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V/v chấn chỉnh nề nếp, tác phong, 

kỷ luật học tập của  học sinh - sinh viên 
 

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2019 

Kính gửi: - Các phòng (Ban), đơn vị của Trường; 

- Cán bộ, giảng viên, nhân viên; 

- Các lớp sinh viên toàn trường. 

Thời gian qua, việc thực hiện và duy trì nề nếp, tác phong, kỷ luật học tập của  học 

sinh - sinh viên có dấu hiệu bị lơ là, buông lỏng quản lý, dẫn tình trạng vi phạm kỷ luật 

học tập, nề nếp, tác phong của sinh viên diễn ra rất phổ biến. Tình trạng sinh viên 

thường xuyên đi muộn, về sớm, nghỉ học không phép, mang đồ ăn thức uống vào lớp 

học, sử dụng điện thoại trong giờ học, nói chuyện riêng, thậm trí nằm ngủ trong giờ học  

…vv tạo hình ảnh rất xấu trong văn hóa học đường, gây bức xúc với đa số giảng viên, 

sinh viên, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng đào tạo của Nhà trường. 

Để khắc phục tình trạng trên, giữ nghiêm kỷ luật, nâng cao hiệu quả giảng dạy học 

tập trong Nhà trường, Hiệu trưởng nhà trường yêu cầu các phòng (Ban), đơn vị của 

Trường, cán bộ, giảng viên, nhân viên và Học sinh sinh viên toàn trường thực hiện ngay 

một số yêu cầu sau: 

1. Đối với HSSV: 

- Nghiêm chỉnh chấp hành quy định về giờ giấc học tập; hạn chế tối đa tình trạng đi 

muộn về sớm, nghỉ học không có lý do chính đáng. Những trường hợp đi muộn 

quá 20 phút, các giảng viên sẽ không cho vào lớp. 

- Trước khi giờ học bắt đầu, cán sự các lớp phải yêu cầu sinh viên kê lại bàn ghế cho 

ngay ngắn, thẳng hàng; bật điện chiếu sáng, quạt, điều hòa (Nếu cần), đóng (khi bật 

điều hòa) hoặc mở các cửa, kéo rèm che cửa sổ để đảm bảo lưu thông không khí và 

ánh sáng hợp lý cho lớp học 

- Tuyệt đối không mang đồ ăn, thức uống vào trong phòng học; bỏ rác đúng nơi quy 

định, có ý thức giữ gìn vệ sinh chung và cảnh quan sư phạm. 

- Tuyệt đối không sử dụng điện thoại trong giờ học. Trường hợp, giáo vụ nhà trường 

và giảng viên phát hiện sinh viên sử dụng điện thoại trong lớp, làm ảnh hưởng tới 

trật tự lớp học, sẽ phải lập biên bản tạm thu giữ điện thoại để xử lý theo quy định. 

- Không ngủ trong lớp, nói chuyện, cười đùa, cãi vã,  gây mất trật tự lớp học.    

- Tuân thủ đầy đủ các quy định chung của Trường về trang phục, tác phong, giầy 

dép khi đến trường (Theo quy chế xây dựng văn hóa học đường). 

- Tuyệt đối không cho người ngoài trường vào lớp học; không học hộ, thi hộ.  

2. Đối với chủ nhiệm các lớp: 

- Duy trì thường xuyên việc sinh hoạt lớp để nắm bắt tâm tư nguyện vọng của sinh 

viên; phối hợp giải quyết những vấn đề liên quan đến học tập, sinh hoạt của sinh 

viên; tuyên truyền, vận động, giáo dục, thuyết phục, nhắc nhở sinh viên thực hiện 

đầy đủ nội quy, kỷ luật học tập của Nhà trường. 



- Lập sổ theo dõi hoạt động của lớp (kèm theo lý lịch trích ngang, điện thoại liên hệ) 

của sinh viên để quản lý lớp hiệu quả. 

- Phối hợp với cán sự lớp, giảng viên các bộ môn, cán bộ các phòng ban liên quan 

theo dõi, giám sát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nề nếp, kỷ luật học tập 

của Nhà trường. 

- Trong 3 tuần liên tiếp, mỗi tuần 3 lần tổ chức sinh hoạt lớp (Vào cuối giờ học) để 

chấn chỉnh tác phong, nề nếp học tập của sinh viên.     

3. Đối với giảng viên các bộ môn:  

- Tăng cường phối hợp với cán sự, chủ nhiệm lớp và cán bộ các phòng ban để duy trì 

kỷ luật học đường;  

- Cương quyết không tiến hành bài giảng khi phòng học không đảm bảo ánh sáng, 

quạt điện, thông gió, mỹ quan lớp học;  

- Tuyệt đối không để tình trạng sinh viên nói chuyện riêng, nằm ngủ, sử dụng điện 

thoại, mang đồ ăn thức uống vào trong lớp học. 

- Duy trì việc tuân thủ giờ giấc học tập và tư thế, hình ảnh, tác phong sư phạm. 

4. Đối với các phòng (Ban)  

- Phòng Đào tạo phối hợp với Ban công tác HSSV bố trí cán bộ đi kiểm tra chuyên 

cần hàng ngày (Đầu và cuối giờ học), phối hợp với giảng viên, chủ nhiệm, cán sự 

lớp nắm bắt tình hình và xử lý giảng viên, sinh viên vi phạm. 

- Quán triệt việc thực hiện quy chế xây dựng văn hóa học đường đối với giảng viên 

trước khi phân công giảng dạy và thường xuyên nhắc nhở giảng viên phối hợp thực 

hiện. 

- Phối hợp với Phòng TCHC, Ban Công tác HSSV cử cán bộ đầu giờ đứng quan sát, 

nhắc nhở sinh viên tuân thủ nề nếp, kỷ luật học tập của Nhà trường. 

- Yêu cầu Tổ Bảo vệ phối hợp nhắc nhở không cho sinh viên mang đồ ăn thức uống 

vào trường, lớp học. 

- Lãnh đạo các khoa, phòng, ban, đơn vị gương mẫu chấp hành và quán triệt việc 

thực hiện đúng các nội quy, quy chế của Nhà trường cho cán bộ, giảng viên, nhân 

viên trong đơn vị mình, đồng thời, tăng cường việc kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở 

việc chấp hành, nội quy, quy chế, lề lối, tác phong làm việc của từng thành viên 

đơn vị mình quản lý. 

Nhận được văn bản này, yêu cầu lãnh đạo các phòng (Ban), đơn vị, mọi cá nhân 

giảng viên sinh viên toàn trường nghiêm túc thực hiện./. 
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