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  BỘ CÔNG THƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

              Số:   717/QĐ - CĐTM Đà Nẵng, ngày  28  tháng 8 năm 2015 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc cụ thể hóa một số nội dung vi phạm và khung xử lý kỷ luật HSSV 

áp dụng tại Trường Cao đẳng Thương mại 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI 

 

Căn cứ Quyết định số 690/QĐ-CĐTM ngày 27/8/2015 của Hiệu trưởng về 

việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Thương mại; 

Căn cứ Quyết định số 42/2007/QĐ-BGDĐT ngày 13/8/2007 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy chế học sinh, sinh viên các trường đại học, 

cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy; 

Căn cứ quyết định số 261/QĐ-CĐTM ngày 07/3/2014 của Hiệu Trưởng 

Trường Cao đẳng Thương mại về việc ban hành Quy định về công tác sinh viên 

trong trường Cao đẳng Thương mại; 

Xét đề nghị của Ông Trưởng phòng Công tác Chính trị và sinh viên, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Một số nội dung vi phạm và 

khung xử lý kỷ luật sinh viên” áp dụng cho sinh viên thuộc các bậc, hệ đào tạo của 

trường Cao đẳng Thương mại; 

Điều 2. Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong quá trình thực hiện 

nếu có vướng mắc sẽ sửa đổi, bổ sung để hoàn chỉnh. 

Điều 3. Các Ông (Bà) trưởng phòng CTCT&SV và trưởng các đơn vị, cá 

nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

 

HIỆU TRƯỞNG 

    

      

Đinh Văn Tuyên 

Nơi nhận: 

 - Như điều 3 (để thi hành); 

 - Các lớp HSSV; 

 - Lưu VT, CTCT&SV. 
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MỘT SỐ NỘI DUNG VI PHẠM VÀ KHUNG XỬ LÝ KỶ LUẬT HSSV  

ÁP DỤNG TRONG TRƯỜNG CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI 

(Đính kèm Quyết định số 717/QĐ-CĐTM ngày 28/8/2015 của Hiệu trưởng) 

 

TT Nội dung vi phạm 

Số lần vi phạm và hình thức xử lý 

Ghi chú Khiển 

trách 

Cảnh 

cáo 

Đình chỉ 

học tập 

Buộc 

thôi học 

1 

Gây mất trật tự ảnh hưởng 

nghiêm trọng đến giờ học, thực 

hành... 

Lần 1  Lần 2     
Tùy mức độ có thể xử lý ở 

hình thức cao hơn 

2 
Học hộ hoặc nhờ người khác học 

hộ 
  Lần 1   Lần 2 

 

3 
Thi, kiểm tra hộ hoặc nhờ  thi, 

kiểm tra hộ… 
    Lần 1 Lần 2 

 

4 Tổ chức học, thi, kiểm tra hộ…       Lần 1  

5 Nghỉ học không phép (liên tục)       
15 ngày 

trở lên 

Từ 07  14 ngày: Kiểm 

điểm, hạ rèn luyện. 

6 
Đưa đề thi ra ngoài hoặc tổ chức 

đưa tài liệu vào phòng thi 
  Lần 1 Lần 2 

 

Tùy mức độ có thể xử lý 

mức cao nhất trong lần vi 

phạm đầu tiên 

7 

Viết, vẽ bậy vào bài thi, xé bài 

thi hoặc có hành vi làm ảnh 

hưởng phòng thi 

  Lần 1 Lần 2 
 

8 

Có hành vi chống đối, thái độ vô 

lễ với CB-GV hoặc người lao 

động trong Nhà trường 

  Lần 1 Lần 2 
 

9 
Không hoàn thành nghĩa vụ học 

phí - lệ phí (quá thời hạn) 
Lần 2 Lần 3 

 
Lần 4 Lần 1 nhắc nhở 

10 
Cố ý phá hủy tài sản của nhà 

trường 
  Lần 1   Lần 2 

Bồi thường 100% giá trị tài 

sản; Tùy mức độ có thể xử lý 

mức cao nhất trong lần vi 

phạm đầu tiên 11 

Uống rượu, bia hoặc say rượu 

bia gây mất rối trật tự (gây gổ, 

ồn ào, phá phách...) trong Nhà 

trường hoặc trong KTX 

  Lần 1 Lần 2 Lần 3 

12 Hút thuốc lá trong Nhà trường Lần 3 Lần 4 Lần 5   
Lần 1, 2 kiểm điểm, nhắc 

nhở 

13 

Giả mạo chữ ký, hồ sơ hoặc sử 

dụng giấy tờ tùy thân của người 

khác vào mục đích riêng 

  Lần 1 Lần 2 Lần 3 

Tùy mức độ có thể xử lý 

mức cao nhất trong lần vi 

phạm đầu tiên 

14 
Cá độ, đánh bạc dưới mọi hình 

thức 
  Lần 1 Lần 2 Lần 3 

Tùy mức độ có thể đề nghị 

cơ quan chức năng xử lý 

theo quy định của pháp luật 
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TT Nội dung vi phạm 

Số lần vi phạm và hình thức xử lý 

Ghi chú Khiển 

trách 

Cảnh 

cáo 

Đình chỉ 

học tập 

Buộc 

thôi học 

15 

Tàng trữ, lưu hành, truy cập, sử 

dụng sản phẩm văn hóa đồi trụy 

hoặc tham gia các hoạt động mê 

tín dị đoan, hoạt động tôn giáo 

trái phép 

Lần 1 Lần 2 Lần 3 Lần 4 

Phối hợp với cơ quan chức 

năng xử lý theo quy định của 

pháp luật 16 

Buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, 

sử dụng và lôi kéo người khác sử 

dụng ma-túy 

      Lần 1 

17 Chứa chấp, môi giới mại dâm        Lần 1 

18 Hoạt động mại dâm 
  

Lần 1 Lần 2 

19 

Chứa chấp, buôn bán, sử dụng 

hung khí, vũ khí, chất nổ, chất dễ 

cháy, pháo nổ và các hàng cấm 

theo quy định của Nhà nước 

      Lần 1 Giao cho cơ quan chức năng 

xử lý theo quy định của pháp 

luật 

20 
Lấy cắp, chiếm dụng, chứa chấp, 

tiêu thụ tài sản do lấy cắp mà có 
  Lần 1 Lần 2 Lần 3 

21 

Đưa người bên ngoài vào trường 

hoặc KTX lấy cắp, trấn lột, phá 

hoại tài sản hoặc gây mất ANTT 

    Lần 1 Lần 2 

Tùy mức độ có thể xử lý ở 

mức cao nhất và phố hợp với 

cơ quan chức năng xử lý 

theo Pháp luật. 

22 
Đe dọa, gây gổ đánh nhau, gây 

mất đoàn kết 
  Lần 1   Lần 2 

 

23 
Đánh nhau hoặc tổ chức đánh 

nhau gây thương tích 
    Lần 1   

Trường hợp nghiêm trọng 

buộc thôi học và đề nghị cơ 

quan chức năng xử lý theo 

Pháp luật. 

24 

Kích động, lôi kéo người khác 

biểu tình, chống đối, viết truyền 

đơn, áp phích trái Luật định 

    Lần 1  Lần 2 

Nếu nghiêm trọng đề nghị 

truy tố trước pháp luật 

25 

Viết bài, lưu giữ hoặc tuyên 

truyền phản ánh thiếu trung thực 

dưới mọi hình thức đối với tập 

thể hoặc cá nhân 

    Lần 1  Lần 2 

26 

Vi phạm các quy định về an toàn 

giao thông (như đua xe, tổ chức 

đua xe, điều khiển xe gây tai 

nạn...) 

    Lần 1  Lần 2 
Trường hợp nghiêm trọng xử 

lý buộc thôi học 

27 
Tự ý đưa người bên ngoài vào cư 

trú trong KTX 
  Lần 1 Lần 2   

Nếu xảy ra mất mát tài sản, 

mất ANTT, quan hệ không 

lành mạnh…tùy theo mức độ 

có thể xử lý ở mức cao nhất 
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TT Nội dung vi phạm 

Số lần vi phạm và hình thức xử lý 

Ghi chú Khiển 

trách 

Cảnh 

cáo 

Đình chỉ 

học tập 

Buộc 

thôi học 

28 
Vượt tường rào bảo vệ xung 

quanh trường 
Lần 1 Lần 2  Lần 3   

 

29 

Sử dụng các thiết bị điện (không 

được phép) gây cháy nổ, hư 

hỏng tài sản. 

  Lần 1 Lần 2    

Tịch thu thiết bị và tùy theo 

mức độ có thể xử lý ở mức 

cao nhất 

30 

Vi phạm nghiêm trọng quy định 

ngoại trú, nội trú (sinh hoạt, tạm 

trú...) 

Lần 1 Lần 2     

Nếu tái phạm nhiều lần xử lý 

từ đình chỉ học tập đến buộc 

thôi học 

        

* Ghi chú: Các vi phạm chưa đến mức độ kỷ luật xử lý theo Quy định đánh giá kết quả 

rèn luyện đối với Sinh viên. 

 HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 Đinh Văn Tuyên 


