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UBND TỈNH NGHỆ AN 

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGHỆ AN                    

               Số: 349/QĐ-ĐHKTNA 

    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
         

          Nghệ An, ngày 10  tháng 04  năm 2019 

 
              

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc ban hành Quy định về thực hiện nếp sống văn hoá   

đối với sinh viên trường  Đại học Kinh tế Nghệ An 
 

   HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGHỆ AN 
 

Căn cứ Quyết định số 205/2014/QĐ-TTg ngày 27/01/2014 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Kinh tế Nghệ An; 

Căn cứ Quyết định số 58/2010/QĐ-TTg 22/9/2010 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc Ban hành “Điều lệ trường đại học” 

Căn cứ Thông tư số: 16/2015/TT-GDĐT, ngày 12/8/2015 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo, về việc ban hành Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của 

người học được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy; 

Theo đề nghị của ông Trưởng phòng Công tác sinh viên,   
 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành Quy định về thực hiện nếp sống văn hoá đối với  sinh viên 

trường Đại học Kinh tế Nghệ An kèm theo quyết định này. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 

119/QĐ-ĐHKTNA ngày 10 tháng 4 năm 2014 của Hiệu trưởng trường Đại học 

Kinh tế Nghệ An về việc Ban hành Quy định về thực hiện nếp sống văn hóa của 

học sinh, sinh viên trường Đại học Kinh tế Nghệ An. 

Điều 3. Các ông (bà) Trưởng các đơn vị, cán bộ, giảng viên và học sinh, 

sinh viên Trường Đại học Kinh tế Nghệ An chịu trách nhiệm thi hành quyết định 

này. 

          Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.                                            

Nơi nhận: 

- Như điều 3; 

- Trưởng các phòng, khoa, TT; 

- Đoàn Trường, Hội SV Trường; 

- Website: dhktna.edu.vn 

- Lưu P CTSV. 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

           (đã ký) 

 

Nguyễn Thị Mai Anh 
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UBND TỈNH NGHỆ AN 

  TRƯỜNG ĐH KINH TẾ NGHỆ AN                      

 

    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

        

QUY ĐỊNH 

Về thực hiện nếp sống văn hoá đối với sinh viên  

Trường Đại học Kinh tế Nghệ An 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 349 /QĐ-ĐHKTNA  ngày  10  tháng  4 năm 

2019 của Hiệu trưởng trường Đại học  Kinh tế Nghệ An) 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Đối tượng áp dụng, nội dung điều chỉnh 

1. Quy định này quy định về việc thực hiện nếp sống văn hóa đối sinh viên 

đang học tập tại trường Đại học Kinh tế Nghệ An.  

2. Nội dung thực hiện nếp sống văn hóa trong văn bản này là: Quy định việc 

sử dụng thẻ sinh viên, trang phục, đầu tóc, tác phong, lối sống, thái độ ứng xử, giao 

tiếp, sử dụng thiết bị điện tử và công tác vệ sinh môi trường của sinh viên trường 

Đại học Kinh tế Nghệ An. 

Điều 2. Mục đích và yêu cầu 

Thực hiện nếp sống văn hóa đối với sinh viên nhằm hình thành, rèn luyện và 

phát triển phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống văn minh, tiến bộ, góp phần giáo 

dục toàn diện cho sinh viên. 

Công tác thực hiện nếp sống văn hóa là nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên 

của các đơn vị trong toàn Trường do Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng được phân 

công chỉ đạo.  

       Chương II 

CÁC NỘI DUNG THỰC HIỆN 

Điều 3. Quy định về thẻ sinh viên 

1. Sau thời gian nhập học và ổn định học tập, Nhà trường tiến hành cấp thẻ 

sinh viên, thẻ thư viện theo mẫu thống nhất do Phòng Công tác sinh viên trường 

Đại học Kinh tế Nghệ An trực tiếp theo dõi, quản lý.  

2. Sinh viên vào khu vực Trường trong giờ hành chính phải đeo thẻ sinh 

viên của mình. Nếu sinh viên không đeo thẻ không được vào lớp học, không được 

vào dự thi và không được giải quyết các công việc có liên quan. Nhà trường 

nghiêm cấm sinh viên cho người khác mượn hoặc mượn thẻ sinh viên của người 
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khác để sử dụng vào các mục đích phục vụ học tập và giải quyết các công việc liên 

quan; đồng thời nghiêm cấm sinh viên sử dụng thẻ sinh viên để cầm cố. 

3. Khi thẻ sinh viên bị mất hoặc bị hư hỏng, sinh viên phải kịp thời liên hệ 

với Phòng Công tác sinh viên để làm thủ tục xin cấp lại. 

Điều 4. Quy định về trang phục, đầu tóc  

1. Sinh viên đến Trường phải mặc trang phục gọn gàng, lịch sự, phù hợp với 

môi trường học đường. Nhà trường cấm sinh viên mặc các loại trang phục thiếu 

lịch sự đến Trường.  

2. Đối với các ngày lễ, Nhà trường sẽ có thông báo quy định riêng về trang 

phục. 

3. Sinh viên học các môn học Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng, thực 

hành, thí nghiệm... mặc trang phục theo quy định của Trường (các giảng viên trực 

giảng trực tiếp thông báo quy định trang phục theo môn học đến sinh viên). 

4. Đầu tóc của sinh viên phải gọn gàng, không nhuộm màu rực rỡ. 

Điều 5. Về tác phong, lối sống, thái độ ứng xử 

1. Sinh viên phải có thái độ lịch sự, nhã nhặn, tôn trọng giảng viên, cán bộ 

và nhân viên của Nhà trường; đoàn kết giúp đỡ nhau trong học tập và rèn luyện; 

Sinh viên không được quan hệ với các phần tử xấu, cấu kết với người ngoài trường 

đe doạ, gây gổ sinh viên của Trường. 

2. Khi giảng viên vào lớp hoặc hết buổi học cả lớp đứng nghiêm chào, được 

sự cho phép của giảng viên, sinh viên mới được ngồi xuống hoặc ra về.  

3. Sinh viên phải có mặt trong lớp trước khi có hiệu lệnh vào lớp, ra vào lớp 

phải đúng quy định thời gian của từng tiết học. Trong giờ học muốn ra ngoài phải 

được sự đồng ý của giảng viên trực giảng, không được lợi dụng ra ngoài để bỏ học, 

trốn tiết. 

4. Sinh viên khi nghỉ học phải có lý do chính đáng, nghỉ học 01 buổi thì sinh 

viên xin phép giảng viên trực giảng, nghỉ học từ 02 buổi trở lên sinh viên phải xin 

phép cố vấn học tập, báo với Trợ lý quản lý sinh viên khoa.  

5. Cấm sinh viên nói tục, chửi bậy, sử dụng điện thoại và các thiết bị điện tử 

khác trong giờ học và hội họp (trừ trường hợp được sự cho phép của giảng viên 

hoặc người chủ trì cuộc họp); sinh viên không ngủ trong giờ học, không nói 

chuyện riêng và làm việc riêng trong giờ học cũng như trong các buổi hội họp do 

Nhà trường và các tổ chức Đoàn, Hội tổ chức. 

          6. Sinh viên không được tự ý tập trung đông người gây mất trật tự công 

cộng, phao tin đồn nhảm; không truyền bá và tiến hành các nghi thức tôn giáo 
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trong trường; không tham gia biểu tình, lập hội và các hình thức hoạt động khác 

trái với quy định của pháp luật. 

7. Sinh viên không được phát ngôn hoặc có các hình thức, hành vi xuyên tạc 

nội dung giáo dục, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà 

nước; tuyên truyền chống phá Nhà nước; in sao, phát tán, truy cập, sử dụng các tài 

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

  Điều 6. Về công tác vệ sinh, môi trường 

  1. Sinh viên phải có trách nhiệm giữ gìn vệ sinh, cảnh quan, môi trường; 

không ăn kẹo cao su, không được dẫm chân lên tường, ghế đá, bàn, ghế...; bỏ rác 

đúng nơi quy định. 

  2. Sinh viên không được treo, dán áp phích, băng rôn, biểu ngữ khi chưa được 

phép của Nhà trường; không tự ý viết, vẽ, dán trên tường, bàn, ghế trong các phòng 

học, phòng họp, phòng ở ký túc xá và các khu vực khác trong khuôn viên Trường. 

Chương III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 7. Trách nhiệm của các phòng, khoa, Trung tâm 

  1. Tổ Bảo vệ (phòng Tổ chức – Hành chính) chịu trách nhiệm thường xuyên 

kiểm tra việc thực hiện Quy định của sinh viên khi ra vào cổng Trường; Tổ Quản 

lý ký túc xá chịu trách nhiệm kiểm tra và nhắc nhở sinh viên thực hiện Quy định 

này tại khu Ký túc xá. 

 2. Phòng Quản lý cơ sử vận chất kiểm tra, theo dõi và báo với các khoa quản 

lý sinh viên hoặc Phòng Công tác sinh viên khi sinh viên vi phạm quy định về 

công tác vệ sinh môi trường. 

 3. Các phòng, khoa trực thuộc Ban giám hiệu chịu trách nhiệm truyên truyền, 

nhắc nhở để việc thực hiện Quy định về thực hiện nếp sống văn hóa của sinh viên 

Trường đạt hiệu quả.  

 4. Phòng Công tác sinh viên và Đoàn trường, Hội sinh viên Trường chủ trì 

trong việc tuyên truyền Quy định này đến toàn thể sinh viên, phối hợp tổ chức các 

đợt kiểm tra, theo dõi việc thực hiện Quy định này của sinh viên trong toàn 

Trường. Kết quả kiểm tra ngoài việc làm cơ sở đánh giá kết quả rèn luyện của sinh 

viên còn làm cơ sở để xem xét kỷ luật đối với sinh viên vi phạm. 

    Điều  8.  Trách nhiệm của cán bộ, giảng viên, cán bộ lớp, cán bộ Đoàn 

     1. Các cán bộ, giảng viên của Nhà trường gương mẫu thực hiện nếp sống văn 

hóa nơi công sở và có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy định này 

của người học, nếu phát hiện người học vi phạm thì có biện pháp phù hợp để xử lý 

hoặc báo với phòng Công tác sinh viên để cùng phối hợp xử lý vi phạm. 
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     2. Cố vấn học tập, Ban cán sự lớp, Ban chấp hành chi đoàn nhắc nhở, đôn 

đốc sinh viên trong lớp, chi đoàn của mình thực hiện nghiêm túc Quy định, có biện 

pháp theo dõi những sinh viên vi phạm làm cơ sở cho việc đánh giá kết quả rèn 

luyện trong kỳ học. 

Điều 9. Khen thưởng và xử lý vi phạm 

1. Các tập thể, cá nhân thực hiện tốt Quy định này sẽ được khen thưởng theo 

quy định của Trường. Việc thực hiện Quy định này là một trong các cơ cở để đánh 

giá kết quả rèn luyện, kết quả thi đua của cá nhân và tập thể lớp theo định kỳ. 

2. Những sinh viên vi phạm Quy định này tuỳ theo tính chất và mức độ vi 

phạm sẽ xử lý kỷ luật theo các quy định về công tác quản lý sinh viên hiện hành 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các quy định của Trường. 

  Điều 10. Tổ chức thực hiện 

1. Các phòng, khoa, trung tâm thuộc Ban giám hiệu, cố vấn học tập, ban cán 

sự lớp có trách nhiệm phổ biến, triển khai thực hiện và đôn đốc, kiểm tra việc thực 

hiện Qui định này trong cán bộ, giảng viên, sinh viên của đơn vị mình. 

2. Phòng Công tác  sinh viên chủ trì theo dõi việc thực hiện Quy định này và 

đề xuất với lãnh đạo Nhà trường điều chỉnh, bổ sung nội dung Quy định khi cần 

thiết. 

      Quy định này được áp dụng từ khi quyết định ban hành có hiệu lực. Trong 

quá trình thực hiện nếu có gì chưa hợp lý sẽ được điều chỉnh, bổ sung để ngày càng 

hoàn thiện hơn.  

 

                                          KT. HIỆU TRƯỞNG 

                         PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

                         (Đã ký) 

 

                        Nguyễn Thị Mai Anh 

                      

                                        


