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1. Về trang phục

Trong thời
gian học tập
tại Trường

Sinh viên

phải mang

bảng tên.

Trang phục

gọn gàng, 

lịch sự, kín

đáo.

Nam phải bỏ

áo vào quần; 

đi giày hoặc

dép có quai

hậu.



2. Về giao tiếp và ứng xử

Quan hệ nam nữ trong sáng, phù hợp với truyền

thống, bản sắc văn hóa dân tộc, không có hành vi

không lành mạnh trong khuôn viên Trường.

Phải có thái độ lịch sự, nhã nhặn, tôn trọng lẫn

nhau; không sử dụng điện thoại di động gây ảnh

hưởng đến người khác khi lên lớp.



2. Về giao tiếp và ứng xử (tt)

Không sử dụng đồ uống có cồn

trong khuôn viên Trường.

Không hút thuốc lá trong phòng

học và những nơi có biển cấm.

Không xúc phạm danh dự, nhân phẩm, thân thể

người khác.



2. Về giao tiếp và ứng xử (tt) 

Khi giao tiếp qua điện thoại, tin nhắn, email phải

xưng tên, lớp học.

Khi giao tiếp, ứng xử với bạn bè phải có thái độ hòa

nhã, thân thiện, tận tình giúp đỡ.

Trong giao tiếp với thầy, cô phải lễ phép, tôn trọng;

nêu cao truyền thống “tôn sư, trọng đạo”.



3. Về bảo vệ tài sản

Tắt các thiết bị điện, nước khi

không sử dụng; báo cho người có

trách nhiệm khi phát hiện sự cố

về điện, nước.

Không hủy hoại, làm hư hỏng các

vật dụng, trang thiết bị, tài sản của

cá nhân khác và của Nhà trường.

Sinh viên có trách nhiệm giữ gìn, bảo vệ và sử dụng

an toàn, tiết kiệm, có hiệu quả tài sản của Nhà trường

và của cá nhân.



4. Về giữ gìn an ninh trật tự

Không tự ý tập trung đông người gây rối trật tự công cộng,

phao tin đồn nhảm, không chứa chấp các loại tội phạm;

không đánh bạc, cá độ, trộm cắp dưới mọi hình thức.

Chơi thể thao đúng nơi quy định.

Thực hiện đúng quy định tạm trú, tạm vắng.

Nghiêm chỉnh chấp hành nội quy, quy định của nhà trường.



4. Về giữ gìn an ninh trật tự (tt)

Không 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.

Không truyền bá tôn giáo, tiến hành các nghi thức tôn

giáo, tuyên truyền chống phá Nhà nước.

Không tham gia tệ nạn xã hội.



4. Về giữ gìn an ninh trật tự (tt)

Không đi lại trong khuôn viên trường trong khoảng thời

gian từ 23 đến 4 giờ sáng hôm sau ngoại trừ các trường

hợp cấp cứu và các trường hợp đặc biệt khác có đăng ký

trước.

Không mua bán, trao đổi các loại hàng hóa trái pháp luật.

Không tàng trữ, vận chuyển, trao đổi, mua bán, sử dụng

các vật dụng trái phép trong khuôn viên trường.



5. Về an toàn giao thông

Phải để xe

đúng nơi

quy định.

Sinh viên phải tuyệt đối chấp hành đúng luật giao thông

đường bộ, các biển báo cấm, hiệu lệnh, chỉ dẫn giao thông

trong khu vực trường và hướng dẫn của lực lượng bảo vệ.

Không chở vượt quá số người quy

định, chạy xe quá tốc độ cho phép,

chạy ngược chiều, chạy xe thành

nhiều hàng, lạng lách, đánh võng,

chở đứng, chở đòn, đậu xe lấn chiếm

lòng lề đường.



6. Giữ gìn vệ sinh, cảnh quan, 

môi trường

Sinh viên chấp hành nội quy của Nhà trường, có trách

nhiệm giữ gìn vệ sinh, cảnh quan, môi trường.

Nghiêm cấm vứt rác

bừa bải.

Không treo, dán áp phích, băng

rôn, biễu ngữ khi chưa được phép.

Không tự ý viết, vẽ, dán trên tường, bàn, ghế trong phòng

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

Không chặt, phá cây, kiểng; săn, bắt chim, cá; buôn

bán trái phép trong Trường.



Cảm ơn Thầy Cô và các em sinh 

viên đã chú ý lắng nghe!


