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T ĐỊNH
Về việc sửa đổi, bổ sung Phụ lục của u ch h c sinh, sinh viên
T
ng Cao đ ng L ng hực-Thực ph
___________
HI

TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM

Căn cứ Quyết định s 143/QĐ-BGD-ĐT-TCCB ngày 07/01/2002 của Bộ Giáo
dục - Đào tạo về việc thành lập Trường Cao đẳng Lương thực Thực phẩm;
Căn cứ quyết định s 173/QĐ/BNN-TCCB ngày 21/1/2001 của Bộ Nông nghiệp
và phát triển nông thôn về việc quy định chức năng, nhịêm vụ của Trường Cao đẳng
Lương thực - Thực phẩm;
Căn cứ Quyết định s 42/2007/QĐ-BGDĐT ngày 13/8/2007 của Bộ Giáo dục &
Đào tạo về việc ban hành Quy chế học sinh, sinh viên trong các trường đào tạo;
Căn cứ Quyết định s 14 /QĐ-TCĐLTTP-CTH V ngày 1/3/2013 của Hiệu
trư ng Trường Cao đẳng LTTP về việc ban hành Quy chế học sinh, sinh viên Trường
Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm;
Theo đề nghị của Ông Trư ng phòng Công tác HSSV,
T ĐỊNH:
Điều 1. ửa đổi, bổ sung Phụ lục Một s nội dung vi phạm và khung xử lý kỷ luật
của Quy chế học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm ban hành
k m th o Quyết định s 14 /QĐ-TCĐLTTP-CTH

V ngày 1/3/2013 của Hiệu trư ng

Trường Cao đẳng LTTP (kèm theo)
Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Các Ông (bà) Trư ng các Phòng, Khoa, Trung tâm chịu trách nhiệm thi hành
Quyết định này./.
:
- Giám hiệu;
- Như điều 3;
- Lưu: VT, P. CTHSSV.
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eo Qu ế đị số 278/Q -TC LTTP-CTHSSV ngày 25 tháng 3 ăm 2014 của Hiệu rưở
Trườ Cao đẳ Lươ
ực –T ực p ẩm)
ố lần vi phạ và
hình hức xử lý
(s lần tính trong cả khóa học)

Nội dung vi phạ

TT

Khiển
trách

Cảnh
cáo

Đình chỉ
học tập 1
năm

(3)

(4)

(5)

Hình thức khác

Buộc thôi
học
(6)

(1)

(2)

1

Đến muộn giờ học, giờ thực
hành trên 5 phút

Không cho vào lớp, ghi
vắng học tiết học này.

Mất trật tự, làm việc riêng
trong giờ học, giờ thực hành,
giờ thực tập và tự học. Không
chấp hành yêu cầu của giảng
viên; sử dụng điện thoại di
động, ...trong giờ học, giờ thực
hành.

Tùy th o mức độ vi
phạm, giảng viên bộ
môn nhắc nh , mời ra
khỏi lớp hoặc đề nghị
xử lý kỷ luật từ mức
khiển trách đến cảnh
cáo.

3

Tác phong, trang phục lên lớp
không đúng quy định

Không cho vào lớp, ghi
vắng tiết học, trừ điểm
r n luyện th o quy định.

4

Học hộ hoặc nhờ người khác
học hộ

Tu th o mức độ, có thể
xử lý từ khiển trách đến
buộc thôi học.

5

Thi, kiểm tra hộ, hoặc nhờ thi,
kiểm tra hộ

6

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

7

Mang tài liệu vào phòng thi,
đưa đề thi ra ngoài nhờ làm hộ,
ném tài liệu vào phòng thi, vẽ
bậy vào bài thi; bỏ thi không
có lý do chính đáng

2

Lần 1

Lần 2

Lần 3

Lần 4

Lần 1

Lần 2

Lần 1

(7)

Tu th o mức độ có thể
giao cho cơ quan chức
năng xử lý th o quy
định của pháp luật

Xử lý th o quy chế thi

8

quy của cơ quan thực tập

Đình chỉ thực tập, tr về
trường
giải
quyết.
Trường hợp vi phạm
nghiêm trọng, có thể áp
dụng từ mức khiển trách
đến buộc thôi học.

9

Vô lễ với thầy, cô giáo, cán
bộ, viên chức nhà trường

Tu th o mức độ, xử lý
từ khiển trách đến buộc
thôi học

H

V đi thực tập vi phạm nội

TT

Nội dung vi phạ

(1)

(2)

10

Xúc phạm thân thể, danh dự,
nhân phẩm của cán bộ, giáo
viên nhà trường

11

Gây gổ, ch ng đ i, đ doạ cán
bộ, giảng viên, viên chức nhà
trường

12

Ăn quà, xả rác bừa bãi trong
giảng đường, lớp học, hội
trường, phòng họp,... trong
trường

13

14

ố lần vi phạ và
hình hức xử lý
(s lần tính trong cả khóa học)

Hình thức khác

Khiển
trách

Cảnh
cáo

Đình chỉ
học tập 1
năm

(3)

(4)

(5)

(6)

Lần 1

Lần 2

Lần 1

Buộc thôi
học
(7)

Tu th o mức độ, xử lý
kỷ luật từ cảnh cáo, đến
buộc thôi học.

Lần 2

Tùy th o mức độ vi
phạm, thái độ khắc phục
của người vi phạm; xử
lý từ khiển trách đến
cảnh cáo.

Vi phạm các quy định về vệ
sinh công cộng, vệ sinh môi
trường (xả rác, tiểu tiện, đại
tiện không đúng nơi quy
định…)

Buộc dọn vệ sinh, tùy
mức độ có thể xử lý từ
khiển trách đến buộc
thôi học
Buộc vệ sinh trả lại
nguyên hiện trạng; tùy
mức độ có thể xử lý từ
khiển trách đến buộc
thôi học

Viết, vẽ hoặc có hành vi làm
bẩn tường, sàn nhà, bảng, bục
giảng, bàn ghế.

Giảng viên mời ra khỏi
lớp học; nếu tái phạm
đề nghị xử lý từ khiển
trách đến cảnh cáo.

15

Hút thu c lá trong giờ học,
phòng họp, phòng thí nghiệm
và nh ng khu vực cấm khác

16

Không bổ sung đầy đủ hồ sơ
nhập học th o quy định

Lần 1

Lần 2

Lần 3

Lần 4

Th o thời gian thông
báo của nhà trường

17

Không nộp bản chính học bạ,
b ng t t nghiệp THPT hoặc
tương đương để nhà trường đ i
chiếu th o quy định

Lần 1

Lần 2

Lần 3

Lần 4

Th o thời gian thông
báo của nhà trường

18

ử dụng văn b ng t t nghiệp
không hợp pháp.

19

ử dụng giấy tờ không hợp
pháp hoặc có hành vi giả mạo
hồ sơ để hư ng chế độ chính
sách của Nhà nước.

20

Không nộp đủ học phí đúng
quy định

x

(Buộc thôi học)

x

Nếu nghiêm trọng, giao
cho cơ quan chức năng
xử lý th o pháp luật.

TT

(1)

21

ố lần vi phạ và
hình hức xử lý
(s lần tính trong cả khóa học)

Nội dung vi phạ

(2)

Khiển
trách

Cảnh
cáo

Đình chỉ
học tập 1
năm

(3)

(4)

(5)

Hình thức khác

Buộc thôi
học
(6)

(7)

- Trước 1 tuần kể từ khi bắt
đầu k thi chính (lần 1).

Không được dự thi học
k (lần1)

- au khi kết thúc k thi phụ
(lần 2)

Xóa tên khỏi danh sách
lớp
Trừ điểm r n luyện, nếu
tiếp tục không thực hiện
thì xử lý kỷ luật từ
khiển trách đến cảnh
cáo và đề nghị cơ quan
chức năng xử lý th o

Không đóng bảo hiểm y tế

quy định của pháp luật

22

23

24

Làm hư hỏng, mất mát tài sản
của cá nhân, tập thể, nhà
trường

Lần 1

Lần 2

Tùy th o mức độ có thể
yêu cầu bồi thường thiệt
hại, xử lý kỷ luật từ
khiển trách đến buộc
thôi học.
Buộc bồi thường thiệt
hại; tùy th o mức độ xử
lý từ khiển trách đến
buộc thôi học, nghiêm
trọng giao cơ quan chức
năng xử lý th o pháp
luật

Không tuân thủ nội quy tại
xư ng thực hành, phòng thí
nghiệm, thư viện…. gây hư
hỏng tài sản, tai nạn lao động

Tu th o mức độ xử lý
từ cảnh cáo đến buộc
thôi học. Nếu nghiêm
trọng, giao cho cơ quan

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

chức năng xử lý th o
quy định của pháp luật
Buộc khôi phục hiện
trạng, tùy mức độ, xử lý
kỷ luật từ khiển trách
đến buộc thôi học

25

Đập phá cây cảnh, pano, khẩu
hiệu trong khuôn viên nhà
trường

26

Không tham gia các hoạt động
chính trị - xã hội, bảo vệ môi
trường…th o quyết định điều
động nhà trường.

Lần 2

Lần 3

27

Không thực hiện ngh a vụ
đăng ký tạm trú với công an

Lần 1

Lần 2

Vi phạm lần 1 trừ điểm
r n luyện trong học k

TT

(1)

ố lần vi phạ và
hình hức xử lý
(s lần tính trong cả khóa học)

Nội dung vi phạ

(2)

Khiển
trách

Cảnh
cáo

Đình chỉ
học tập 1
năm

(3)

(4)

(5)

Lần 1

Lần 2

Hình thức khác

Buộc thôi
học
(6)

(7)

cấp phường, xã trong thời hạn
quy định.
28

Không khai báo địa chỉ ngoại
trú với nhà trường hoặc khi có
sự thay đổi về địa chỉ ngoại trú

29

Để khách lạ vào trong phòng
nội trú qua đêm không khai
báo với tổ Quản lý KTX

30

U ng rượu, bia khi đến lớp
học; u ng rượu, bia gây gổ
đánh nhau; gây gổ đánh nhau
làm mất trật tự an ninh trong
nhà trường

31

Đưa người ngoài vào trong
trường, khu nội trú, gây ảnh
hư ng xấu đến an ninh, trật tự
trong trường.

32

Chơi cờ bạc dưới mọi hình
thức

34

Tàng tr , 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

35

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

37

Lần 1

ử dụng ma tuý
Chứa chấp, môi giới hoạt động
mại dâm

Lần 2

Lần 2

Tu th o mức độ xử lý
từ khiển trách đến buộc
thôi học

Lần 1

Lần 3

Lần 2

Lần 4

Lần 3

Tu th o mức độ xử lý
từ cảnh cáo đến buộc
thôi học

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

33

36

Lần 1

Vi phạm lần 2 ngoài kỷ
luật cảnh cáo, H V
phải ra khỏi khu nội trú.

Lần 1

Lần 1

Lần 1

Tu th o mức độ xử lý
từ cảnh cáo đến buộc
thôi học. Nếu mức độ
nghiêm trọng giao cho
cơ quan chức năng xử
lý

Lần 2

Lần 4

Tu th o mức độ có thể
giao cho cơ quan chức
năng xử lý th o quy
định của pháp luật

Lần 4

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

Lần 1

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

Lần 2

Th o quy định về xử lý
H V sử dụng ma tuý

Lần 1

Giao cho cơ quan chức
năng xử lý th o quy

Lần 2

Lần 3

Lần 3

Lần 1

TT

(1)

ố lần vi phạ và
hình hức xử lý
(s lần tính trong cả khóa học)

Nội dung vi phạ

(2)

Khiển
trách

Cảnh
cáo

Đình chỉ
học tập 1
năm

(3)

(4)

(5)

Hình thức khác

Buộc thôi
học
(6)

(7)
định của pháp luật

38

Hoạt động mại dâm

39

Chứa chấp, buôn bán vũ khí,
chất nổ, chất dễ cháy và các
hàng cấm th o quy định của
Nhà nước.

40

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

41

Vi phạm các quy định về an
toàn giao thông

Lần 1

Lần 1

Lần 2

Lần 3

Lần 2

Lần 1

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

Lần 2

Nếu nghiêm trọng, giao
cho cơ quan chức năng
xử lý th o quy định của
pháp luật
Tu th o mức độ, xử lý
từ khiển trách đến buộc
thôi học

