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BỘ CÔNG THƯƠNG 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HCM 

--------- ñ&ó --------- 

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------öwõ------- 
                  Số: 06 /ĐHCN-TTGD                              Tp.Hồ Chí Minh, ngày 21tháng 05 năm 2009 

 

NỘI QUI HỌC TẬP 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH 

Nhà Trường chủ trương đào tạo HSSV trở thành “Con ngoan Trò giỏi” 
mai sau là những công dân có đức, có tài, giảng viên dạy dỗ HSSV trên nền tảng 
“Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín” và “Tiên học lễ, Hậu học văn” dạy chữ, dạy nghề 
song song với dạy “Nghĩa” dạy “Đạo làm Người”, dạy kỹ năng giao tiếp, ứng 
xử, kinh nghiệm sống, lễ phép, tôn trọng, thực hiện nghĩa vụ công dân sống 
và làm theo pháp luật, có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống văn minh, tiến 
bộ, phù hợp với bản sắc dân tộc Việt Nam. Chữ “Trí” đi đôi với chữ “Đức” 
hướng tới mục tiêu cao đẹp là Nhân cách và Tài năng. 

Nhằm đạt được mục tiêu giáo dục nêu trên, nhà Trường mong các bậc phụ 
huynh phối hợp chặt chẽ nhắc nhở động viên con em của mình đồng thuận cùng 
Thầy, Cô trong Nhà trường giáo dục, giám sát HSSV không phân biệt chính quy, 
tại chức, liên thông hay liên kết quốc tế thực hiện tốt những điều sau đây: 

PHẦN I: PHONG CÁCH LỊCH SỰ VĂN MINH. 
Điều 1. 
1.1. HSSV đến lớp phải có đầy đủ sách vở, tài liệu và dụng cụ học tập cần thiết, 

mặc đồng phục và đeo bảng tên khi vào trường theo qui định của nhà trường, 
(Xem qui định riêng về đồng phục&quy định đeo bảng tên). 

 

 1.2.Quần áo sạch sẽ, chỉnh tề, lịch sự, gọn gàng nghiêm chỉnh, (không được mặc 
quần lửng, áo thun không cổ, đi dép lê, nam giới đầu tóc phải ngắn gọn, không cạo 
trọc (trừ các sinh viên là nhà sư), không nhuộm màu tóc thời trang (so với tóc thật 
của bản thân) để tóc quá dài, nữ ăn mặc kín đáo, (không được mặc quần lửng, 
quần đáy trễ, áo thun không cổ, áo lót (áo dây, áo ống, áo sát nách, áo lửng…) đi 
dép lê, dép cao gót vào trong trường học; không lén lút hút thuốc trái quy định nhà 
trường. 

1.3. Tư cách hòa nhã, khiêm tốn, nói năng lễ độ, không nói tục, chửi thề, hút thuốc 
lá trong khu vực trường, gây gổ đánh nhau, mang thức ăn, đồ uống vào lớp học, xả 
rác bừa bãi. 

1.4. Thứ tự xếp hàng ra vào các thang máy, không chen lấn, nhường Thầy, Cô 
giáo đi trước, đi nhẹ nhàng, không  xô đẩy, nô đùa, chạy nhảy ồn ào, to tiếng làm 
mất trật tự ảnh hưởng tới lớp học,  

 

 1.5. Không tự  ý dẫn người không có trách nhiệm vào Trường, vào các khu vực 
của Ban Giám Hiệu, xưởng thực tập, phòng thí nghiệm, khu vực ký túc xá và các khu 
vực vệ sinh không dành cho học sinh sinh viên. 
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PHẦN II: GIỜ GIẤC NỀ NẾP TRONG HỌC TẬP. 
Điều 2. 
2.1. Đi học đúng giờ, đều đặn và đủ tiết học, không trốn tiết, cúp tiết, thực hiện 

nghiêm túc giờ ra, vào lớp, ca thực hành, giờ nghỉ giải lao theo quy định của 
Trường. (Xem Quy định riêng về giờ giấc học tập). 

2.2. Trước khi bắt đầu tiết học thứ nhất của buổi học, HSSV phải có mặt tại lớp 
học lý thuyết trước 5 phút và xưởng thực hành trước 10 phút để đón giáo viên và 
chuẩn bị các dụng cụ học tập. Khi giáo viên vào cũng như rời khỏi lớp HSSV phải 
đứng lên chào, giữ trật tự và ổn định học tập. 

 

2.3. Khi cần nghỉ một buổi học, một ca thực hành hoặc nhiều ngày phải làm đơn 
xin phép trình bày lý do nghỉ, nếu thấy chính đáng sẽ giải quyết, phân cấp như 
sau: 

- Nghỉ tiết học, do Giáo viên bộ môn giải quyết. 
- Nghỉ 1 đến 3 ngày trở lên , do Viện trưởng; Trưởng khoa; Trưởng Trung tâm 

giải quyết. 
 

- Tất cả đơn sau khi được giải quyết phép HSSV phải trình cho giáo viên phụ 
trách môn học để vào sổ tay giáo viên theo dõi. HSSV vắng mặt quá 20% số tiết 
cho mỗi môn học và số HSSV cá biệt vi phạm theo quy chế của học chế tín chỉ, 
thường xuyên bỏ học sẽ bị cấm thi và học lại môn đó.  
 

2.4.Trường hợp đi trễ, nghỉ học không phép, quá phép, cúp tiết, không đeo bảng  
tên_ thẻ sinh viên, nghe nói, điện thoại, làm việc riêng trong lớp học, đi dép lê, 
dép cao gót vào lớp, mất trật tự trong lớp học…giáo viên giảng dạy ghi danh sách 
và mời ra khỏi lớp, HSSV phải đến trực tiếp tại văn phòng Viện, Khoa, Trung tâm 
quản lý HSSV để giải quyết và nhận giấy phép trình lại giáo viên mới được vào 
lớp.(giáo viên giảng dạy trên lớp cần giữ nghiêm quy định nhà 
trường, nghiêm túc không cho vào lớp học khi chưa có phiếu yêu 
cầu của Ban lãnh đạo Viện, Khoa, Trung tâm gởi đến) 
Điều 3. 
3.1. “Thẻ sinh viên” cũng là “Thẻ thư viện”, phải bảo quản tốt, không để mất,  

nhàu nát, không cho người khác mượn, không dùng thẻ của người khác, phải luôn 
đeo bảng tên_thẻ sinh viên đúng quy định đeo bảng tên khi vào đến trường (dù có 
giờ học hay khi đến trường vào thư viện hoặc cần liên hệ đến các đơn vị liên 
quan) và phải trình cho giáo viên TTGD&QL.HSSV khi được yêu cầu. 
 

Thẻ sinh viên phải xuất trình khi: 
+ Cần cấp các loại giấy chứng nhận, xác nhận hồ sơ, đơn xin việc làm. 
+ Mượn các thiết bị hỗ trợ giảng dạy, ra vào thư viện. 
+ Vào phòng thi, kiểm tra hết môn học. 
+ Cần bảng điểm, in kết quả học tập, tra cứu chuyên cần học tập, đóng học phí… 
Nếu mất thẻ, sớm đăng ký làm lại ngay, có mẫu tại Thư viện và có sự xác nhận 
của Phòng Thanh tra Giáo dục & Quản lý học sinh sinh viên. (Thư viện không 
cấp lại thẻ sinh viên khi chưa có ý kiến của TTGD các cơ sở). 
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Điều 4. 
4.1.Trong giờ học phải luôn đeo bảng tên_thẻ sinh viên,(giáo viên cần gương 

mẫu và đồng thuận giáo dục HSSV thực hiện, để thuận lợi trong kiểm soát, giữ gìn 
an toàn trong dạy, học tránh dễ dãi, bỏ qua phổ biến trong HSSV NCU, liên kết 
quốc tế, tại chức liên thông vào đến phòng học tuỳ tiện bỏ ra); không làm mất trật 
tự, không sử dụng điện thoại, tự do ra, vào lớp nghe, gọi điện thoại, làm việc 
riêng, không gục đầu xuống bàn, ghế để ngủ, giữ tư thế nghiêm chỉnh, khi muốn 
nói phải giơ tay, ra vào lớp phải được giáo viên cho phép. 

4.2. Trước giờ học 15 phút cán bộ lớp phải có trách nhiệm đến phòng chức năng 
mượn phương tiện hỗ trợ học tập theo yêu cầu của giáo viên và trả lại khi tan học, Có 
trách nhiệm tắt mọi nguồn điện, quạt, máy chiếu, đóng cửa phòng học trước khi ra về, 
hoặc chuyển sang phòng học khác. 
Điều 5.  
5.1.Trong thi cử và kiểm tra phải đến đúng giờ, cấm có hành vi gian lận, thi 

hộ, nhờ người thi hộ; sử dụng điện thoại trong khu vực thi, mang tài liệu vào 
phòng thi; vi phạm quy chế thi; trao đổi với nhau, vẽ bậy vào bài thi, có hành vi vô 
lễ, đe dọa giáo viên và cán bộ coi thi. Tất cả các lỗi vi phạm quy chế thi tùy theo 
mức độ sẽ bị xử lý như sau: trừ điểm, hủy kết quả, cảnh cáo toàn trường, đình chỉ 
thi, buộc thôi học gởi danh sách về nơi thường trú quản lý…thực hiện đúng quy 
chế thi và kiểm tra. 
Điều 6: 
6.1. Trong mỗi khóa học phải có đủ điểm quy định của từng môn học các kỳ thi 

giữa kỳ, thi cuối kỳ, một hoặc hai bài tiểu luận (tuỳ theo mỗi học phần hoặc mỗi 
môn học) trong học kỳ. Nếu thiếu điểm sẽ không được xét lên lớp và thi tốt 
nghiệp, nếu chuyên cần học tập vắng quá 20% số tiết mỗi môn học, điểm thi giữa 
kỳ < 5đ và với lớp tín chỉ điểm thi giữa kỳ < 4 sẽ bị cấm thi, học lại môn học từ 
đầu(Theo qui chế học vụ nhà trường đã phổ biến từ đầu năm học) 

6.2. Thực hiện nghĩa vụ và trách nhiệm của người học đóng học phí đầy đủ và 
đúng kỳ hạn theo quy định chung của nhà Trường bắt đầu và kết thúc trong 
tháng đầu tiên của mỗi học kỳ. (nếu có hoàn cảnh khó khăn nộp chậm phải có 
đơn trình bày gởi phòng TTGD&QL.HSSV trong thời hạn được thông báo công 
khai đầu mỗi học kỳ). Riêng các lớp tín chỉ HSSV phải theo dõi thông báo đăng 
ký học phần trên mạng nhà trường, phòng Đào tạo và nộp học phí trên cơ sở học 
phần đăng ký đúng thời hạn để có danh sách HSSV trong lớp học phần, nhà 
trường không chấp nhận việc nộp học phí không đúng hạn. 

PHẦN III: VỀ TRẬT TỰ KỶ CƯƠNG, SINH HOẠT. 
Điều 7. 
7.1.  Các hành vi học sinh, sinh viên không được làm: 

 

7.1.1. Xúc phạm nhân phẩm, danh dự, xâm phạm thân thể nhà giáo, cán bộ, 
nhân viên nhà trường và HSSV khác. 
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7.1.2. Gian lận trong học tập như: quay cóp, mang tài liệu vào phòng thi, xin 
điểm; học, thi, thực tập, trực hộ người khác hoặc nhờ người khác học, thi, 
thực tập, trực hộ; sao chép, nhờ hoặc làm hộ tiểu luận, đồ án, khoá luận tốt 
nghiệp; tổ chức hoặc tham gia tổ chức thi hộ hoặc các hành vi gian lận khác. 

 

7.1.3. Hút thuốc, uống rượu, bia trong giờ học; say rượu, bia khi đến lớp. 
 

7.1.4. Gây rối an ninh, trật tự trong trường hoặc nơi công cộng. 
 

7.1.5. Tham gia đua xe hoặc cổ vũ đua xe trái phép. 
 

7.1.6. Đánh bạc dưới mọi hình thức. 
 

7.1.7. Sản xuất, buôn bán, vận chuyển, phát tán, tàng trữ, sử dụng hoặc lôi 
kéo người khác sử dụng vũ khí, chất nổ, các chất ma tuý, các loại hoá chất 
cấm sử dụng, các tài liệu, ấn phẩm, thông tin phản động, đồi trụy và các tài 
liệu cấm khác theo quy định của Nhà nước; tổ chức, tham gia, truyền bá các 
hoạt động mê tín dị đoan, các hoạt động tôn giáo trong nhà trường và các 
hành vi vi phạm đạo đức khác. 
 

7.1.8. HSSV không được tự ý thành lập, hoặc tham gia hoạt động trong các 
hội, các tổ chức chính trị trái pháp luật; các hoạt động mang tính chất chính 
trị khác; các hoạt động tập thể mang danh nghĩa nhà trường khi chưa được 
Hiệu trưởng cho phép. 
 

 

7.2. Kính trọng và lễ độ với giáo viên, cán bộ công nhân viên, nhân viên phục vụ, 
đối với người lớn tuổi phải biết chào, dạ, thưa, cám ơn, xin lỗi đúng lúc. Với bạn 
bè phải đoàn kết thân ái, giúp đỡ nhau tiến bộ trong học tập, cấm mọi hành vi dọa 
dẫm, nhắn tin vào điện thoại di động, thư điện tử của cá nhân giáo viên, trêu ghẹo, 
hăm doạ, chọc phá bạn gái, gây gổ mất đoàn kết, bè phái đánh nhau. 

 

7.3. Kịp thời báo ngay cho giáo viên giảng dạy, Viện, Khoa,Trung tâm quản lý, 
phòng TTrGD&QL.HSSV các hiện tượng bè phái, hăm dọa, mang hung khí vào 
lớp học, thực hiện hành vi xấu để cả lớp không học được, giáo viên nghỉ dạy và 
các việc làm hư hỏng thang máy, tháo dỡ trang thiết bị phục vụ học tập. 

 

    7.4. Giữ gìn vệ sinh chung, sử dụng điện nước đúng mục đích, hiệu quả và tiết 
kiệm, tan học tất cả phải ra khỏi lớp, cán bộ lớp tắt đèn, quạt, đóng cửa phòng học. 
Tập thể lớp có nhu cầu mượn phòng để sinh hoạt nếu được phép, phải chịu trách 
nhiệm về toàn bộ trang thiết bị và vệ sinh phòng học. 

    Điều 8 
 

 8.1. Tham gia tích cực các hoạt động văn hóa, văn nghệ, công tác xã hội do  
Đoàn thanh niên, Hội sinh viên, Khoa, Trung tâm, Viện, Trường tổ chức. 
 

8.2. Phải có ý thức giữ gìn bảo quản của công, nghiêm cấm bôi, xoá, xé, viết,  
vẽ bậy trên những thông tin, thông báo niêm yết của nhà trường; không dán giấy, 
viết, vẽ bậy lên bàn ghế, tường, các phương tiện khác trong khuôn viên trường và 
phòng học; không ngồi, chạy nhảy trên bàn, trèo qua cửa sổ, lên sân thượng cao 
tầng vắng người, ngồi trên các lan can nguy hiểm. 
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8.2. Tôn trọng mình, tôn trọng mọi người, giữ vệ sinh môi trường học tập, giáo 
dục lành mạnh có văn hóa, sạch sẽ; đồ ăn thức uống không đem vào lớp học; 
không vứt rác, khạc nhổ bừa bãi ở khu vực lớp học, trong khuôn viên nhà trường; 
không dịch chuyển bàn ghế và làm hư hỏng thiết bị dụng cụ phục vụ học tập; 
không đi lên các thảm cỏ, bẻ cành, ngắt lá, hái bông, cây kiểng, để xe đúng nơi 
quy định; không đá banh, đá cầu trong lớp và hành lang. 
Điều 9.  
 

Nghiêm cấm:  
 

-Các hành vi chích, hút xì ke ma túy; bè phái hăm dọa HSSV, Giáo viên, kéo 
người ngoài vào trường đánh nhau; kích động lôi kéo người khác biểu tình viết 
truyền đơn, áp phích trái pháp luật, tung tin đồn nhãm. 
 

-Mang hung khí, chất gây cháy nổ và các vật liệu khác gây cản trở cho việc dạy, 
học vào trường. 
 

-Hành vi cạy phá các thang máy, các hoạt động có tính chất cờ bạc, uống rượu, 
bia, trộm cắp, hút thuốc lá trong khuôn viên nhà trường. 
 

-Việc tổ chức, tham gia truyền bá các hoạt động tôn giáo, các tổ chức chính trị trái 
pháp luật; lưu hành, tuyên truyền các ấn phẩm, tài liệu, thông tin phản động, phim 
ảnh không lành mạnh và các tài liệu cấm khác theo quy định của Nhà nước trong 
nhà trường. 
 

-Các hành vi quan hệ nam nữ không lành mạnh, không phù hợp các chuẩn mực 
đạo đức, lối sống với truyền thống văn hoá, bản sắc dân tộc Việt Nam. 
 

Điều 10. 
 

Học sinh sinh viên các hệ, các khóa, các lớp ngắn hạn, dài hạn của Trường Đại 
học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh không phân biệt chính quy, tại chức, liên 
thông, liên kết quốc tế đều phải nghiêm chỉnh, chấp hành chính sách, pháp luật 
của nhà nước và thực hiện tốt các quy định của nhà trường, nhằm góp phần phát 
huy môi trường giáo dục đào tạo lành mạnh và cũng chính là để bảo vệ quyền lợi 
học tập của học sinh, sinh viên toàn trường, tất cả vì chất lượng HSSV ra trường 
phù hợp nhu cầu xã hội, được xã hội thừa nhận, vì thế hệ trẻ có đức, có tài góp 
phần vào sự nghiệp Công nghiệp hóa-Hiện đại hoá nước nhà. 

 Nhà trường có học bổng khuyến khích tài năng cho từng học sinh, sinh viên đạt 
điểm cao nhất trong từng ngành học, khóa học, môn học qua những kỳ thi xếp 
hạng kết thúc môn học. 

 

♦ Đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt nội quy, quy định sẽ có những hình 
thức khen thưởng thỏa đáng. 

♦ Nếu vi phạm tùy theo lỗi nặng nhẹ, mức độ vi phạm sẽ bị phê bình trước lớp,  
cảnh cáo toàn trường, thông báo về gia đình, cơ quan công tác, buộc bồi thường 
thiệt hại và có thể giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật 
hoặc đình chỉ học tập 1 năm học, buộc thôi học những hành vi sau đây: 
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10.1.  Một lần Thi hộ, nhờ người thi hộ; học hộ, nhờ người khác học hộ; sử dụng 
điện thoại; mang tài liệu vào phòng thi; vi phạm quy chế thi, tổ chức học, thi hộ, 
làm hộ tiểu luận, đồ án, khoá luận tốt nghiệp. 
 

10.2.  Một lần không đóng học phí đúng thời hạn của nhà trường mà không có 
đơn yêu cầu được báo trước trong hạn định nhà trường thông báo. (Riêng các 
lớp tín chỉ việc nộp học phí không đúng hạn đương nhiên HSSV sẽ không có tên 
trong danh sách  lớp học). 

 

10.3.  Một lần vô lễ với CBCNV- Giáo viên; dọa dẫm, nhắn tin quấy rối, hăm doạ 
vào điện thoại di động, thư điện tử của cá nhân giáo viên; cố tình không xuất trình 
thẻ sinh viên khi giáo viên TTGD yêu cầu. 

 

10.4.  Một lần đánh nhau gây thương tích; tổ chức hoặc tham gia tổ chức đánh 
nhau; kéo người ngoài vào trường gây gổ, đánh nhau; mang hung khí, vật dụng 
gây sát thương vào trường học, lớp học, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự 
trong nhà trường, khu vực ký túc xá.  

 

10.5.  Một lần chọc ghẹo phái nữ; có thái độ bất nhã đối với nữ sinh; quan hệ 
nam, nữ HSSV trong nhà trường thiếu văn hoá, không lành mạnh, không phù 
hợp tập quán, đạo đức dân tộc Việt Nam; thiếu trung thực nói dối thầy, cô, gạt 
gẫm nhà trọ; ký mạo danh giấy tờ; trấn lột; lấy cắp, cố ý phá hoại tài sản của nhà 
trường và của bạn; tự ý bỏ học; nghỉ học không phép nhiều ngày; riêng HSSV 
năm thứ 1 ở CS Thái Bình không vào ở KTX và không thực hiện đúng nội quy 
của KTX.  

 

10.6.  Tổng kết điểm rèn luyện chuyên cần trong năm học loại kém, tham gia 
hoạt động tôn giáo trái phép, kích động lôi kéo người khác biểu tình trái pháp 
luật và các tệ nạn xã hội khác. 

 

10.7.  Một lần hút chích xì ke, ma tuý và có hành vi phá hoại của công làm thiệt hại 
tài sản nhà trường. 
 
 

♦ Học sinh sinh viên khi nhập học phải nghiên cứu kỹ “bản nội quy” để thực  
hiện tốt trong quá trình học tập, đáp ứng sự mong đợi của Cha, Mẹ, Thầy, Cô, 
giữ gìn truyền thống của nhà trường, luôn hướng tới mục tiêu cao đẹp đó là: 
“Nhân cách tốt, Kỹ năng thạo, Tài năng giỏi, Điểm rèn luyện xuất sắc”. 
 
 

Nơi nhận:                                                                    
-  Ban giám hiệu; 
-  Các đơn vị; 
-  Các Cơ sở thuộc trường; 
-  Niêm yết; 
-  Lưu:TTrGD. 

                                                                                     


