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NỘI DUNG VI PHẠM VÀ KHUNG XỬ LÝ KỶ LUẬT  

HỌC SINH 
(Căn cứ Thông tư số 17/2017/TT-BLĐTBXH ngày 20/6/2017 của Bộ Lao động -  

Thương binh và Xã hội về ban hành quy chế Công tác học sinh, sinh viên trong 

trường Trung cấp, Cao đẳng) 

Các hình thức  

(1): Nhắc nhở  

(2): Phê bình  

(3): Nghiêm khắc phê bình  

Các hình thức kỉ luật:  

(4): Khiển trách  

(5): Cảnh cáo lần 1  

(6): Cảnh cáo lần 2  

(7): Đình chỉ học tập có thời hạn  

(8): Buộc thôi học 

------ 

I. CÁC HÌNH THỨC KỶ LUẬT HỌC SINH: 

Những học sinh không tham gia hoạt động của Trường, Khoa, vi phạm nội quy, 

quy chế, quy định thì tùy tính chất, mức độ, hậu quả của hành vi vi phạm có thể được 

nhắc nhở, phê bình, nghiêm khắc phê hình do giáo viên chủ nhiệm (GVCN) thực hiện 

trong giờ Sinh hoạt chủ nhiệm (SHCN) hoặc phải chịu một trong các hình thức kỷ luật 

sau: 

1. KHIỂN TRÁCH: áp dụng đối với học sinh có hành vi vi phạm lần đầu, nhưng ở 

mức độ nhẹ; và/hoặc mức độ nặng, nhưng có tình tiết giảm nhẹ; và/hoặc bị nghiêm 

khắc phê bình từ 02 lần trở lên. 

2. CẢNH CÁO LẦN 1: áp dụng đối với học sinh đang trong thời gian bị kỷ luật khiển 

trách, lại tiếp tục vi phạm một lỗi khác; và/hoặc phạm lỗi ở mức độ nhẹ nhưng tái 

phạm từ 02 lần trở lên; và/hoặc mới vi phạm lần đầu nhưng mức độ nặng và không 

có tình tiết giảm nhẹ. 

3. CẢNH CÁO LẦN 2: áp dụng đối với học sinh đang trong thời gian bị kỷ luật cảnh 

cáo, lại tiếp tục vi phạm một lỗi khác và/hoặc mới vi phạm lần đầu nhưng mức độ 

nặng và không có tình tiết giảm nhẹ; và/hoặc vi phạm hai lỗi tương đương nhau ở 

mức cảnh cáo. 

4. ĐÌNH CHỈ HỌC TẬP CÓ THỜI HẠN: áp dụng đối với những học sinh đang 

trong thời gian bị cảnh cáo lần 2 lại vi phạm một lỗi khác; và/hoặc vi phạm nghiêm 



trọng các hành vi học sinh không được làm; học sinh vi phạm pháp luật…; Tùy từng 

trường hợp cụ thể, Hội đồng kỷ luật Trường họp, xét và quyết định thời hạn đình 

chỉ theo các mức: đình chỉ một học kỳ, đình chỉ một năm học hoặc đình chỉ theo 

thời gian do hội đồng kỷ luật quyết định.  

5. BUỘC THÔI HỌC: 

-Áp dụng đối với học sinh đang trong thời gian bị đình chỉ học tập mà vẫn tiếp tục 

vi phạm kỷ luật; vi phạm lần đầu nhưng có tính chất và mức độ vi phạm đặc biệt 

nghiêm trọng, gây ảnh hưởng xấu đến Nhà trường và xã hội; vi phạm pháp luật…;  

-Áp dụng mức kỷ luật buộc thôi học và hủy kết quả học tập đối với các trường hợp 

sử dụng văn bằng đầu vào không hợp pháp hoặc sử dụng, làm văn bằng giả mạo của 

Trường. 

II. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC VÀ HỒ SƠ XÉT KỶ LUẬT HỌC SINH, SINH VIÊN 

1. Trình tự, thủ tục xét kỷ luật 

a) Học sinh vi phạm phải làm bản tự kiểm điểm và tự nhận hình thức kỷ luật có 

chữ ký của phụ huynh.  

b) GVCN họp với tập thể lớp để phân tích và xem xét, đề nghị hình thức kỷ luật 

đối với học sinh vi phạm trong giờ SHCN. Đối với các vi phạm từ mức kỷ 

luật cảnh cáo trở lên, trong vòng 2 ngày kể từ ngày học sinh vi phạm, GVCN 

phải đề nghị hình thức kỷ luật và gửi lên Khoa/Bộ môn và phòng CTHSSV. 

c) Khoa/Bộ môn phối hợp phòng CTHSSV xem xét, kiến nghị hình thức kỷ luật 

từ GVCN và kiến nghị hình thức kỷ luật lên Hội đồng kỷ luật học sinh của 

Trường căn cứ theo Khung xử lý vi phạm trong vòng 2 ngày kể từ ngày nhận 

được đề nghị hình thức kỷ luật học sinh từ GVCN.  

d) Hội đồng kỷ luật học sinh tổ chức họp xét, đề xuất hình thức kỷ luật và trình 

Hiệu trưởng trong trong vòng 2 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị hình thức 

kỷ luật học sinh từ phòng CTHSSV.  

e) Thành phần dự họp xét kỷ luật học sinh gồm:  

- Thành viên của Hội đồng khen thưởng - kỷ luật học sinh. 

- GVCN, đại diện tập thể lớp có học sinh vi phạm và học sinh vi phạm (các 

thành phần này được tham gia phát biểu ý kiến nhưng không được quyền 

biểu quyết).  

- Nếu học sinh vi phạm kỷ luật đã được mời mà không đến dự (nếu không có 

lý do chính đáng) thì Hội đồng kỷ luật học sinh vẫn tiến hành họp và xét 

thêm khuyết điểm thiếu ý thức tổ chức kỷ luật.  

- Kết quả họp Hội đồng phải được ghi biên bản và đề nghị Hiệu trưởng ra 

quyết định kỷ luật. 

2. Hội đồng kỷ luật học sinh do Hiệu trưởng ra quyết định thành lập, gồm: 

a) Chủ tịch Hội đồng: Là Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng Nhà trường; 

b) Thường trực Hội đồng: Đại diện phòng CTHSSV. 



c) Các ủy viên: Là đại diện các Khoa/Bộ môn, phòng, ban có liên quan, Đoàn 

Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh của Trường. 

3. Hồ sơ xử lý kỷ luật học sinh, sinh viên: 

a) Bản tự kiểm điểm (trong trường hợp học sinh vi phạm không chấp hành việc 

làm bản tự kiểm điểm thì trình tự xem xét kỷ luật vẫn được tiến hành trên cơ 

sở các chứng cứ thu thập được); 

b) Biên bản tập thể lớp họp kiểm điểm học sinh vi phạm; 

c) Biên bản họp của Khoa/Bộ môn và Phòng CTHSSV; 

d) Các tài liệu có liên quan. 

4. Quyết định kỷ luật của học sinh, sinh viên: 

Phải có điều khoản ghi rõ thời gian bị thi hành kỷ luật và phải được lưu vào hồ sơ 

quản lý học sinh. Trường hợp học sinh bị kỷ luật mức đình chỉ học tập có thời hạn hoặc 

buộc thôi học, Trường cần gửi thông báo cho địa phương, nơi học sinh có hộ khẩu 

thường trú và gia đình học sinh biết để quản lý, giáo dục. 

III.  CHẤM DỨT HIỆU LỰC CỦA QUYẾT ĐỊNH KỶ LUẬT: 

1. KHIỂN TRÁCH: sau 03 (ba) tháng kể từ ngày quyết định kỷ luật có hiệu lực 

thi hành, nếu học sinh không có hành vi vi phạm kỷ luật thì đương nhiên được 

chấm dứt hiệu lực quyết định kỷ luật. 

2. CẢNH CÁO LẦN 1 hoặc CẢNH CÁO LẦN 2: sau 06 (sáu) tháng kể từ ngày 

quyết định kỷ luật có hiệu lực thi hành, nếu học sinh không có hành vi vi phạm 

kỷ luật thì đương nhiên được chấm dứt hiệu lực quyết định kỷ luật. 

3. ĐÌNH CHỈ HỌC TẬP CÓ THỜI HẠN: 

Khi hết thời hạn đình chỉ, học sinh phải xuất trình chứng nhận của địa phương (xã, 

phường, thị trấn) nơi học sinh có hộ khẩu thường trú/tạm trú về việc chấp hành tốt nghĩa 

vụ công dân tại địa phương (trong thời gian bị đình chỉ học tập) để Nhà trường xem xét, 

tiếp nhận vào học tiếp. 

4. KỶ LUẬT BUỘC THÔI HỌC 

Nếu học sinh có nguyện vọng trở lại Trường để tiếp tục học tập thì phải sau ít nhất 

01 năm, kể từ ngày bắt đầu kỷ luật mới được Trường xem xét, tiếp nhận vào học tiếp. 

Trong hồ sơ xin trở lại học, ngoài các giấy tờ theo quy định phải có chứng nhận của địa 

phương (xã, phường, thị trấn), nơi học sinh có hộ khẩu thường trú, về việc chấp hành 

tốt nghĩa vụ công dân tại địa phương trong thời gian chấp hành kỷ luật. 

IV.  QUYỀN KHIẾU NẠI VỀ KỸ LUẬT: 

1. Học sinh NẾU xét THẤY các HÌNH THỨC KỶ LUẬT dành cho học sinh là 

KHÔNG THỎA ĐÁNG, CÓ QUYỀN NỘP ĐƠN KHIẾU NẠI đính kèm bằng 

chứng, giải trình về Khoa để đề nghị Khoa/BM xem xét lại, có kiến nghị với 

Trường cho phù hợp. 

2. Trong vòng 07 ngày kể từ khi nhận đơn, Trưởng khoa/BM phải có trách nhiệm 

chỉ đạo hướng giải quyết rõ ràng. Nếu bác bỏ, Trưởng khoa/BM, Phòng 



CTHSSV, GVCN phải có biên bản làm việc với học sinh để giải thích rõ vì sao 

Đơn khiếu nại bị bác bỏ và giải thích phải thỏa đáng để chấm dứt khiếu nại. 

3. Nếu trong vòng 07 ngày kể từ Khoa/BM nhận được đơn, Khoa/BM không có 

hành vi xử lý; hoặc Khoa/BM bác bỏ, nhưng giải thích của Khoa/BM không 

thuyết phục, học sinh có quyền gửi Đơn khiếu nại tiếp lên Hiệu trưởng 

(P.CTHSSV trực tiếp tiếp nhận đơn khiếu nại). 

4. Nếu Khoa/BM đã làm đúng, nhưng có tình tiết còn tranh luận, Phòng CTHSSV 

trình Hội đồng kỷ luật Trường xem xét; sau khi đã có ý kiến, Hội đồng sẽ phân 

công người cùng Khoa, GVCN, Phòng CTHSSV làm việc với học sinh để học 

sinh hiểu quyết định của Trường. 

5. Thời gian nộp Đơn khiếu nại (nếu có) là trong vòng 15 ngày sau ngày ghi trên 

quyết định kỷ luật (hoặc kết luận cuối cùng) của Hội đồng kỷ luật Trường. Quá 

thời hạn này, khiếu nại của học sinh sẽ không được xem xét và quyết định của 

Hội đồng có hiệu lực thi hành ngay./. 

 



TT Tên vụ việc vi phạm 

Số lần vi phạm và hình thức xử lý (Số lần tính trong một năm học) Ghi chú 

(1) 

Nhắc 

nhở  

(2) 

Phê 

bình  

(3) 

Nghiêm 

khắc 

phê 

bình  

(4) 

Khiển 

trách  

(5) 

Cảnh 

cáo lần 

1  

(6) 

Cảnh 

cáo lần 

2 

(7) 

Đình 

chỉ học 

tập có 

thời 

hạn 

(8) 

Buộc 

thôi 

học 

  

1.  

Sử dụng internet vào 

mạng xã hội viết những 

điều không đúng về Nhà 

trường và thầy cô mà 

không có căn cứ, minh 

chứng rõ ràng hoặc có 

minh chứng nhưng sử 

dụng từ ngữ vô lễ, không 

đúng mực về Nhà trường, 

thầy cô. 

   Lần 1 Lần 2 Lần 3 Lần 4 Lần 5 

  

Tùy theo mức độ 

nghiêm trọng của sự 

việc, xử lý từ khiển 

trách đến buộc thôi 

học. 

Nếu nghiêm trọng, 

giao cho cơ quan 

chức năng xử lý theo 

quy định của pháp 

luật 

  

2.   

Đăng tải bình luận, 

chia sẻ bài viết, hình ảnh 

có nội dung dung tục, bạo 

lực, đồi trụy, xâm phạm 

an ninh quốc gia, chống 

phá Đảng và Nhà nước, 

xuyên tạc, vu khống, xúc 

phạm uy tín của tổ chức, 

danh dự và nhân phẩm 

của cá nhân trên mạng 

Internet 

   Lần 1 Lần 2 Lần 3 Lần 4 Lần 5 

3. 

Đưa hình ảnh phản 

cảm lên mạng xã hội làm 

ảnh hưởng đến uy tín và 

hình ảnh Nhà trường 

   Lần 1 Lần 2 Lần 3 Lần 4 Lần 5 



TT Tên vụ việc vi phạm 

Số lần vi phạm và hình thức xử lý (Số lần tính trong một năm học) Ghi chú 

(1) 

Nhắc 

nhở  

(2) 

Phê 

bình  

(3) 

Nghiêm 

khắc 

phê 

bình  

(4) 

Khiển 

trách  

(5) 

Cảnh 

cáo lần 

1  

(6) 

Cảnh 

cáo lần 

2 

(7) 

Đình 

chỉ học 

tập có 

thời 

hạn 

(8) 

Buộc 

thôi 

học 

  

4.  

Vi phạm nội quy về 

đạo đức, chuyên cần, nề 

nếp, kỷ luật, tác phong, vệ 

sinh, trật tự, đạo đức. 

Lần 1 Lần 2 Lần 3 Lần 4 Lần 5 Lần 6 Lần 7 Lần 8 

Xử lý ngay ở lần 1 

mức nghiêm khắc phê 

bình khi học sinh vi 

phạm cùng lúc 2 lỗi 

trở lên 

5.  

Văn tục, chửi thề, ăn 

nói mất lịch sự, vô lễ với 

thầy cô, công nhân viên 

nhà trường và người lớn 

tuổi. 

Lần 1 Lần 2 Lần 3 Lần 4 Lần 5 Lần 6 Lần 7 Lần 8 

Tùy theo mức độ, 

xử lý từ khiển trách 

đến buộc thôi học 

6.  

Trường hợp vi pham 

nội quy, quy định của Nhà 

trường;  thầy, cô, giám thị 

nhắc nhở mà vẫn cố tình 

không chấp hành hoặc 

thái độ vô lễ. 

Lần 1 Lần 2 Lần 3 Lần 4 Lần 5 Lần 6 Lần 7 Lần 8   

7.  

Cố tình chậm nộp hoặc 

không nộp học phí, bảo 

hiểm y tế BHTN và các 

khoản phí khác theo quy 

định của Nhà trường mà 

không có lý do chính đáng 

        
Tùy theo mức độ, 

xử lý từ nhắc nhở đến 

buộc thôi học 

8.  

HS cố tình không tham 

gia đầy đủ các buổi sinh 

hoạt công dân do Nhà 

trường tổ chức 

        Mức kỷ luật Cảnh 

cáo 



TT Tên vụ việc vi phạm 

Số lần vi phạm và hình thức xử lý (Số lần tính trong một năm học) Ghi chú 

(1) 

Nhắc 

nhở  

(2) 

Phê 

bình  

(3) 

Nghiêm 

khắc 

phê 

bình  

(4) 

Khiển 

trách  

(5) 

Cảnh 

cáo lần 

1  

(6) 

Cảnh 

cáo lần 

2 

(7) 

Đình 

chỉ học 

tập có 

thời 

hạn 

(8) 

Buộc 

thôi 

học 

  

9.  
Học hộ hoặc nhờ 

người khác học hộ 
   Lần 1 Lần 2 Lần 3 Lần 4 Lần 5 

Tùy theo mức độ, 

xử lý từ khiển trách 

đến buộc thôi học 

10.  

Thi, kiểm tra hộ, hoặc 

nhờ thi, kiểm tra hộ; làm 

hộ, nhờ làm hoặc sao chép 

tiểu luận, đồ án, khóa luận 

tốt nghiệp. 

      Lần 1 Lần 2   

11.  
Điểm danh hoặc nhờ 

người khác điểm danh 
    Lần 1 Lần 2 Lần 3 Lần 4   

12.  

Tổ chức học, thi, kiểm 

tra hộ; tổ chức làm hộ tiểu 

luận, đồ án, khóa luận tốt 

nghiệp 

       Lần 1 

Tùy theo mức độ 

có thể giao cho cơ 

quan chức năng xử lý 

theo quy định của 

pháp luật. 

13.  

Học sinh vi phạm quy 

chế thi:  

     - Đình chỉ thi 

     - Cảnh Cáo 

     - Nhắc nhở 

  

Lần 1 

Lần 1 

Lần 2 

Lần 1 

Lần 2 

Lần 3 

Lần 2 

Lần 3 

Lần 4 

Lần 3 

Lần 4 

Lần 5 

Lần 4 

Lần 5 

Lần 6 

  

14.  
Sử dụng văn bằng đầu 

vào không hợp pháp 
        

Buộc thôi học và 

hủy kết quả học tập. 

Tùy theo mức độ có 

thể giao cho cơ quan 

chức năng xử lý theo 

quy định của pháp 

luật. 



TT Tên vụ việc vi phạm 

Số lần vi phạm và hình thức xử lý (Số lần tính trong một năm học) Ghi chú 

(1) 

Nhắc 

nhở  

(2) 

Phê 

bình  

(3) 

Nghiêm 

khắc 

phê 

bình  

(4) 

Khiển 

trách  

(5) 

Cảnh 

cáo lần 

1  

(6) 

Cảnh 

cáo lần 

2 

(7) 

Đình 

chỉ học 

tập có 

thời 

hạn 

(8) 

Buộc 

thôi 

học 

  

15.  
Sử dụng, làm giả bảng 

điểm, chứng chỉ 
        

Tùy theo mức độ, 

xử lý từ đình chỉ học 

tập có thời hạn đến 

buộc thôi học. 

Tùy theo mức độ có 

thể giao cho cơ quan 

chức năng xử lý theo 

quy định của pháp 

luật. 

16.  
Không đeo thẻ học 

sinh. Mượn thẻ hoặc cho 

người khác mượn thẻ.  

Lần 1 Lần 2 Lần 3 Lần 4 Lần 5 Lần 6 Lần 7 Lần 8   

17.  
Giả chữ ký của người 

khác (học sinh, giáo viên) 
   Lần 1 Lần 2 Lần 3 Lần 4 Lần 5   

18.  
Tự ý sử dụng thông tin 

của người khác khi chưa 

được sự đồng ý 

   Lần 1 Lần 2 Lần 3 Lần 4 Lần 5   

19.  
Phát ngôn không đúng 

sự thật 
Lần 1 Lần 2 Lần 3 Lần 4 Lần 5 Lần 6 Lần 7 Lần 8 

Tùy theo mức độ 

nghiêm trọng của sự 

việc để xử lý  

20.  
Tự ý trốn học, bỏ giờ, 

trốn tiết đi ra ngoài mà 

không xin phép giáo viên. 

Lần 1 Lần 2 Lần 3 Lần 4 Lần 5 Lần 6 Lần 7 Lần 8   

21.  

Dẫn bạn vào khuôn 

viên Trường mà không 

liên hệ bảo vệ, giám thị 

xin phép 

Lần 1 Lần 2 Lần 3 Lần 4 Lần 5 Lần 6 Lần 7 Lần 8 

Tùy theo mức độ 

nghiêm trọng của sự 

việc để xử lý  



TT Tên vụ việc vi phạm 

Số lần vi phạm và hình thức xử lý (Số lần tính trong một năm học) Ghi chú 

(1) 

Nhắc 

nhở  

(2) 

Phê 

bình  

(3) 

Nghiêm 

khắc 

phê 

bình  

(4) 

Khiển 

trách  

(5) 

Cảnh 

cáo lần 

1  

(6) 

Cảnh 

cáo lần 

2 

(7) 

Đình 

chỉ học 

tập có 

thời 

hạn 

(8) 

Buộc 

thôi 

học 

  

22.  

Đưa phần tử xấu vào 

khuôn viên Trường gây 

ảnh hưởng đến an ninh, 

trật tự trong Nhà trường 

    Lần 1 Lần 2 Lần 3 Lần 4 
Tùy theo mức độ 

xử lý từ cảnh cáo đến 

buộc thôi học 

  
23.  

Gây sự, đánh nhau, kết 

băng nhóm kích động gây 

mất trật tự an ninh trong 

và ngoài trường 

    Lần 1 Lần 2 Lần 3 Lần 4 

24.  

Tự ý di chuyển các 

trang thiết bị, tài sản, bàn 

ghế, bảng, bục trong 

phòng học, giảng đường 

(khi chưa có sự đồng ý 

của nhà trường); làm hư 

hỏng; các thiết bị và tài 

sản khác ...; thiết bị giảng 

dạy học tập (micro, đèn 

chiếu, máy tính ...); phá 

hoại, nghịch phá lan can, 

cầu thang, tường rào, đèn 

chiếu sáng... 

        

Tùy theo mức độ, 

xử lý từ khiển trách 

đến buộc thôi học và 

phải bồi thường thiệt 

hại 

25.  

Hoạt động đã đăng ký 

nhưng không tham gia 

(không có lý do chính 

đáng). 

Lần 1 Lần 2 Lần 3 Lần 4 Lần 5 Lần 6 Lần 7 Lần 8   



TT Tên vụ việc vi phạm 

Số lần vi phạm và hình thức xử lý (Số lần tính trong một năm học) Ghi chú 

(1) 

Nhắc 

nhở  

(2) 

Phê 

bình  

(3) 

Nghiêm 

khắc 

phê 

bình  

(4) 

Khiển 

trách  

(5) 

Cảnh 

cáo lần 

1  

(6) 

Cảnh 

cáo lần 

2 

(7) 

Đình 

chỉ học 

tập có 

thời 

hạn 

(8) 

Buộc 

thôi 

học 

  

26.  

Uống rượu, bia trong 

khuôn viên Trường; say 

rượu, bia khi đến Trường. 

Hút thuốc lá trong 

khuôn viên Trường. 

  Lần 1 Lần 2 Lần 3 Lần 4 Lần 5 Lần 6   

27.  

Đem đồ ăn, thức uống, 

ăn uống trong lớp học. 

Ngũ trong giờ học; 

Chơi game, nghe nhạc, 

coi phim, đọc báo, đọc 

truyện, làm việc riêng… 

trong giờ học; 

Sử dụng điện thoại, sử 

dụng máy vi tính không 

đúng mục đích trong giờ 

học; 

Mất trật tự, làm việc 

riêng trong giờ học. 

Lần 1 Lần 2 Lần 3 Lần 4 Lần 5 Lần 6 Lần 7 Lần 8   

28.  

Chạy nhảy trên bàn; 

ghế; leo trèo, nhảy qua 

cửa sổ; Phá hoại các thông 

báo trên bảng thông báo 

của Nhà trường. 

Mất trật tự trong 

khuôn viên trường, phòng 

học, đi lại trên hành lang 

và ngoài sân trong giờ 

học. 

Lần 1 Lần 2 Lần 3 Lần 4 Lần 5 Lần 6 Lần 7 Lần 8   



TT Tên vụ việc vi phạm 

Số lần vi phạm và hình thức xử lý (Số lần tính trong một năm học) Ghi chú 

(1) 

Nhắc 

nhở  

(2) 

Phê 

bình  

(3) 

Nghiêm 

khắc 

phê 

bình  

(4) 

Khiển 

trách  

(5) 

Cảnh 

cáo lần 

1  

(6) 

Cảnh 

cáo lần 

2 

(7) 

Đình 

chỉ học 

tập có 

thời 

hạn 

(8) 

Buộc 

thôi 

học 

  

29.  
Đánh bài, cờ bạc dưới 

mọi hình thức 
    Lần 1 Lần 2 Lần 3 Lần 4 

Tùy theo mức độ 

có thể giao cho cơ 

quan chức năng xử lý 

theo quy định của 

pháp luật. 

30.  

Xem hoặc phát hiện 

đánh bài, cờ bạc mà 

không báo thầy cô, bảo 

vệ, giám thị… 

  Lần 1 Lần 2 Lần 3 Lần 4 Lần 5 Lần 6   

31.  
Gây sự, đánh nhau, tổ 

chức hoặc tham gia tổ 

chức đánh nhau. 

    Lần 1 Lần 2 Lần 3 Lần 4 

Tùy theo tính chất 

và mức độ xử lý từ 

mức cảnh cáo đến 

buộc thôi học. Nếu 

nghiêm trọng, giao 

cho cơ quan chức 

năng xử lý theo quy 

định của pháp luật. 

32.  
Nhặt được của rơi 

không liên hệ các bộ phận 

để trả lại cho người bị mất 

    Lần 1 Lần 2 Lần 3 Lần 4 

33.  
Nghịch phá và vi phạm 

nguyên tắc an toàn cháy 

nổ 

      Lần 1 Lần 2   

34.  

Viết, vẽ, khắc chữ lên 

tường, cửa, bàn, ghế, 

bảng…trong các phòng 

học, phòng họp và các 

khu vực khác trong toàn 

bộ khuôn viên Trường 

  Lần 1 Lần 2 Lần 3 Lần 4 Lần 5 Lần 6 

Tùy theo mức độ, 

xử lý từ cảnh cáo đến 

buộc thôi học và phải 

bồi thường thiệt hại. 



TT Tên vụ việc vi phạm 

Số lần vi phạm và hình thức xử lý (Số lần tính trong một năm học) Ghi chú 

(1) 

Nhắc 

nhở  

(2) 

Phê 

bình  

(3) 

Nghiêm 

khắc 

phê 

bình  

(4) 

Khiển 

trách  

(5) 

Cảnh 

cáo lần 

1  

(6) 

Cảnh 

cáo lần 

2 

(7) 

Đình 

chỉ học 

tập có 

thời 

hạn 

(8) 

Buộc 

thôi 

học 

  

35.  

Lấy cắp, nghịch phá 

tài sản chung của nhà 

trường và tài sản riêng của 

bạn bè, thầy cô, cán bộ 

viên chức 

Lấy cắp tài sản, chứa 

chấp, tiêu thụ tài sản do 

lấy cắp mà có 

    Lần 1 Lần 2 Lần 3 Lần 4 

Tùy theo tính chất 

và mức độ xử lý từ 

mức cảnh cáo đến 

buộc thôi học. 

Nếu nghiêm trọng, 

giao cho cơ quan 

chức năng xử lý theo 

quy định của pháp 

luật 

36.  

Làm mất vệ sinh trong 

khuôn viên Trường, bỏ 

rác không đúng nơi quy 

định 

lãng phí điện, nước. 

Phá hoại cây xanh, 

chọc, bắt chim chóc, tổ 

chim trong; đá banh, đá 

cầu trong lớp học và hành 

lang, sân thượng, vườn 

hoa 

  Lần 1 Lần 2 Lần 3 Lần 4 Lần 5 Lần 6   

37.  

Thành lập, tham gia 

các hoạt động mang tính 

chất chính trị trái pháp 

luật; tổ chức, tham gia các 

hoạt động tập thể mang 

danh nghĩa Nhà trường 

khi chưa được Hiệu 

trưởng cho phép 

    Lần 1 Lần 2 Lần 3 Lần 4 

Tùy theo mức độ, 

xử lý từ Cảnh cáo đến 

buộc thôi học 



TT Tên vụ việc vi phạm 

Số lần vi phạm và hình thức xử lý (Số lần tính trong một năm học) Ghi chú 

(1) 

Nhắc 

nhở  

(2) 

Phê 

bình  

(3) 

Nghiêm 

khắc 

phê 

bình  

(4) 

Khiển 

trách  

(5) 

Cảnh 

cáo lần 

1  

(6) 

Cảnh 

cáo lần 

2 

(7) 

Đình 

chỉ học 

tập có 

thời 

hạn 

(8) 

Buộc 

thôi 

học 

  

38.  

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 Lần 5 

Nếu nghiêm trọng 

giao cho cơ quan 

chức năng xử lý theo 

quy định của pháp 

luật 

39.  

Buôn bán, vận chuyển, 

tàng trữ, lôi kéo người 

khác sử dụng chất kích 

thích gây nghiện. 

       Lần 1 

Giao cho cơ quan 

chức năng xử lý theo 

quy định của pháp 

luật 

40.  

Vi phạm các quy định 

về an toàn giao thông, các 

hành vi vi phạm pháp 

luật… có văn bản của các 

cơ quan chức năng gởi về 

Trường 

   Lần 1 Lần 2 Lần 3 Lần 4 Lần 5 

Tùy theo tính chất 

và mức độ vi phạm xử 

lý từ khiển trách đến 

buộc thôi học. 

41.  

Có hành động quấy 

rối, dâm ô, xâm phạm 

nhân phẩm, đời tư người 

khác 

   Lần 1 Lần 2 Lần 3 Lần 4 Lần 5 

Tùy theo mức độ, 

xử lý từ khiển trách 

đến buộc thôi học. 

Nếu nghiêm trọng, 

giao cho cơ quan 

chức năng xử lý theo 

quy định của pháp 

luật 



TT Tên vụ việc vi phạm 

Số lần vi phạm và hình thức xử lý (Số lần tính trong một năm học) Ghi chú 

(1) 

Nhắc 

nhở  

(2) 

Phê 

bình  

(3) 

Nghiêm 

khắc 

phê 

bình  

(4) 

Khiển 

trách  

(5) 

Cảnh 

cáo lần 

1  

(6) 

Cảnh 

cáo lần 

2 

(7) 

Đình 

chỉ học 

tập có 

thời 

hạn 

(8) 

Buộc 

thôi 

học 

  

42.  
Một số hành vi vi 

phạm khác 
        

Tùy theo mức độ, 

Nhà trường xem xét, 

nhắc nhở, phê bình, 

trừ điểm rèn luyện 

hoặc xử lý kỷ luật từ 

khiển trách đến buộc 

thôi học 
 

 

 

 

 HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

(đã ký) 

 

 
 Phạm Quang Trang Thủy 

 


