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THÔNG BAO 
V vic nghiêm chinh thtyc hin các Ni quy, Quy ch trong h9c tp và thi cfr 

Nhm xây dirng môi trthng h9c tap,  thi Cu nghiern ttc, minh bach và cong bang 
trong nhà truOng. Dông thi, nâng cao chat lucing dào tto và hInh ánh, uy tin cüa trung 
Di hçc Nguyen Tat Thành. Nay Hiu truâng yêu câu các don vj phôi hcp thirc hin các 
cong vic sau: 

1/ PhOng Thanh tra: 

- Trin khai và giám sat cong tác dim danh sinh viên theo k hoch s 03/KH-
NTT ngày 06/01/2023 ye vic triên khai phân rnêm diem danh sinh vién; 

- Tang cithng các hoat dng thanh tra, kim tra các don vj, cá nhân v vic thirc 
hin chirc näng, nhim vi và trách nhim dt.r?c giao theo quy djnh Nhà tnthng; 

- Tang cung cong tác kim tra, giám sat vic thirc hin nhim viii cüa can b coi 
thi (CBCT) và trách nhim cüa sinh viên trong phông thi; 

- Xây drng và trin khai k hoach kirn tra vic t chirc va thirc hin các k' thi 
két thik h9c k' trong näm h9c; 

- Ghi nhn và d xutt vâi phOng Ti chüc nhân sir thirc hin xir l can b, giãng 
viên vi phtm cãc quy djnh ye h9c tp và thi ci'r cüa Nhà trung; 

- Phi hqp vâi phOng Cong tác Sinh viên th?c hin xr l k' lut sinh vién theo 
dung quy chê, ni quy Nhà trung. 

2/ Phông Cong tác Sinh viên: 

- B sung vào ni dung sinh hoat c vn h9c tp djnh ki và thung xuyên nhc 
nh sinh viên nghiëm chinh chap hành cac NOi  quy, Quy chê cüa Nhà trthng, dc bit là 
van dê diem danh và Quy djnh ye cong tác thi cir cUa sinh viên; 

- Phi hçip vâi Ban chip hành Doàn Thanh niên — Hi Sinh viên t chtrc các lap 
tuyên truyên, phô biên Nti quy, Quy chê cUa Nhà trung, pháp lut Nhà nuOc den h 
thông Ban can si lap, Ban chap hành chi Doàn, chi Hi và den tung sinh viên dé th?c 
hin nghiem tüc; 

- Phi hçip vai phOng Thanh tra trong vic xu 1 k lut sinh viên vi phm Ni 
quy, Quy che cüa Nba trurng. 

3/ Cäc khoa, vin quán 1 sinh viên - Phông Lien kt dào to: 

- Trin khai và nhc nhâ giàng vien thirc hin nghiem tüc cong tác dim danh theo 
kê hoach so 03/KH-NTT ngày 06/01/2023 ye vic triên khai phân rnêm diem danh sinh 
viên; 

- Tang ciRmg cOng tác nhc nhâ C vn h9c tp sinh hoat djnh k' theo quy djnh 
d kp thai cp nht và kim tra các van d tai  phOng thi, nhãc nha sinh vien thirc hin 
dung Quy djnh Nhà trung; 
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- Nhc nhi can b coi thi (CBCT) th?c hin nghiêm t1ic theo dung Quy djnh s 
07/QyD-NTT ngày 07/01/2015 cüa Hiu trithng ye vic phân cong trách nhim coi thi 
cüa CBCT, thanh tra và HSSV trong vic to chirc thu kiêm tra hçc k và Quy djnh s 
01/QyD-NTT ngày 10/4/2018 cüa Hiu trtthng ye nhim vii và quyên h?n  cüa can b, 
nhân viên thanh tra trong vic thanh tra, kiêm soát các k' thi/kiêm tra do Nhà tmng t 
chtrc. Dac  bit là CBCT không duçic bó qua vic kiém soát sinh viên truOc khi vao 
phOng thi và huâng dn sinh viên nhftng diêu cn lixu ye trách nhim ci'la sinh viên 
trong phông thi. 

4/ Phông Quãn 1 Dào tao phôi hop cüng Phông Thanh tra và các Khoa/ don 
v to chi'rc thi cir, kiêm tra, giám sat chat chë các hott dung trong thi cü cho sinh viên tir 
vic len kê hoich thi, chuân bj day dü can b coi thi da duçc tp huân nghip vi coi thi, 
sap xêp ljch thi, phông thi, 

5/ Giãng viên, CBCT và sinh viên: 

- TIm hiu và chp hành nghiemtiic các quy djnh cüa Nhà trng v cOng tác 
diem danh, cOng tác thi cir và các quy ché, quy djnh lien quan khác cüa Nhà trung; 

- H tr phat hin, báo tin cho Nhà trung các tnrng hqp có hành vi sal trái vi 
pham quy chê, quy dnh Nhà trithng cüng nhu pháp lut Nhà nuic cüa can b, giàng 
viên, nhân viên và sinh viên (Nha trixng tuyt dôi bão mt thông tin cá nhan và cóhlnh 
tht'rc khen thuâng neu CB, GV, NV và SV phát hin và báo tin dung six that ye các 
tri.r?ing hp vi phm). 

Trén day là thông báo v vic nghiern chinh th?c hin cãc Ni quy, Quy chhrong 
hc tap và thi cir. Dê nghj các dcm vj phôi hçip thirc hin nghiêm tue theo tinh than ni 
dung thông báo trên. Các truông hqp vi phtm së b xü l theo dung quy djnh cüa Nha 
trtthng, trung hcip ngoài thâm quyên cüa Hiu truàng thI Nhà truàng së chuyên cho các 
c quan chirc näng xir l theo quy djnh pháp lut. 

Van ban din/i kern:  

- Phy lyc trIch dn m3t so' hành vi vi pham và hInh thi'c th l sinh vien vi phqm Quy ch 
quy dinh Nhà trtthng; 

- N5i dung các Quy ch Quy djnh du'çxc dãng tái trén website. Phonjdaotao.ntt.edu.vn; 
website: ctsv.ntt. edt,. viz;  

- Quye't d/nh so' 514/QD-NTT ngày 26/4/2022 cia Hiu trtróng v vic ban hành Quy ché' 
Cong tác sinh viên dôi vó'i chiioiig trinh dào tgo Dqi hQc h chInh quy cza trithng Dqi hQc 
Nguyen TOt Thành; 

- Quy djnh so' 07/QyD-NTT ngày 07/01/2015 cia Hiu trithng v vic phdn cong trOch 
nhim coi thi cia CBCT, thanh tra và HSSV trong vic tO chüv thi/ kiêm tra hQc kj), 

- Quy dinh so' 01/QyD-NTT ngày 1 0/4/2018 cüa Hiu truáng v nhim vy và quyn hqn 
cüa cOn b, nhOn vien thanh tra trong vic thanh tra, kiêm soOt cOc kj) thi/kiêm tra do Nhà 
trithng tO chz'c. 

Ncri nhân: 
- Dang thông tin; 
- Các don vj lien quan (dê thc hin); 
- Lou VT, P.TTr. 



PHU LUC 
V/v trIch dan mt so hành vi vi phm và hInh thtrc xtr 1 sinh viên vi phim 

Quy chê, quy djnh Nhà trithng 
(kern theo Thông báo so P /TB-NTT ngày  M  !hOngC nárn 2023 

cia Hiu tru'ó'ng tru'àng Dcii hQc Nguyen TOt Thành,) 

STT Hành vi vi phim HInh thfrc xir 1 Ghi chü 

HQc thay hoc
''' 

ngu?i khác h9c thay 

- Ln 1: Khin trách; 
- Ln 2: Cánh cáo; 
- Ln 3: Dmnh chi hc tp có th?yi 
hmn; 
- Ln 4: Buôc thôi hoc. 
(Luii : s 1n vi phm duçic tInh 
trong Ca khóa hçc) 

Trich: PHU LUC MÔT 
sO NQI DUNG VI 
PM VA KHUNG 
XU LY K LUT 
SINI-I VIEN 
(Ban hành kern theo 
Quyê't dfnh sô' 514/QD-
NTT ngày 26 thOng 4 
nOrn 2022 cOa Hiêu 
trithng tru'O'ng Dgi hQc 
Nguyen Tat ThOth,) 

- lo1 

2 

Thi, kim tra thay, hotc 
nh thi, kim tra thay; 
lam thay, nh lam hoc 
sao chép tieu 1un, ° 
an, khóa 1un tot 
nghip 

- LAn 1: DInh chi hçc tp cO thii 
han; 
- LAn 2: Buc thôi hoc. 

T chirc h9c, thi, kim 
tra thay; to chrc lam 
thay tiu lun, d 
khóa 1un t& nghip 

Buôc thôi hçc và tüy theo mirc do 
có th giao cho co' quan chüc näng 
xr 1 theo quy djnh cüa pháp luât 

Mang tài 1iu Vao 
phông thi, thra d thi ra 
ngoài nh lam thay, 
ném tài lieu vào phOng 
thi, ye by vào bài thi; 
bO thi không cO 1 do 
chInh dáng va các hInh 
thi'rc gian lin khaC 
trong h9c tap,  thi, kiin 
tra 

- LAn 1: Khin trách; 
- LAn 2: Cãnh cáo; 
- LAn 3: Dình chi h9c tp có thai 
han' 
- LAn 4: Buôc thôi hoc. 
Li,ru ': 
- s tan vi phm duc tInh trong Ca 
khóa hoc; 
- Xir l theo quy ch dão tao  và ki 
lust sinh viên theo trng mirc d vi 
pham 

Liruy: 
- Sinh viên den trumg h9c tp phái mang the sinh viên, mc dông phiic va diem danh 
dung quy djnh Nhà triRrng; 
- Sinh viên den phông thi phái mang theo the sinh viên và chüng minh nhân dânlcän 
cuâc cong dan dê dôi chiêu trithc khi vao phông thi. 
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