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Quy trình:  XỬ LÝ KỶ LUẬT HSSV  

 

I. MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG. 

- Thực hiện quy trình này nhằm mục đích quản lý HSSV theo quy chế 

công tác HSSV hiện hành và xử lý vi phaṃ của HSSV. 

- Phạm vi áp dụng: HSSV chính quy đang học tập tại trường và các đơn 

vị liên kết của trường. 

II. ĐỊNH NGHĨA, TỪ VIẾT TẮT: 

1.Định nghĩa: (Không có định nghĩa) 

2. Từ viết tắt: 

BGH:  Ban giám hiệu 

HSSV:  Học sinh – sinh viên 

GVCN:  Giáo viên chủ nhiệm 

P.ĐT:  Phòng Đào tạo 

H Đ:   Hội đồng 

III. LƯU ĐỒ (Xem trang 2) 

IV. ĐẶC TẢ (Xem trang 3- 4) 
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ĐẶC TẢ QUY TRÌNH XỬ LÝ KỶ LUẬT HỌC SINH, SINH VIÊN CẤP NHÀ TRƯỜNG 

TT Tên bước Nội dung công việc 
Bộ phận/ 

Người thực 

hiện 

Bộ phận/ 

người phối 

hợp thực hiện 

Kết quả  

đạt được 

Hạn hoàn 

thành 

Biểu mẫu/ 

hồ sơ 

1 

Lập biên 

bản, thu 

thâp̣ thông 

tin, GVCN 

cán bô,̣ quản 

lý nôị trú 

sinh hoaṭ 

lớp 

- Giáo viên chủ nhiệm, cán bô,̣ 

quản lý nôị trú lâp̣ biên bản 

HSSV vi phạm và sinh hoaṭ lớp 

- HSSV vi phaṃ kỷ luâṭ viết 

tường trình 

Cán bô ̣

GVCN 

- Khoa chuyên 

môn 

- GVCN 

 Lập được 

danh sách cụ 

thể và bản 

tường trình 

Ngay khi 

HSSV vi 

phạm 

 

2 

Khoa CM tổ 

chức sinh 

hoạt lớp 

 

- Căn cứ bản tường trình và bảng 

kiểm điển của HSSV vi phạm. 

Giáo viên chủ nhiệm tổ chức 

sinh hoạt lớp lấy ý kiến của tập 

thể lớp để đưa ra mức kỷ luật 

đối với HSSV vi phạm dựa 

theo quy chế về quản lý HSSV 

và nội quy – quy định của nhà 

trường  

- Ra quyết điṇh kỷ luâṭ cấp khoa 

Khoa chuyên 

môn 
Tập thể lớp 

Tổng hợp 

được ý kiến 

từ tập thể 

lớp về việc 

xét kỷ luật 

HSSV vi 

phạm. 

 

1 ngày sau 

khi có vi 

phạm 
 

3 
Tổng hơp̣ 

báo cáo 

- Sau khi lớp tổ chức sinh hoaṭ 

với HSSV vi phaṃ gửi biên 

bản sinh hoaṭ về phòng Đào taọ 

tổng hơp̣ báo cáo. 

- Trình BGH xem xét 

P. ĐT 

(Đ/c Nga) 

- Trưởng khoa 

 - BGH 

Xác minh 

đúng sự việc 

xảy ra 

Sau khi 

nhận được 

biên bản 

sinh hoạt 
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TT Tên bước Nội dung công việc 
Bộ phận/ 

Người thực 

hiện 

Bộ phận/ 

người phối 

hợp thực hiện 

Kết quả  

đạt được 

Hạn hoàn 

thành 

Biểu mẫu/ 

hồ sơ 

lớp 

5 
Tổ chức họp 

và phê duyệt 

- Sau khi phòng đào taọ tổng 

hợp xong sẽ trình Hội đồng thi 

đua khen thưởng và kỷ luật của 

nhà trường họp, xem xét và 

đưa ra hình thức kỷ luật cuối 

cùng đối với HSSV. 

HĐ thi đua 

khen thưởng và 

kỷ luật 

- BGH 

- Phòng ĐT   

Xác định 

mức kỷ luật 

của HSSV 

và lập được 

quyết định 

kỷ luật 

HSSV 

Theo lịch 
 

6 
Thực hiện 

quyết định. 

- Sau khi lập quyết định và 

trình ký Ban giám hiệu xong, 

phòng Đào taọ sẽ chuyển về 

các khoa và bản tin các khoa, 

website của nhà trường. 

- Nếu HSSV vi phạm công 

nhận với quyết định của nhà 

trường thì thi hành quyết định. 

- Nếu HSSV vi phạm nhưng 

hình thức kỷ luật chưa phù hợp 

thì phản hồi về khoa, phòng 

đào taọ tổng hợp và trình Hội 

đồng kỷ luật trường xem xét 

giải quyết   

HSSV 
GVCN, Khoa, 

Phòng Đào taọ 

Thực hiện 

quyết định 

kỷ luật 

 

1 ngày sau 

khi họp  
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TT Tên bước Nội dung công việc 
Bộ phận/ 

Người thực 

hiện 

Bộ phận/ 

người phối 

hợp thực hiện 

Kết quả  

đạt được 

Hạn hoàn 

thành 

Biểu mẫu/ 

hồ sơ 

7 
Lưu hồ sơ Lưu hồ sơ, theo dõi  Phòng đào taọ 

Phòng Đào taọ; 

Khoa, HSSV; 

Địa phương 

Lưu trữ lại 

DS HSSV vi 

phạm 

Sau khi ra 

quyết định  

 

 

 


