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ngày 13 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
Chương 2

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA HỌC SINH, SINH VIÊN
Điều 4. Quyền của HSSV
1. Được nhận vào học đúng ngành nghề đã đăng ký dự tuyển nếu đủ các điều kiện trúng
tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và nhà trường.
2. Được nhà trường tôn trọng và đối xử bình đẳng; được cung cấp đầy đủ thông tin cá
nhân về việc học tập, rèn luyện theo quy định của nhà trường; được nhà trường phổ
biến nội quy, quy chế về học tập, thực tập, thi tốt nghiệp, rèn luyện, về chế độ chính
sách của Nhà nước có liên quan đến HSSV.
3. Được tạo điều kiện trong học tập và rèn luyện, bao gồm:
a) Được sử dụng thư viện, các trang thiết bị và phương tiện phục vụ các hoạt động học
tập, thí nghiệm, nghiên cứu khoa học, văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao;
b) Được tham gia nghiên cứu khoa học, thi HSSV giỏi, thi Olympic các môn học, thi
sáng tạo tài năng trẻ;
c) Được chăm lo, bảo vệ sức khoẻ theo chế độ hiện hành của Nhà nước;
d) Được đăng ký dự tuyển đi học ở nước ngoài, học chuyển tiếp ở các trình độ đào tạo
cao hơn theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
đ) Được tạo điều kiện hoạt động trong tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, Đoàn TNCS
Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; tham
gia các tổ chức tự quản của HSSV, các hoạt động xã hội có liên quan ở trong và
ngoài nhà trường theo quy định của pháp luật; các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể
thao lành mạnh, phù hợp với mục tiêu đào tạo của nhà trường;
e) Được nghỉ học tạm thời, tạm ngừng học, học theo tiến độ chậm, tiến độ nhanh, học
cùng lúc hai chương trình, chuyển trường theo quy định của quy chế về đào tạo của
Bộ Giáo dục và Đào tạo; được nghỉ hè, nghỉ tết, nghỉ lễ theo quy định.
4. Được hưởng các chế độ, chính sách ưu tiên theo quy định của Nhà nước; được xét
nhận học bổng do các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tài trợ; được miễn giảm
phí khi sử dụng các dịch vụ công cộng về giao thông, giải trí, tham quan viện bảo
tàng, di tích lịch sử, công trình văn hoá theo quy định của Nhà nước.
5. Được trực tiếp hoặc thông qua đại diện hợp pháp của mình kiến nghị với nhà trường
các giải pháp góp phần xây dựng nhà trường; được đề đạt nguyện vọng và khiếu nại
lên Hiệu trưởng giải quyết các vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích chính đáng của
HSSV.
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6. Được xét tiếp nhận vào ký túc xá theo quy định của trường. Việc ưu tiên khi sắp xếp
vào ở ký túc xá theo quy định tại Quy chế công tác HSSV nội trú của Bộ Giáo dục và
Đào tạo.
7. HSSV đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp được nhà trường cấp bằng tốt nghiệp, bảng
điểm học tập và rèn luyện, hồ sơ HSSV, các giấy tờ có liên quan khác và giải quyết
các thủ tục hành chính.
8. Được hưởng chính sách ưu tiên của Nhà nước trong tuyển dụng vào các cơ quan Nhà
nước nếu tốt nghiệp loại giỏi, rèn luyện tốt và được hưởng các chính sách ưu tiên khác
theo quy định về tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức.
Điều 5. Nghĩa vụ của HSSV
1. Chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy chế,
nội quy, điều lệ nhà trường.
2. Tôn trọng nhà giáo, cán bộ và nhân viên của nhà trường; đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau
trong quá trình học tập và rèn luyện; thực hiện tốt nếp sống văn minh.
3. Giữ gìn và bảo vệ tài sản của nhà trường; góp phần xây dựng, bảo vệ và phát huy
truyền thống của nhà trường.
4. Thực hiện nhiệm vụ học tập, rèn luyện theo chương trình, kế hoạch giáo dục, đào tạo
của nhà trường; chủ động tích cực tự học, nghiên cứu, sáng tạo và tự rèn luyện đạo
đức, lối sống.
5. Thực hiện đầy đủ quy định về việc khám sức khoẻ khi mới nhập học và khám sức
khoẻ định kỳ trong thời gian học tập theo quy định của nhà trường.
6. Đóng học phí đúng thời hạn theo quy định.
7. Tham gia lao động và hoạt động xã hội, hoạt động bảo vệ môi trường phù hợp với
năng lực và sức khoẻ theo yêu cầu của nhà trường.
8. Chấp hành nghĩa vụ làm việc có thời hạn theo sự điều động của Nhà nước khi được
hưởng học bổng, chi phí đào tạo do Nhà nước cấp hoặc do nước ngoài tài trợ theo
Hiệp định ký kết với Nhà nước, nếu không chấp hành phải bồi hoàn học bổng, chi phí
đào tạo theo quy định.
9. Tham gia phòng, chống tiêu cực, gian lận trong học tập, thi cử và các hoạt động khác
của HSSV, cán bộ, giáo viên; kịp thời báo cáo với khoa, phòng chức năng, Hiệu
trưởng nhà trường hoặc các cơ quan có thẩm quyền khi phát hiện những hành vi tiêu
cực, gian lận trong học tập, thi cử hoặc những hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm nội
quy, quy chế khác của HSSV, cán bộ, giáo viên trong trường.
10. Tham gia phòng chống tội phạm, tệ nạn ma tuý, mại dâm và các tệ nạn xã hội khác.
Điều 6. Các hành vi HSSV không được làm
1. Xúc phạm nhân phẩm, danh dự, xâm phạm thân thể nhà giáo, cán bộ, nhân viên nhà
trường và HSSV khác.
2. Gian lận trong học tập như: quay cóp, mang tài liệu vào phòng thi, xin điểm; học, thi,
thực tập, trực hộ người khác hoặc nhờ người khác học, thi, thực tập, trực hộ; sao chép,
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nhờ hoặc làm hộ tiểu luận, đồ án, khoá luận tốt nghiệp; tổ chức hoặc tham gia tổ chức
thi hộ hoặc các hành vi gian lận khác.
3. Hút thuốc, uống rượu, bia trong giờ học; say rượu, bia khi đến lớp.
4. Gây rối an ninh, trật tự trong trường hoặc nơi công cộng.
5. Tham gia đua xe hoặc cổ vũ đua xe trái phép.
6. Đánh bạc dưới mọi hình thức.
7. Sản xuất, buôn bán, vận chuyển, phát tán, tàng trữ, sử dụng hoặc lôi kéo người khác
sử dụng vũ khí, chất nổ, các chất ma tuý, các loại hoá chất cấm sử dụng, các tài liệu,
ấn phẩm, thông tin phản động, đồi trụy và các tài liệu cấm khác theo quy định của Nhà
nước; tổ chức, tham gia, truyền bá các hoạt động mê tín dị đoan, các hoạt động tôn
giáo trong nhà trường và các hành vi vi phạm đạo đức khác.
8.

Thành lập, tham gia các hoạt động mang tính chất chính trị trái pháp luật; tổ chức,
tham gia các hoạt động tập thể mang danh nghĩa nhà trường khi chưa được Hiệu
trưởng cho phép.

Phụ Lục: Một số nội dung vi phạm và khung xử lý kỷ luật
(Kèm theo quyết định số 42/2007/QĐ-BGDĐT ngày 13 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và
Đào tạo)
Số lần vi phạm và
hình thức xử lý
S
(Số lần tính trong cả khoá học)
T
Tên vụ việc vi phạm
Ghi chú
Đình chỉ
T
Khiển
Cảnh
Buộc
học tập 1
trách
cáo
thôi học
năm học
Đến muộn giờ học, giờ
Theo quy chế tín chỉ,
thực tập; nghỉ học không
1
quy chế thực tập
phép hoặc quá phép
2

Mất trật tự, làm việc riêng
trong giờ học, giờ thực tập
và tự học

Tùy theo mức độ, xử
lý từ khiển trách đến
buộc thôi học

3

Vô lễ với thầy, cô giáo và
CBCC nhà trường

Tuỳ theo mức độ, xử
lý từ khiển trách đến
buộc thôi học

4

Học hộ hoặc nhờ người
khác học hộ

Tùy theo mức độ, xử
lý từ khiển trách đến
buộc thôi học

5

Thi, kiểm tra hộ, hoặc nhờ
thi, kiểm tra hộ; làm hộ,
nhờ làm hoặc sao chép tiểu
luận, đồ án, khoá luận tốt
nghiệp

6

Tổ chức học, thi, kiểm tra
hộ; tổ chức làm hộ tiểu
luận, đồ án, khoá luận tốt
nghiệp

7

Mang tài liệu vào phòng
thi, đưa đề thi ra ngoài nhờ

Lần 1

Lần 2

Lần 1

Tùy theo mức độ có
thể giao cho cơ quan
chức năng xử lý theo
quy định của pháp
luật
Xử lý theo quy chế
tuyển sinh, quy chế
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làm hộ, ném tài liệu vào
phòng thi, vẽ bậy vào bài
thi; bỏ thi không có lý do
chính đáng

thi – kiểm tra

8

Không đóng học phí đúng
quy định và quá thời hạn
được trường cho phép hoãn

Tùy theo mức độ, xử
lý từ khiển trách đến
buộc thôi học

9

Làm hư hỏng tài sản trong
KTX và các tài sản khác
của trường

Tùy theo mức độ xử
lý từ khiển trách đến
buộc thôi học và
phải bồi thường thiệt
hại

10

Uống rượu, bia trong giờ
học; say rượu, bia khi đến
lớp.

11

Hút thuốc lá trong giờ học,
phòng họp, phòng thí
nghiệm và nơi cấm hút
thuốc theo quy định

Từ lần 3 trở lên, xử
lý từ khiển trách đến
cảnh cáo

12

Chơi cờ bạc dưới mọi hình
thức

Lần 4

Tùy theo mức độ có
thể giao cho cơ quan
chức năng xử lý theo
quy định của pháp
luật

13

Tàng trữ, lưu hành, truy
cập, sử dụng sản phẩm văn
hoá đồi trụy hoặc tham gia
các hoạt động mê tín dị
đoan, hoạt động tôn giáo
trái phép

Lần 4

Nếu nghiêm trọng
giao cho cơ quan
chức năng xử lý theo
quy định của pháp
luật

14

Buôn bán, vận chuyển, tàng
trữ, lôi kéo người khác sử
dụng ma tuý

Lần 1

Giao cho cơ quan
chức năng xử lý theo
quy định của pháp
luật

15

Sử dụng ma tuý

Xử lý theo quy định
về xử lý HSSV sử
dụng ma tuý

16

Chứa chấp, môi giới hoạt
động mại dâm

Giao cho cơ quan
chức năng xử lý theo
quy định của pháp
luật

Lần 1

Lần 1

Lần 1

Lần 2

Lần 2

Lần 2

Hoạt động mại dâm

18

19

Chứa chấp buôn bán vũ
khí, chất nổ, chất dễ cháy

Lần 3

Lần 3

Lần 4

Lần 1

Lần 1

17

Lấy cắp tài sản, chứa chấp,
tiêu thụ tài sản do lấy cắp
mà có.

Lần 3

Lần 2
Tùy theo mức độ xử
lý từ cảnh cáo đến
buộc thôi học. Nếu
nghiêm trọng, giao
cho cơ quan chức
năng xử lý theo quy
định của pháp luật
Lần 1
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Giao cho cơ quan
chức năng xử lý theo

và các hàng cấm theo quy
định của Nhà nước.

quy định của pháp
luật

20

Đưa phần tử xấu vào trong
trường, KTX gây ảnh
hưởng xấu đến an ninh, trật
tự trong nhà trường.

Tùy theo mức độ xử
lý từ cảnh cáo đến
buộc thôi học

21

Đánh nhau gây thương tích,
tổ chức hoặc tham gia tổ
chức đánh nhau

Lần 2

Nếu nghiêm trọng,
giao cho cơ quan
chức năng xử lý theo
quy định của pháp
luật

22

Kích động, lôi kéo người
khác biểu tình, viết truyền
đơn, áp phích trái pháp luật

Lần 2

Nếu nghiêm trọng,
giao cho cơ quan
chức năng xử lý theo
quy định của pháp
luật

23

Vi phạm các quy định về
an toàn giao thông

Lần 1

Lần 1

Tùy theo mức độ, xử
lý từ khiển trách đến
buộc thôi học
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