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QUYẾT ĐỊNH
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 145/QĐ-TCĐLTTP-CTHSSV ngày
01/3/2013 về việc ban hành Quy chế học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng Lương
thực – Thực phẩm và Quyết định số 278/QĐ-TCĐLTTP-CTHSSV ngày 25/3/2014
về việc ban hành Nội dung vi phạm và khung xử lý kỷ luật đối với HSSV
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM
Căn cứ Quyết định số 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 số 173/QĐ-BNN-TCCB ngày 21/01/2002 của Bộ Nông nghiệp &
PTNT về việc Quy định chức năng nhiệm vụ của trường Cao đẳng Lương thực - Thực
phẩm;
Căn cứ quyết định số 42/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 13/08/2007 của Bộ trưởng Bộ
Giáo dục & Đào tạo về việc ban hành Quy chế học sinh, sinh viên các trường đại học,
cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy;
Theo đề nghị của ông Trưởng phòng Công tác học sinh, sinh viên,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 145/QĐ-TCĐLTTPCTHSSV ngày 01/3/2013 về việc ban hành Quy chế học sinh, sinh viên Trường Cao
đẳng Lương thực – Thực phẩm như sau:
1. Khoản 1 Điều 21 được sửa đổi, bổ sung như sau:
Thi đua, khen thưởng thường xuyên đối với cá nhân và tập thể HSSV có thành tích
được biểu dương, khuyến khích kịp thời, cụ thể:
a) Đạt giải cá nhân hoặc tập thể các cuộc thi HSSV giỏi, Olympic các môn học từ
cấp thành phố hoặc tương đương trở lên.
b) Chủ trì đề tài hoặc tham gia đề tài nghiên cứu khoa học từ cấp trường trở lên đã
được nghiệm thu từ loại khá trở lên.
c) Đóng góp có hiệu quả trong công tác Đảng, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên, trong
hoạt động thanh niên xung kích, HSSV tình nguyện, giữ gìn an ninh trật tự, các hoạt
động trong lớp, khoa, trong Ký túc xá, trong hoạt động xã hội, văn hóa, văn nghệ, thể
thao.
d) Các thành tích đặc biệt khác.
Điều kiện để được khen thưởng thường xuyên:
- Được đơn vị trong nhà trường đề nghị, kèm theo giấy khen (của Đoàn trường hoặc
của các đơn vị ngoài nhà trường) hoặc chứng nhận có thành tích đã đạt được;
- Cá nhân không bị kỷ luật trong năm học xét khen thưởng.

2. Mục 2.1 Khoản 2 Điều 21 được sửa đổi, bổ sung như sau:
Thi đua, khen thưởng toàn diện định kỳ đối với cá nhân và tập thể lớp được tiến hành
vào cuối năm học. Cụ thể:
2.1. Đối với cá nhân HSSV
a) Điều kiện để được xét khen thưởng cá nhân theo năm học
- Có kết quả học tập và rèn luyện năm học đạt từ loại khá trở lên;
- Không bị kỷ luật trong năm học xét khen thưởng;
- Đối với sinh viên cao đẳng: đang trong thời gian đào tạo theo thiết kế của khóa học,
không có học phần ở kỳ thi chính bị điểm F, đảm bảo số tín chỉ tối thiểu theo quy định
đào tạo;
- Đối với học sinh Trung cấp chuyên nghiệp: phải học đầy đủ khối lượng học phần
(tính theo ĐVHT) theo kế hoạch đào tạo của từng lớp, không có điểm học phần ở lần thi
thứ nhất bị dưới 5 điểm.
- Không xét khen thưởng HSSV trong thời gian tạm dừng, học lại, kéo dài thời gian
học tập.
b) Căn cứ khen thưởng:
- Căn cứ xét khen thưởng là là kết quả học tập kỳ thi chính.
- Đối với sinh viên cao đẳng: Kết quả học tập năm học tính theo điểm trung bình
chung năm học theo thang điểm 4 (của tất cả các học phần học trong năm học).
Phân loại học tập năm học như sau:
Loại Xuất sắc
Loại Giỏi
Loại Khá

Điểm từ 3,60 đến 4,00
Điểm từ 3,20 đến 3,59
Điểm từ 2,5 đến 3,19

- Đối với học sinh Trung cấp chuyên nghiệp: Phân loại kết quả học tập theo Quy chế
đào tạo trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy.
3. Khoản 3 Điều 22 được bổ sung, sửa đổi như sau:
Hình thức khen thưởng:
a) Khen thưởng thường xuyên
Đối với cá nhân, tập thể được được tặng giấy khen và phần thưởng.
b) Khen thưởng định kỳ
- Đạt danh hiệu HSSV khá, được tặng giấy khen
- Đạt danh hiệu HSSV giỏi, xuất sắc được tặng giấy khen và phần thưởng.
- Các danh hiệu tập thể được tặng giấy khen và phần thưởng
c) Đối với năm học cuối khóa: Không xét khen thưởng cá nhân và tập thể.
Điều 2. Sửa đổi, bổ sung nội dung 29, 31, 32 và bổ sung nội dung 42 của Phụ lục
Nội dung vi phạm và khung xử lý kỷ luật đối với HSSV ban hành theo Quyết định số
278/QĐ-TCĐLTTP-CTHSSV ngày 25/3/2014 của Hiệu trưởng như sau:

TT

Nội dung vi phạm

(1)

(2)
Để khách lạ ở qua đêm
hoặc HSSV tự ý vào ở
trong phòng nội trú mà
chưa được sự cho phép
của cán bộ quản lý Ký túc
xá.
Đưa người ngoài vào
trong trường, khu nội trú,
gây ảnh hưởng xấu đến an
ninh, trật tự trong trường.

29

31

32

Đánh nhau gây thương
tích; Tổ chức hoặc tham
gia đánh nhau; Gây rối
làm mất trật tự an ninh

42

Các hành vi vi phạm quy
chế HSSV; quy chế nội
trú, ngoại trú hoặc các
quy định khác nhưng
chưa quy định trong Nội
dung vi phạm và khung
xử lý kỷ luật này.

Số lần vi phạm và
hình thức xử lý
(số lần tính trong cả khóa học)
Đình chỉ
Khiển Cảnh
Buộc
học tập 1
trách
cáo
thôi học
năm
(3)
(4)
(5)
(6)

Lần 1

Hình thức khác

(7)
Vi phạm lần 2 ngoài
kỷ luật cảnh cáo,
HSSV phải ra khỏi
khu nội trú.

Lần 2

Tuỳ theo mức độ xử
lý từ khiển trách đến
buộc thôi học
Tuỳ theo mức độ xử
lý từ khiển trách đến
buộc thôi học. Nếu
mức độ nghiêm
trọng giao cho cơ
quan chức năng xử
lý
Tuỳ theo mức độ,
xử lý từ khiển trách
đến buộc thôi học.

Điều 3. Các Ông (bà) Trưởng các phòng, khoa, trung tâm và học sinh, sinh viên của
Trường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Điều 4. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và áp dụng từ năm học 2014-2015./.
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lưu: VT, P. Công tác HSSV.
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Huỳnh Thị Kim Cúc

