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QUYẾT ĐỊNH  

 V/v Ban hành Bộ quy tắc ứng xử của Học sinh sinh viên tại  

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP 

Căn cứ Thông tư số 17/2017/TT-BLĐTBXH ngày 30/6/2017 của Bộ Lao 

động, Thương binh và Xã hội về việc Ban hành quy chế công tác học sinh sinh 

viên trong trường trung cấp, trường cao đẳng; 

Căn cứ Quyết định số 2965/QĐ-BCT ngày 07/4/2014 của Bộ Công 

Thương quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường 

Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp; 

Xét đề nghị của nhóm sáng kiến xây dựng “ Bộ quy tắc ứng xử áp dụng 

tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp” và Hội đồng thi đua khen thưởng 

kỷ luật HSSV, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bộ quy tắc ứng xử của học 

sinh sinh viên tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp. 

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3. Trưởng phòng Tổ chức Hành chính – Quản trị, Quản lý đào tạo, 

Công tác chính trị HSSV, Các khoa đào tạo và Học sinh sinh viên trong toàn 

trường chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. 

 
Nơi nhận: 

- Ban giám hiệu, 

- Như Điều 3, 

- Lưu: VT. 
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Nguyễn Thanh Hải 

 



BỘ QUY TẮC ỨNG XỬ CỦA HỌC SINH SINH VIÊN  

TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP 

( Kèm theo Quyết định số:  153 /QĐ-CĐKTCN, ngày 06 tháng 02 năm 2018  

của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp) 

 

CHƯƠNG I. QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Đối tượng áp dụng 

Đối tượng áp dụng là tất cả học sinh, sinh viên đang học tập tại 

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp. 

Điều 2. Mục đích xây dựng  

Là căn cứ để đánh giá, khen thưởng và xếp loại học sinh sinh viên trong 

mỗi học kỳ và cả năm học. 

Thể hiện tính văn minh, lịch sự tôn trọng mọi người và tôn trọng bản 

thân; góp phần giáo dục phẩm chất chính trị, đạo đức và lối sống lành mạnh; xây 

dựng cách ứng xử cho học sinh sinh viên đang học tập tại Trường Cao đẳng Kỹ 

thuật Công nghiệp. 

CHƯƠNG II.  

NỘI DUNG BỘ QUY TẮC ỨNG XỬ CỦA HỌC SINH SINH VIÊN 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP 

Điều 3. Quy định về phẩm chất, đạo đức và giao tiếp ứng xử 

Tích cực rèn luyện phẩm chất đạo đức, có lối sống lành mạnh, giản dị, 

trung thực và khiêm tốn. Phải có ý thức phấn đấu không ngừng vươn lên trong 

học tập. Biết tự học, tự nghiên cứu. Không được nói dối và bao che những 

khuyết điểm của người khác.   

Có thái độ tôn trọng, lễ phép với thầy, cô giáo, nhân viên nhà  trường; 

trong việc chào hỏi, xưng hô với thầy cô giáo, nhân viên trong nhà trường khách 

đến thăm, làm việc với nhà trường: Đảm bảo kính trọng, lịch sự, lễ phép; không 

được có những hành động, cử chỉ, lời nói thiếu chuẩn mực đạo đức, vô lễ với 

thầy, cô và người lớn tuổi.  Không được có những hành vi xúc phạm nhân phẩm, 

danh dự của thầy, cô giáo, nhân viên nhà trường. 

Học sinh sinh viên phải đứng chào khi giáo viên vào lớp và khi kết thúc 

giờ giảng phải chờ giáo viên cho phép mới được ra khỏi lớp học. 

Đối với cán bộ, nhân viên nhà trường và khách đến liên hệ công tác cần 

đứng lại chào hỏi lịch sự, không vừa đi vừa chào hỏi. 



Nghiêm cấm hút thuốc lá, sử dụng đồ ăn, nước uống có cồn trên giảng 

đường, lớp học và trong các hoạt động tập thể khác của trường. 

Tuyệt đối không sử dụng điện thoại di động, mất trật tự trong giờ học, 

sinh hoạt tập thể và ngoại khóa. 

Trong quan hệ bạn bè cần trong sáng, lành mạnh phù hợp với truyền 

thống, bản sắc văn hóa dân tộc; nghiêm cấm hành vi không lành mạnh trong 

khuôn viên nhà trường. Tôn trọng bạn bè, biết chia sẻ, động viên, giúp đỡ bạn bè 

vươn lên trong học tập và rèn luyện. Không được bao che khuyết điểm cho 

bạn; không được có những hành động phân biệt đối xử, vu khống, nói xấu bạn 

bè; giữ gìn mối quan hệ bình đẳng, trong sáng với bạn bè khác giới;   

Không sử dụng mạng internet, mạng xã hội... để nói xấu, tuyên truyền 

nhằm bôi nhọ, kích động hận thù đối người khác. 

Không nói tục, chửi bậy, đánh nhau; không xúc phạm danh dự, nhân 

phẩm hay thân thể của người khác.  

Không phát ngôn hoặc có các hình thức hành vi xuyên tạc nội dung giáo 

dục, chủ trương đường lối của Đảng, chính sách phát luật của Nhà nước, uy tín 

của nhà trường. 

Điều 4. Quy định về Trang phục của học sinh sinh viên 

Khi đến trường, phải đeo thẻ học sinh sinh viên, xuất trình thẻ khi có yêu 

cầu. 

Trang phục khi đến trường cần lịch sự: mặc quần dài, váy dài; áo sơ mi 

hoặc áo phông có cổ; đi giày hoặc dép có quai ( đối với giờ lý thuyết); các môn 

học thực hành phải mặc đồng phục chuyên ngành. Đầu tóc gọn gàng, không 

nhuộm tóc màu khác biệt, phản cảm. 

Đối với các ngày lễ lớn trong năm như 20/11: Nam, nữ mặc áo đồng phục 

của nhà trường, cho áo vào trong quần, mặc quần sẫm màu, đi giày hay dép có 

quai hậu.  

Nghiêm cấm học sinh đến trường đi dép lê, mặc các loại trang phục như 

áo hở vai, hở lưng, hở nách…áo quá ngắn, quần soóc, váy ngắn…và các loại 

trang phục phản cảm khác.  

Điều 5. Quy định ứng xử trong bảo vệ tài sản 

Có ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo vệ cơ sở vật chất, xây dựng và 

giữ gìn trường, lớp học xanh, sạch đẹp. Quan tâm chăm sóc tốt các công trình 

thanh niên. 

Sử dụng an toàn và tiết kiệm điện, nước, trang thiết bị của nhà trường. 

Có ý thức bảo vệ các công trình văn hóa, các di tích lịch sử ở địa phương. 



Không hủy hoại, phá hay làm hư hỏng các trang thiết bị và tài sản của nhà 

trường. Thực hiện tắt đèn, quạt trong các phòng học sau khi tan học...bảo vệ tài 

sản của nhà trường khi học môn học thực hành. 

Nghiêm cấm sử dụng vũ khí, chất gây cháy nổ trong trường; không tự ý 

xê dịch, vận chuyển các trang thiết bị trong hội trường, phòng học. 

Điều 6. Quy định ứng xử về giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao 

thông 

Không tập trung đông người gây rối trật tự công cộng trong và ngoài khu 

vực trường, không tự ý tụ tập uống rượu bia trong Trường. 

Không tham gia tệ nạn xã hội như ma túy, mại dâm, mê tín dị đoan, sử 

dụng các tài liệu có nội dung phản động, bạo lực, đồi trụy. 

Học sinh sinh viên tuyệt đối chấp hành Luật Giao thông đường bộ, chỉ 

dẫn giao thông trong khu vực Trường. 

Khi đến trường học học sinh sinh viên phải để xe đúng nơi quy định, tuyệt 

đối không để xe trong khuôn viên sân trường, ký túc xá. 

Điều 7. Quy định ứng xử về giữ gìn vệ sinh môi trường 

Không xả rác, xé các loại tài liệu, giấy vụn, sách báo...ra lớp học, sân 

trường và khu công cộng; không dẫm chân, tự ý viết, vẽ, dán lên tường, bàn ghế 

trong lớp học, phòng học, phòng ở ký túc xá và các khu vực khác trong khuôn 

viên trường. Góp phần xây dựng nếp sống văn minh, môi trường học tập xanh, 

sạch, đẹp. 

Không được tự ý treo băng rôn, biểu ngữ, sán ápphích, poster quảng 

cáo...khi chưa được sự cho phép của lãnh đạo Trường. Những nội dung được 

phép tuyên truyền phải dán tại bảng tin theo quy định. 

Không chặt cây, bẻ cành, hái hoa, các loại cây cảnh trong khuôn viên 

trường. 

CHƯƠNG III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 8. Quy định về khen thưởng và xử lý vi phạm 

1. Khen thưởng 

Thực hiện nghiêm túc quy định này là một trong những tiêu chí xét điểm rèn 

luyện đối với học sinh sinh viên. 

Học sinh sinh viên có thành tích xuất sắc trong thực hiện quy định này sẽ 

được nhà trường xem xét khen thưởng, là một trong các tiêu chí để cộng điểm 

rèn luyện cuối kỳ cho học sinh sinh viên. 

2. Xử lý vi phạm 



Học sinh sinh viên vi phạm một trong các nội dung của quy định này sẽ bị 

xử lý theo quy định tại Thông tư số 17/2017/TT-BLĐTBXH ngày 30/6/2017 của 

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc Ban hành quy chế công tác học 

sinh sinh viên trong trường trung cấp, trường cao đẳng 

Trường hợp vi phạm nội dung tại Điều 5, tùy theo mức độ vi phạm và ảnh 

hưởng nhà trường sẽ xem xét để xử lý theo quy định riêng. 

Ngoài ra tùy theo mức độ vi phạm và hậu quả do hành vi gây ra của học 

sinh sinh viên có thể bị xử lý ở mức độ cao hơn hoặc đề nghị cơ quan chức năng 

xử lý theo quy định của pháp luật. 

Điều 9. Điều khoản thi hành 

1. Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

2. Trong quá trình thực hiện nếu phát hiện những điều không hợp lý. 

Phòng Tổ chức Hành chính Quản trị phối hợp với các đơn vị liên quan tham 

mưu đề xuất với Lãnh đạo nhà trường xem xét điều chỉnh cho phù hợp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


