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NỘI DUNG THAM KHẢO
SINH HOẠT ĐẦU NĂM HỌC, ĐẦU KHÓA HỌC

1. Nội dung liên quan đến thực hiện Học tập và rèn luyện
(1) Quy chế công tác sinh viên (Thông tư số 10/2016/TT-BGDĐT), 

trong đó đặc biệt lưu ý:
-  Điều 4. Nhiệm vụ của sinh viên
- Điều 5. Quyền của sinh viên 
- Điều 6. Các hành vi sinh viên không được làm (lưu ý Khoản 4)
(2) Tân Sinh viên K.45 sử dụng tài khoản được Trường cấp vào 

website Trường, Hệ thống quản lý, điền đầy đủ Trang thông tin sinh 
viên sau đó mới nhập được Kế hoạch học tập.

(3) Nhắc nhở sinh viên sử dụng hiệu quả Trang thông tin sinh viên: 
Sinh viên được cấp tài khoản vào Trang thông tin cá nhân, nên sử dụng để 
kiểm tra thông tin của cá nhân, kết quả học tập, rèn luyện, khen thưởng – 
kỷ luật (nếu có), đồng thời cập nhật thông tin, thông báo của Trường.

(4) Định kỳ hàng tháng họp với Cố vấn học tập theo Thời khóa biểu, 
chia sẽ thông tin cần được tư vấn – hỗ trợ.

(5) Quy định Học vụ, đặc biệt là quy định có liên quan đến: Học 
kém, nợ học phí, …; trường hợp nghỉ học phải xin phép và có quyết định 
của Trường.

(6) Sinh viên cần rèn luyện kỹ năng giao tiếp với Thầy Cô, viên chức 
của Trường.

(7) Sinh viên cần tham gia các hoạt động tư vấn, tuyển dụng, tình 
nguyện… do các đơn vị trong Trường tổ chức nhằm củng cố, nâng cao kỹ 
năng tìm việc, kỹ năng sống, … hỗ trợ cho việc làm sau tốt nghiệp.

(8) Sinh viên nộp học phí trễ hạn
Nguyên nhân: phần lớn sinh viên không in kết quả đăng ký 

học phần, sinh viên các nhóm đi thực tập tốt nghiệp, thực tập học trong 
học kỳ hè; sinh viên không liên hệ với Cố vấn học tập; chưa quan tâm 
thông tin về Học bổng tài trợ, chương trình vay vốn theo Quyết định số 
157 của Thủ tướng Chính phủ, trợ cấp khó khăn đột xuất,...

(9) Sinh viên bị xóa tên do kết quả học tập kém
Nguyên nhân: sinh viên không nhờ Cố vấn học tập tư vấn, 

đăng ký hơn 14 tín chỉ ở học kỳ tiếp theo,...

2. Nội dung liên quan đến nộp học phí:
- Sinh viên phải in Phiếu đăng ký học phần và xem kỹ các thông tin 

được ghi (thời gian, địa điểm nộp học phí).
- Đối với Bảo hiểm y tế (bắt buộc), trường hợp sinh viên được cấp 

thẻ cùng với hộ gia đình thì photocopy thẻ còn thời hạn sử dụng nộp tại 
P.CTSV, trường hợp nộp phí trước khi có thẻ BHYT ở địa phương thì liên 
hệ P.CTSV để xin hoàn lại tiền đã đóng.

- Đầu mỗi học kỳ, Phòng Tài vụ sẽ thông báo thời gian nộp học phí, 
sinh viên phải nộp học phí trước thời hạn quy định. 
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- Sinh viên có thể nộp học phí bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản, 
xem quy trình nộp học phí trên website Phòng Tài vụ.

- Trong khoảng thời gian nộp học phí, sinh viên có thể nộp tại tất cả 
các điểm do Phòng Tài chính thông báo.

- Quá thời gian quy định nộp học phí Ngân hàng sẽ không thu học 
phí, nếu sinh viên chuyển khoản nộp học phí thì Ngân hàng sẽ trả lại và 
Phòng Tài chính không công nhận nộp học phí.

- Nếu số tiền nộp học phí trên phiếu “Đăng ký học phần” có chênh 
lệch với số học phí Ngân hàng yêu cầu nộp (thừa/thiếu) thì sinh viên đến 
trực tiếp Phòng Tài chính để nộp và xử lý sai lệch.

3. Nội dung liên quan đến việc nhận tiền học bổng khuyến khích, nộp 
hồ sơ dự tuyển học bổng tài trợ, trợ cấp xã hội, miễn giảm học phí, Bảo 
hiểm y tế

- Sinh viên thường xuyên tham khảo thông tin thông báo về Học 
bổng tài trợ trên trang website P.CTSV, website của Trường để nộp hồ sơ 
dự tuyển.

- Phòng Tài vụ sẽ chi trả cho cá nhân qua tài khoản ATM của sinh 
viên mở tại Ngân hàng Agribank hoặc Sacombank. Trường hợp số lượng 
sinh viên ít, Phòng Tài chính sẽ chi trả bằng tiền mặt.

- Mỗi đợt chi trả Phòng Tài chính sẽ có thông báo cụ thể hình thức 
và thời gian thực hiện (mỗi đợt kéo dài khoảng 1 tháng), sinh viên cố gắng 
đảm bảo thực hiện đúng kế hoạch.  

- Đối với Tân sinh viên K.45 có thẻ BHYT nhưng hết thời hạn sử 
dụng hoặc chưa tham gia BHYT thì phải khai lại Tờ khai TK1-TS (website 
Trường, thư mục Tân sinh viên)

4. Nội dung liên quan đến tinh thần đề cao cảnh giác
(1) Không tham gia hoạt động bồi dưỡng ngành, nghề, …với 

danh nghĩa hỗ trợ việc làm sau khi tốt nghiệp không do đơn vị thuộc 
Trường tổ chức.

(2) Không tham gia hoạt động bán hàng đa cấp có tính chất lừa đảo 
(bị thu hút bởi tuyên truyền về lợi nhuận cao).

(3)  Không tham gia sinh hoạt hội, nhóm, câu lạc bộ... khi chưa biết 
đầy đủ thông tin về tư cách pháp nhân, mục tiêu, mục đích hoạt động,... của 
cá nhân, của tổ chức xây dựng, duy trì, tài trợ ...đối với hội, nhóm, câu lạc 
bộ.

(4) Sinh viên lưu ý giữ gìn tài sản cá nhân (trong KTX, nhà trọ, …), 
đặc biệt là các nơi tập trung đông người.

5. Nội dung liên quan đến an ninh trật tự

(1) Điều 8. Các hành vi bị nghiêm cấm về an ninh mạng (trang 
cuối)

(2) Không được tự ý tập trung đông người gây rối trật tự công cộng, 
kích động, phao tin đồn nhảm.
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(3) Không chứa chấp các loại tội phạm và không tổ chức uống rượu, 
đánh bạc, cá độ, trộm cắp tài sản dưới mọi hình thức.
          (4) Không truyền bá tôn giáo, tiến hành các nghi thức tôn giáo, tuyên 
truyền chống phá Nhà nước; không in sao, phát tán, sử dụng các tài liệu có 
nội dung phản động, bạo lực, đồi trụy; không tham gia biểu tình, lập hội, 
câu lạc bộ và các hình thức hoạt động khác trái với quy định của pháp luật.
          (5) Không tàng trữ, trao đổi, mua bán, sử dụng, mang vũ khí, hung 
khí, chất cháy, nổ, các loại hóa chất độc hại trái phép trong Trường. 

(6) Đối với sinh viên ở Ký túc xá: Thời gian ra, vào cổng khu II:
- Cổng A và Cổng C: từ 6 giờ 00 phút đến 22 giờ 00 phút.
- Cổng B: từ 4 giờ 00 phút đến 0 giờ 00 phút (12 giờ đêm).

Các trường hợp đặc biệt (ốm đau đột xuất,..) sẽ được giải quyết ra, 
vào Cổng B ngoài thời gian quy định trên.

(7) Từ 0 giờ 00 phút (12 giờ đêm) đến 4 giờ 00 phút, sinh viên không 
được đi lại trong khu vực Trường trừ khu vực ký túc xá. 

(8) Không để xe bên trong, xung quanh khu vực hành lang, khuôn 
viên phòng học, hội trường, nơi thực hành thí nghiệm và các nơi công cộng 
khác (vừa gây mất mỹ quan, vừa tạo cơ hội cho kẻ trộm lấy cắp).

(9) Khi phát hiện kẻ gian, hoặc gặp tình huống khẩn cấp thì gọi điện 
thoại báo ngay cho Tổ bảo vệ (Cổng B) theo số ĐT: 0292.3872112.
 

Luật số: 24/2018/QH14, LUẬT AN NINH MẠNG
Điều 8. Các hành vi bị nghiêm cấm về an ninh mạng

1. Sử dụng không gian mạng để thực hiện hành vi sau đây:

a) Hành vi quy định tại khoản 1 Điều 18 của Luật này;

b) Tổ chức, hoạt động, câu kết, xúi giục, mua chuộc, lừa gạt, lôi kéo, 
đào tạo, huấn luyện người chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam; 

c) Xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, phá hoại khối 
đại đoàn kết toàn dân tộc, xúc phạm tôn giáo, phân biệt đối xử về giới, 
phân biệt chủng tộc; 

d) Thông tin sai sự thật gây hoang mang trong Nhân dân, gây thiệt 
hại cho hoạt động kinh tế - xã hội, gây khó khăn cho hoạt động của cơ quan 
nhà nước hoặc người thi hành công vụ, xâm phạm quyền và lợi ích hợp 
pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác;

đ) Hoạt động mại dâm, tệ nạn xã hội, mua bán người; đăng tải thông 
tin dâm ô, đồi trụy, tội ác; phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc, đạo 
đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng;

e) Xúi giục, lôi kéo, kích động người khác phạm tội.
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2. Thực hiện tấn công mạng, khủng bố mạng, gián điệp mạng, tội phạm 
mạng; gây sự cố, tấn công, xâm nhập, chiếm quyền điều khiển, làm sai lệch, 
gián đoạn, ngưng trệ, tê liệt hoặc phá hoại hệ thống thông tin quan trọng về an 
ninh quốc gia.

3. Sản xuất, đưa vào sử dụng công cụ, phương tiện, phần mềm hoặc 
có hành vi cản trở, gây rối loạn hoạt động của mạng viễn thông, mạng 
Internet, mạng máy tính, hệ thống thông tin, hệ thống xử lý và điều khiển 
thông tin, phương tiện điện tử; phát tán chương trình tin học gây hại cho 
hoạt động của mạng viễn thông, mạng Internet, mạng máy tính, hệ thống 
thông tin, hệ thống  xử lý và điều khiển thông tin, phương tiện điện tử; xâm 
nhập trái phép vào mạng viễn thông, mạng máy tính, hệ thống thông tin, hệ 
thống xử lý và điều khiển thông tin, cơ sở dữ liệu, phương tiện điện tử của 
người khác.

4. Chống lại hoặc cản trở hoạt động của lực lượng bảo vệ an ninh 
mạng; tấn công, vô hiệu hóa trái pháp luật làm mất tác dụng biện pháp bảo vệ 
an ninh mạng.

5. Lợi dụng hoặc lạm dụng hoạt động bảo vệ an ninh mạng để xâm 
phạm chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, quyền và 
lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân hoặc để trục lợi. 

6. Hành vi khác vi phạm quy định của Luật này.


