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THÔNG MO 
V vic cãnh báo sinh viên vói các thông tin mua, ban vAn bang, chtrng chi 

Trong than gian gn day, có nhiu thông tin trên mtng xA hi, các trang website không 
chInh thông dua các thông tin gin mo van bang, chirng chi cüa Truanng Di hçc Nguyen Tat 
Thành. TruOc các thông tin sai 1nh gay ánh hirâng den uy tin cüa Truanng, gay hoang mang 
trong sinh viên. De tránh các truanng hqp sinh viên bj cãc dôi tiiçmg xâu 1ra dáo và khang djnh 
chat hrcing, uy tin và hinh ãnh cüa Nhà truanng. 

Ban Giám hiu Nha truanng thông báo dn toàn th sinh viên nhix sau: 

1. Khng djnh vic quán 1, cAp vAn b&ng, chirng chi cüa tnxmg Di h9c Nguyn TAt 
Thành dêu tuân thu theo dung quy djnh cüa BQ Gino dic và DAo to và các quy djnh ye cap, 
phAt vAn bang, chung chi cüa NbA trung. 

2. Sinh viên cn hc tp nghiem tUc, tIch circ tham gia cAc hott dng phong trào lành 
manh va nghiem chinh chap hAnh các quy chê, quy djnh cUa Nhà tnxông, không duqe lien h, 
trao dôi, chia sé, lan truyên các thông tin chua duçic kim chfrng trên mng xA hi, cAc trang 
website không chInh thông lien quan den nhan lAm, rao ban van bAng, ching chi. 

3. CAc truanng hçip vi phm se bj xr 1 theo dung quy djnh cüa NhA trixông, truanng hqp 
ngoAi thAm quyên cüa Hiu truanng thi NhA truông së chuyn cho các Co quan chüc nAng xi:r 
1 theo quy djnh pháp luat. 

4. Nhà trixanng khuyn khIch toàn th sinh viên h trçl phAt hin, báo tin cho Nhà truanng 
cAc truanng hçip CO hAnh vi sai trái vi phm quy chê, quy djnh Nhà truanng cUng nhu phAp luat 
NhA nuâc cüa can b, giAng viên, nhan vien vA sinh viên (CB, GV, NV và SV). NhA tru&ng 
tuyt dôi bAo mat  thông tin cá than và cO hinh tht'rc khen thuanng nêu CB, GV, NV và SV phAt 
hin vA báo tin dung sir that ye cAc trixanng hçip vi phm. 

5. NhA tnranng dang ph6i hçip vâi ca quan chuyên mon cO thAm quyn d tin hAnh thu 
thp thông tin vA tong hcip minh chirng lien quan van dê trên. Vi vy, khi phát hin có thông 
tin v vic mua, ban, gin mo van bang, chiirng chi lien quan den NhA truanng, sinh viên phAi 
báo ngay cho NbA truanng dê phôi hcip cci quan chuyên mon tiên hành diêu tra vA xü l theo 
quy djnh phAp luat. 

6. M9i thông tin chi tit sith viên lien h PhOng Thanh tra cAc co sâ cüa NhA tnianng, 
Hotline: 19002039 (Ext: 207), email: thanhtra@ntt.edu.vn.  Hotc lien h ThS. Tran Quôc Qui 
— Quyn Trixanng phOng Thanh tra, di dng: 0982.316.435, email: tqquintt.edu.vn. 

Trên day là thông báo cua Hiu truâng Nhà truanng v vic cAnh báo sinh viên vi cAc 
thông tin mua, ban vAn bAng, chfrng chi. Hiu tru&ng dê nghj các don v lien quan phôi hp 
nhAc thâ den sinh vien vA d nghj sinh vien thrc hin nghiêm tüc theo thông bAo na/ 

Noninhin: 
- HDT, BGH (d b/c); 
- Dang thông tin; 
- Các don vj lien quan (dê thrc hin); 
- Lixu VT, TflTr. 
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