chăn màn, đồ dùng cá nhân, sách vở phải để gọn gàng 

ngăn nắp đúng nơi quy định trong phòng ở. 

3. Chỉ được tắm giặt, phơi quần áo, chăn chiếu, màn đúng nơi quy định. 

4. Các loại phương tiện giao thông phải gửi vào bãi xe và các vật dụng cồng 

kềnh phải để đúng nơi quy định trong ký túc xá. 

5. Chấp hành các quy định của khu nội trú về việc tiếp khách trong phòng ở, 

giờ tự học, tổ chức các sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, không gây ảnh hưởng đến việc 

học tập, sinh hoạt của sinh viên khác trong phòng ở và khu nội trú. Chỉ được tổ 

chức hội họp, ca hát, nhảy múa đúng nơi quy định khi được phép của Ban quản lý 

ký túc xá. Đoàn kết thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa trong ký túc xá.  

6. Tích cực tham gia giải quyết các trường hợp bất thường như hỏa hoạn, rủi 

ro, mất trật tự an ninh trong Ký túc xá. 

Điều 10. Các hành vi bị nghiêm cấm 

1. Tự sửa chữa, cải tạo phòng ở, không di chuyển trang thiết bị, vật dụng của 

ký túc xá khỏi vị trí đã bố trí; gây mất trật tự, an ninh, vệ sinh môi trường; viết vẽ, 

che chắn làm mất mỹ quan trong phòng ở và khu sinh hoạt chung của khu nội trú. 

2. Chuyển nhượng hoặc cho thuê lại chỗ ở nội trú.  

3. Sản xuất, tàng trữ, sử dụng, buôn bán, vận chuyển, phát tán các loại vũ khí, 

chất gây cháy, gây nổ, hóa chất độc hại, ma túy, các loại rượu, bia và các chế phẩm 

của ma túy, các tài liệu, ấn phẩm, phim ảnh, thông tin phản động, đồi trụy và các tài 

liệu cấm khác theo quy định của Nhà nước; tổ chức hoặc tham gia đánh bạc, số đề, 

mại dâm dưới mọi hình thức. 

4. Gây gổ, đánh nhau, tổ chức băng nhóm, phe phái tụ tập gây rối trật tự trị an. 

5. Có hành vi trộm cắp hoặc phá hoại tài sản công, sử dụng tài sản công không 

đúng mục đích, trộm cắp tài sản công dân, trấn lột,… 

7. Chứa chấp, che dấu hàng cấm và tội phạm. 

8. Đưa người lạ vào phòng ở của mình. 

9. Có hành động, tác phong thiếu văn hóa gây mất trật tự, gây ô nhiễm vệ sinh môi trường: 

a) Nói tục chửi thề. 

b) Xả rác, khạc nhổ, phòng ở bừa bộn mất vệ sinh, gây ô nhiễm trong phòng 

và nơi công cộng. 

c) Che chắn phòng ở, giường ngủ làm mất mỹ quan hoặc nhằm mục đích 

không lành mạnh. 

d) Viết vẽ trên tường, trên cửa và dán áp phích, quảng cáo. 

e) Thờ cúng, thắp hương trong phòng ở dưới mọi hình thức. 

10. Truyền bá các hoạt động mê tín dị đoan, các hoạt động tôn giáo trái phép 

trong khu vực ký túc xá. 



    
 

  
 

11. Tổ chức, liên kết, tham gia các hoạt động internet, các hành vi trên không 

gian mạng xâm hại đến an ninh quốc gia, bí mật nhà nước, trật tự an toàn xã hội, 

quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. 

Điều 11. Các tổ chức sinh viên trong Ký túc xá 

1. Phòng trưởng: 

 Phòng trưởng do tập thể sinh viên trong phòng ở bầu ra dưới sự giám sát của nhà 

trưởng. Phòng trưởng có nhiệm vụ tổ chức sinh hoạt tập thể trong phòng về các mặt: 

a) Học tập, vệ sinh, an ninh trật tự, thi đua, bảo vệ tài sản phòng ở. 

b) Không chứa những người cư trú không khai báo. 

c) Đôn đốc các sinh viên trong phòng thực hiện quy chế nội trú. 

d) Truyền đạt những yêu cầu, nguyện vọng của sinh viên thông qua nhà 

trưởng đến Ban Giám Đốc Ký túc xá. 

2. Ban Tự quản Ký túc xá: 

Ban Tự quản Ký túc xá là cầu nối giữa sinh viên với cán bộ công nhân viên 

Ký túc xá. Truyền đạt những yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của sinh viên, đồng 

thời phối hợp, hỗ trợ các hoạt động, nhắc nhở, theo dõi, đôn đốc sinh viên thực hiện 

các thông báo, chủ trương, quy chế của Ký túc xá, cụ thể như sau: 

a) Phối hợp cùng các phòng trưởng, Ban tự quản tổ chức tự quản trong sinh viên. 

b) Phối hợp với cán bộ Ký túc xá tiếp đón sinh viên mới. 

c) Tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn, Tết dương lịch, Tết nguyên đán. 

d) Phối hợp với đội bảo vệ trong việc giữ gìn an ninh trật tự. 

e) Tổ chức các trận giao hữu bóng đá, bóng chuyền, … với các Ký túc xá khác. 

f) Tổ chức hoạt động văn thể mỹ, thi đua, báo chí và các sinh hoạt tập thể khác. 

g) Ban tự quản phối hợp với Tổ quản lý sinh viên tổ chức họp phòng trưởng 1 

lần/học kỳ. Thời gian và nội dung họp do tổ quản lý sinh viên chuẩn bị. 

h) Quyền lợi: Phòng trưởng và Ban tự quản được đề nghị nhà trường khen 

thưởng bằng hiện kim sau mỗi năm học. 

i) Các phòng trưởng và thành viên Ban tự quản làm việc thiếu trách nhiệm sẽ 

bị khiển trách hoặc bãi miễn, cắt những quyền lợi nói trên. 

k) Trưởng Ban tự quản Ký túc xá do đại hội đại biểu sinh viên nội trú giới 

thiệu và đề cử, Ban Giám Đốc quyết định. Trưởng Ban Tự quản là thành viên của Ban 

Tự quản Ký túc xá. 

 

 

 

 



    
 

  
 

Chương IV 

KHEN THƯỞNG & XỬ LÝ KỶ LUẬT 

Điều 19. Khen thưởng 

Sinh viên có nhiều đóng góp tích cực trong công tác sinh viên nội trú sẽ được 

Nhà trường và Ban quản lý ký túc xá khen thưởng. 

Điều 20. Kỷ luật  

Sinh viên vi phạm quy chế ký túc xá tùy theo mức độ sẽ bị xử lý kỷ luật theo 

khung kỷ luật quy định tại phần phụ lục, từ hình thức khiển trách cảnh cáo, đưa ra 

khỏi ký túc xá, đình chỉ học tập buộc thôi học đến truy cứu trách nhiệm hình sự. 

Điều 21. Thẩm quyền xử lý 

Sinh viên của trường vi phạm quy chế ở mức khiển trách, cảnh cáo thì Hiệu 

trưởng ủy quyền cho Giám đốc ký túc xá ra quyết định. Nếu vi phạm ở mức cao 

hơn thì lập biên bản đề nghị Hiệu trưởng ra quyết định xử lý. 

Điều 22. Sửa đổi, bổ sung Quy định 

Trong quá trình thực hiện nếu gặp khó khăn, vướng mắc hoặc phát sinh mới, 

đề nghị các đơn vị có liên quan, chính quyền địa phương gửi ý kiến về Ban quản lý 

ký túc xá để tổng hợp trình Ban Giám đốc xem xét quyết định việc sửa đổi, bổ sung 

cho phù hợp./. 

 

                                                                                                BAN GIÁM ĐỐC 

  

 Đã ký 
                                                                                                            
                                                                                                           ThS. Đỗ Ngọc Côi 



    
 

  
 

PHỤ LỤC 

I. NỘI QUY KÝ TÚC XÁ 

1. Tất cả sinh viên khi ra vào Ký túc xá phải mang thẻ nội trú, khách đến liên 

hệ công tác, thân nhân, bạn bè của sinh viên đến thăm phải thực hiện theo sự hướng 

dẫn của bảo vệ. 

2. Chỉ những sinh viên đã đăng ký nội trú sử dụng phòng ở mới được phép ở 

Ký túc xá. 

3. Sinh viên ở trong Ký túc xá phải chấp hành chế độ đăng ký và kiểm tra hộ 

khẩu theo quy định của địa phương. 

4. Không chứa chấp người lạ trong phòng ở. Khi có người thân đến thăm, nếu 

ở qua đêm phải được phép của Ban quản lý Ký túc xá và phải đăng ký tạm trú. 

5. Nghiêm cấm uống rượu, bia, hút thuốc, đánh bài và các hình thức cờ bạc 

khác trong phòng ở và trong khuôn viên Ký túc xá. 

6. Không được gây ồn ào, không tổ chức gây gổ, kích động hoặc tham gia 

đánh nhau gây mất an ninh trật tự trong Ký túc xá. Không leo rào vào khuôn viên 

ký túc xá, không leo ban công, bông gió vào phòng ở sinh viên. 

7. Không xả rác, viết, vẽ dán giấy, treo các vật dụng lên tường, không treo 

rèm, mắc võng trong phòng ở và các khu vực công cộng. Giữ gìn phòng ở gọn 

gàng, sạch sẽ. 

8. Không chứa chấp, che giấu hàng quốc cấm, tội phạm. Không tạo ra, tàng trữ 

hoặc sử dụng hung khí, các chất dễ cháy nổ, các chất kích thích, gây nghiện, tài liệu 

và văn hóa phẩm có nội dung không lành mạnh. 

9. Nghiêm cấm nấu ăn trong phòng ở. Không được tự động câu mắc điện thiếu an 

toàn trong phòng ở. Không được dùng điện để đun, nấu. Tiết kiệm điện, nước. Đảm bảo 

an toàn phòng chống cháy nổ trong khuôn viên ký túc xá. 

10. Sinh viên chơi thể thao ở những nơi quy định, không chơi thể thao trong 

phòng ở, hành lang, ban công, các phòng sinh hoạt công cộng và trên đường đi. 

11. Không phá hoại, ăn cắp của công, tài sản công dân. Tự bảo quản tài sản cá 

nhân, tài sản được trang bị trong phòng ở, trong Ký túc xá. 

12. Không được có hành vi, tác phong, ăn mặc thiếu văn hóa gây ảnh hưởng 

xấu đến môi trường sống. Nghiêm cấm truyền bá các hoạt động mê tín dị đoan, các 

hoạt động tôn giáo trái phép trong phòng ở và khu vực ký túc xá. 

13. Chỉ sử dụng máy vi tính vào mục đích học tập và giải trí lành mạnh. 

Không được lắp đặt, kết nối các thiết bị công nghệ thông tin trái quy định trong 

khuôn viên ký túc xá. 

14. Ký túc xá mở cổng chính từ 5h sáng và đóng cổng vào lúc 23h hàng ngày. 

                                                                                                       



    
 

  
 

II. KHUNG XỬ LÝ KỶ LUẬT VI PHẠM NỘI QUI KÝ TÚC XÁ 

Sinh viên, học viên Trường Đại học Nông Lâm TP. HCM không chấp hành 

nội quy Ký túc xá sẽ bị xử lý kỷ luật vi phạm như sau: 

1. Về Ký túc xá sau 23 giờ 00 nhưng không có lí do chính đáng. 

Lần 1: Khiển trách. 

Lần 2: Cảnh cáo. 

2. Ra, vào ký túc xá không theo cửa qui định như: Trèo tường, phá cửa, phá 

hoa sắt hành lang hoặc cửa sổ; tự động đánh chìa khoá cửa: Cảnh cáo bồi thường tài 

sản bị hư hỏng. 

3. Nấu ăn dưới mọi hình thức: 

Lần 1: Khiển trách, thu phương tiện. 

Lần 2:  Cảnh cáo. 

4. Đưa người ngoài danh sách vào ở trong phòng, sau 23 giờ không trình báo: 

Lần 1:  Khiển trách. 

Lần 2:  Cảnh cáo. 

5. Đưa người khác giới vào ngủ tại phòng: Cảnh cáo và không được ở ký túc xá. 

6. Tự ý di chuyển chỗ ở: 

Lần 1 :  Khiển trách, buộc phải về nơi ở cũ. 

Lần 2 :  Cảnh cáo. 

7. Tự ý cho người ngoài danh sách vào ở thay chỗ của mình: Cảnh cáo và 

không được ở ký túc xá. 

8. Làm mất vệ sinh trong phòng ở, đổ nước, vứt rác qua cửa sổ, cầu thang, 

hành lang và nơi công cộng: 

Lần 1: Khiển trách. 

Lần 2: Cảnh cáo. 

9. Đi vệ sinh không đúng nơi qui định:  

Lần 1: Khiển trách, dọn vệ sinh. 

Lần 2: Cảnh cáo. 

10. Tự ý di chuyển tài sản trong phòng ở, viết vẽ lên tường, làm hư hỏng tài 

sản của trường: Trả tài sản về nơi ở cũ, sơn lại tường; tuỳ theo mức độ phải bồi 

thường và chịu hình thức kỷ luật từ khiển trách đến buộc ra khỏi ký túc xá. 

11. Uống rượu, bia: 

Lần 1: Khiển trách. 

Lần 2: Cảnh cáo. 



    
 

  
 

Uống rượu, bia gây mất trật tự; gây gổ đánh nhau: Từ cảnh cáo đến buộc ra 

khỏi ký túc xá. 

12. Sử dụng các phương tiện tiêu khiển sau 23 giờ: 

Lần 1:  Khiển trách. 

Lần 2:  Cảnh cáo. 

13. Đánh bài ăn tiền dưới mọi hình thức: Lập biên bản và chuyển giao Cơ 

quan chức năng xử lý theo qui định của Pháp luật (Hình thức kỷ luật tuỳ thuộc kết 

luận của cơ quan chức năng: Từ cảnh cáo đến buộc ra khỏi ký túc xá). 

14. La hét, tiếng ồn, gây mất trật tự dưới mọi hình thức trong ký túc xá: 

Lần 1: Khiển trách. 

Lần 2: Cảnh cáo. 

15. Chứa chấp, môi giới, hoạt động mại dâm, ma tuý; tàng trữ và sử dụng các 

loại vũ khí vũ khí, chất nổ, chất cháy, đốt pháo; tàng trữ  và văn hoá phẩm đồi truỵ:  

Lập biên bản và chuyển giao Cơ quan chức năng xử lý theo qui định của Pháp luật 

(Hình thức kỷ luật tuỳ thuộc kết luận của cơ quan chức năng: Từ cảnh cáo đến buộc 

ra khỏi ký túc xá). 

16. Đưa phần tử xấu vào ký túc xá, ăn cắp, trấn lột, đánh người: Tuỳ theo mức 

độ vi phạm mà chịu kỷ luật từ cảnh cáo đến buộc buộc ra khỏi ký túc xá và bàn 

giao cho cơ quan chức năng xử lý theo qui định của pháp luật. 

17. Mắc nối điện trái phép: 

Lần 1: Khiển trách. 

Lần 2: Cảnh cáo. 

Nếu mắc nối điện gây thiệt hại đến tài sản của cá nhân và Nhà trường thì phải 

đền bù và chịu các hình thức xử lý theo quy định của Pháp luật. (Tuỳ theo mức độ 

vi phạm) 

18. Để xe máy, xe đạp, các phương tiện khác trong khuôn viên ký túc xá 

(phòng ở và cư xá): 

Lần 1: Cảnh cáo.  

Lần 2: Buộc ra khỏi ký túc xá. 

19. Căng ri đô, thờ cúng, thắp hương trong ký túc xá: 

Lần 1: Khiển trách. 

Lần 2: Cảnh cáo. 

20. Đánh nhau: Tuỳ mức độ vi phạm mà chịu kỷ luật từ cảnh cáo đến buộc 

buộc ra khỏi ký túc xá. 

21. Không đóng tiền ở ký túc xá đúng thời gian qui định (sau 30 ngày): Cảnh 

cáo và không được ở ký túc xá, đồng thời  phải đóng hết tiền của số tháng đã ở. 



    
 

  
 

22.  Không trả tiền điện, nước, vệ sinh đúng hạn: Khiển trách và tạm dừng 

cung cấp dịch vụ trên theo qui định của Nhà trường. 

23. Chơi đá bóng, tập tạ ngoài hành lang, trong phòng ở của ký túc xá: 

Lần 1: Khiển trách. 

Lần 2: Cảnh cáo. 

Sinh viên, học viên vi phạm các hình thức kỷ luật từ Cảnh cáo trở lên đều phải 

buộc ra khỏi Ký túc xá và chấm dứt ở khi quyết định kỷ luật có hiêụ lực. Sinh viên, 

học viên không chấp hành quyết định kỷ luật, sẽ phải chịu hình thức kỷ luật cao hơn 

của Nhà trường. 

 Mọi vi phạm đều được xử lý theo đúng qui chế nội trú của Bộ Giáo dục & 

Đào tạo và của Nhà trường đã ban hành. Cụ thể nếu một học kỳ vi phạm 2 lần các 

điều trên sẽ không được đăng ký ở nội trú Ký túc xá, thông báo về Khoa quản lý 

sinh viên. Nếu vi phạm nặng sẽ kiến nghị nhà trường xem xét kỷ luật. 

                       

         BAN GIÁM ĐỐC 

 

          Đã ký 

         ThS. Đỗ Ngọc Côi 


