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QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành nội quy sinh viên 

 Trường Đại học Kinh tế - Tài chính Tp.HCM 
 

 

 

HIỆU TRƯỞNG 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - TÀI CHÍNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Căn cứ Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2014                     

của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Điều lệ trường đại học; 

Căn cứ Quyết định số 1272/QĐ-TTg ngày 24 tháng 09 năm 2007                            

của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường ĐH Kinh tế - Tài chính Tp.HCM; 

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Công tác sinh viên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

  Điều 1. Ban hành nội quy sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Tài chính  

Thành phố Hồ Chí Minh. 

Điều 2. Trưởng Phòng Công tác sinh viên, Trưởng các đơn vị chức năng             

trực thuộc Trường Đại học Kinh tế - Tài chính Tp.HCM chịu trách nhiệm thi hành         

quyết định này. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký. 

 

 

        Nơi nhận: 
         - Công bố trên trang Thông tin điện tử; 

         - Như điều 2 (để t/h); 

         - Lưu: P.CTSV, P.TC-HC. 

HIỆU TRƯỞNG 

(đã ký) 

 

 
 

 

Nguyễn Thanh Giang 
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NỘI QUY SINH VIÊN 
 

(Ban hành theo Quyết định số 155/QĐ-UEF ngày 08/6/2015 của Hiệu trưởng  

Trường Đại học Kinh tế - Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh) 

 
 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng 
 

- Nội quy này được áp dụng cho toàn thể sinh viên các hệ đào tạo đang học tập  

tại Trường Đại học Kinh tế - Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh (UEF). 

- Nội quy được phổ biến cho sinh viên vào đầu năm học trong các buổi sinh hoạt 

công dân, sinh viên đầu khóa. Trong quá trình thực hiện, nếu có sự thay đổi  

nhà trường sẽ thông báo cụ thể cho sinh viên về nội dung thay đổi và thời gian  

áp dụng. 

Chương II 

QUY ĐỊNH CHI TIẾT 

 

Điều 2. Về đạo đức 

- Tất cả sinh viên UEF phải có ý thức rèn luyện đạo đức, trở thành công dân tốt. 

- Lễ độ với CB-GV-NV của nhà trường, lịch sự trong giao tiếp với mọi người. 

Không gây gổ, đánh nhau, nói tục, chửi thề. 

Điều 3. Về chuyên cần 

- Chủ động, tích cực học tập, nghiên cứu, sáng tạo. Đi học đúng giờ, bảo đảm  

thời gian lên lớp, nghỉ học phải xin phép theo quy định. 

- Không gian dối trong học tập, thi cử. Nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ học tập,  

rèn luyện theo chương trình, kế hoạch giáo dục, đào tạo của Nhà trường. 

- Tích cực tham gia các hoạt động do Nhà trường, Đoàn Trường, Hội sinh viên 

Trường phát động. 

Điều 4. Về tác phong sinh viên 

- Khi đến trường phải ăn mặc gọn gàng, nghiêm túc; đeo thẻ sinh viên và xuất trình 

thẻ khi được yêu cầu. 

- Không hút thuốc, uống rượu, bia trong khuôn viên Trường. Không say rượu,  

bia khi vào lớp. Không sử dụng đồ ăn trong phòng học. 



 

- Giữ gìn an ninh trật tự, vệ sinh phòng học và các khu vực khác. Không gây  

mất trật tự (nghe nhạc lớn, tụ tập, đùa giỡn,...) trong khu vực làm việc và học tập 

của sinh viên. 

- Không tổ chức băng, nhóm, phe phái, đưa người không có nhiệm vụ vào Trường, 

tụ tập gây rối dưới mọi hình thức. 

- Không sản xuất, buôn bán, vận chuyển, phát tán, tàng trữ, sử dụng hoặc lôi kéo 

người khác sử dụng các loại: 

+ Vũ khí, chất nổ, các chất ma túy, các loại hóa chất cấm sử dụng. 

+ Tài liệu, ấn phẩm, thông tin phản động, đồi trụy và các tài liệu cấm khác  

theo quy định của Nhà nước. 

- Không tổ chức, tham gia, truyền bá các hoạt động mê tín dị đoan, các hoạt động 

tôn giáo, chính trị phản động và các hành vi vi phạm đạo đức khác. 
 

Điều 5. Về bảo vệ tài sản, giữ gìn vệ sinh trong khuôn viên trường 

- Giữ gìn và bảo vệ cảnh quan, tài sản của Nhà trường (không dán giấy, viết, vẽ bậy 

lên bàn ghế, tường, các phương tiện khác. Không ngồi, chạy, nhảy trên bàn. 

Không vứt rác, khạc nhổ bừa bãi ở khu vực lớp học, trong khuôn viên Trường. 

Không dịch chuyển bàn ghế và làm hư hỏng thiết bị, dụng cụ phục vụ học tập; 

mượn và trả các thiết bị phục vụ học tập đúng chỗ. Không bẻ cành, ngắt lá,  

hái bông, phá hỏng cảnh quan chung. Tắt đèn, máy chiếu khi không sử dụng.  

Để xe đúng nơi quy đinh). 

- Không mang tài sản, thiết bị, vật dụng của Nhà trường ra bên ngoài khi chưa  

được phép. Phải khai báo với tổ bảo vệ khi đưa các tài sản có giá trị của cá nhân 

vào trường. 
 

Điều 6. Xử lý vi phạm nội quy 

- Những sinh viên có hành vi vi phạm, tùy theo tính chất, mức độ, hậu quả  

của hành vi vi phạm, Nhà trường sẽ đưa ra các hình thức kỷ luật từ khiển trách  

đến buộc thôi học theo Quyết định số 42/2007/QĐ-BGDĐT ngày 13 tháng 8  

năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

- Cá nhân và tập thể sinh viên nếu xét thấy các hình thức kỷ luật không thỏa đáng  

có quyền khiếu nại lên các phòng, ban, chức năng hoặc Hiệu trưởng. Thời gian 

khiếu nại, trong vòng 30 ngày kể từ ngày quyết định kỷ luật có hiệu lực thi hành. 

 

 HIỆU TRƯỞNG 

(đã ký) 
 

 

 

          Nguyễn Thanh Giang 

 


