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TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ 
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QUYẾT  ĐỊNH 

Về việc ban hành Quy trình xử lý kỷ luật học sinh, sinh viên 
  

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ TỈNH  BÌNH THUẬN 

 

Căn cứ Quyết định số 254/QĐ-BLĐTBXH ngày 02/3/2012 của Bộ trưởng 
Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về việc thành lập Trường Cao đẳng nghề tỉnh 
Bình Thuận;  

Căn cứ Điều lệ Trường Cao đẳng nghề tỉnh Bình Thuận được UBND tỉnh 
Bình Thuận phê duyệt tại Quyết định số 1117/QĐ-UBND ngày 11/6/2012; 

 Căn cứ Công văn số 12/TTĐT ngày 18/8/2016 của Tổ Thanh tra đào tạo về 
báo cáo kết quả Kiểm tra công tác quản lý HSSV nội trú Ký túc xá, thực hiện các 
chế độ liên quan đến học sinh, sinh viên và công tác thực hiện năm học 2015-2016; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Công tác Học sinh - Sinh viên, 

QUYẾT  ĐỊNH: 

Điều 1. Nay, ban hành kèm theo Quyết định Quy trình xử lý kỷ luật học 
sinh, sinh viên Trường Cao đẳng nghề tỉnh Bình Thuận. 

 Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. 

Điều 3. Các ông (bà) Trưởng các đơn vị thuộc Trường căn cứ quyết định thi 
hành./.  

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- BGH (chỉ đạo); 
- Các đơn vị (thực hiện); 
- Lưu: VT, CTHSSV. 

 

           HIỆU TRƯỞNG 
 
 

  
 

        Nguyễn Thanh Tâm 
 

 
 

 



     UBND TỈNH BÌNH THUẬN       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

QUY TRÌNH 
Xử lý kỷ luật học sinh, sinh viên  

(Kèm theo Quyết định số 469/QĐ-TCĐN, ngày 10 tháng 10 năm 2016 
của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề tỉnh Bình Thuận) 

 
I. MỤC ĐÍCH, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG, HỒ SƠ THỰC HIỆN 

1. Mục đích  

Quy trình này thực hiện nhằm mục đích hướng dẫn thủ tục, trình tự và hồ sơ xét 
kỷ luật học sinh, sinh viên (HSSV) vi phạm Quy chế, quy định nhà trường. 

2. Đối tượng áp dụng 

 Tất cả HSSV học tại trường có hành vi vi phạm kỷ luật theo Quy chế học sinh, 
sinh viên Trường Cao đẳng Nghề Bình Thuận ban hành kèm Quyết định số 273/QĐ-
TCĐN ngày 15 tháng 8 năm 2012 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Bình 
Thuận và các quy định khác liên quan đến HSSV. 

3. Hồ sơ thực hiện  

- Bản tường trình, bản tự kiểm điểm của HSSV (trường hợp HSSV vi phạm kỷ 
luật nhưng không chấp hành việc làm bản tường trình, bản tự kiểm điểm thì Hội đồng 
thi đua khen thưởng và xử lý kỷ luật HSSV (sau đây gọi tắt là Hội đồng) vẫn họp để 
xử lý trên cơ sở các chứng cứ thu thập được);  

- Biên bản của tập thể lớp họp kiểm điểm HSSV vi phạm kỷ luật có chữ ký của 
Giáo viên chủ nhiệm và Trưởng Khoa quản lý HSSV (mẫu kèm theo); 

- Bản báo cáo tổng hợp của phòng Công tác Học sinh- Sinh viên; 

- Hồ sơ có liên quan (nếu có). 

II. QUY TRÌNH, NỘI DUNG, ĐƠN VỊ, THỜI GIAN THỰC HIỆN 
 

QUY 
TRÌNH 

 
NỘI DUNG 

ĐƠN VỊ, THỜI 
GIAN THỰC 

HIỆN 

 
 

Bước 1 
THU 

THẬP 
HỒ SƠ 

 

- HSSV vi phạm kỷ luật làm bản tường trình, bản kiểm điểm và 
tự nhận hình thức kỷ luật; 
 
 
- GVCN chủ trì họp cùng với tập thể lớp phân tích lỗi và khuyết 
điểm, thông qua bản tự kiểm điểm của HSSV vi phạm, lập biên 
bản họp lớp đề nghị hình thức kỷ luật  (có chữ ký của lớp trưởng 
(phó), GVCN) gửi lên Khoa quản lý.  
 
- Khoa xem xét đề nghị hướng xử lý kỷ luật và chuyển hồ sơ lên 
Phòng Công tác HS-SV. 

- HSSV vi phạm 
- 01 ngày sau khi 
vi phạm. 
 
- GVCN 
- Thời gian 03 
ngày kể từ ngày 
vi phạm. 
 
- Tập thể Khoa 
- 02 ngày sau khi 
nhận được Biên 
bản sinh hoạt lớp 
 



 

III.  CHẤM DỨT HIỆU LỰC CỦA QUYẾT ĐỊNH KỶ LUẬT 

1. Đối với trường hợp bị khiển trách  

Sau 6 tháng kể từ ngày có quyết định kỷ luật, nếu HSSV không tái phạm hoặc 
không có những vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật thì căn cứ đề nghị của Khoa 
quản lý, Phòng Công tác HSSV tham mưu Hiệu trưởng ký quyết định hết hiệu lực và 
HSSV được hưởng đầy đủ quyền lợi theo quy định của nhà trường. 

2. Đối với trường hợp bị cảnh cáo.  

Sau 12 tháng kể từ ngày có quyết định kỷ luật, nếu HSSV không tái phạm hoặc 
không có những vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật thì căn cứ đề nghị của Khoa 
quản lý, Phòng Công tác HSSV tham mưu Hiệu trưởng ký quyết định hết hiệu lực và 
HSSV được hưởng đầy đủ quyền lợi theo quy định của nhà trường.  

 

Bước 2 
XỬ LÝ 
HỒ SƠ 

 

  Phòng Công tác HS-SV tổng hợp hồ sơ, phối hợp với các đơn 
vị, cá nhân có liên quan tổ chức họp lấy ý kiến và làm biên bản 
đề nghị mức xử lý kỷ luật trình Hội đồng xem xét. 

- Phòng Công tác 
HS-SV 
- 02 ngày sau khi 
nhận được đề 
nghị từ Khoa 

Bước 3 
HỌP 
HỘI 

ĐỒNG  

- Họp Hội đồng căn cứ Quyết định thành lập Hội đồng do Hiệu 
trưởng ban hành. 
 - Trường hợp HSSV vi phạm kỷ luật đã được mời nhưng không 
đến dự (nếu không có lý do chính đáng)  Hội đồng vẫn họp và 
xét thêm khuyết điểm thiếu ý thức tổ chức kỷ luật.  
- Hội đồng căn cứ khung xử lý kỷ luật, tham mưu Hiệu trưởng 
ban hành quyết định kỷ luật. 
 
- Trường hợp có đủ chứng cứ HSSV vi phạm pháp luật, Phòng 
Công tác HSSV sau khi trao đổi với trưởng Khoa lập hồ sơ trình 
Hiệu trưởng quyết định hình thức kỷ luật. 

- Hội đồng  
- Thời gian 07 
ngày từ khi 
Phòng Công tác 
HS-SV xin ý kiến 
Hội đồng. 
 
 
- Phòng Công tác 
HS-SV 
- 03 ngày sau khi 
nhận được đề 
nghị từ Khoa 

Bước 4 
BAN 

HÀNH 
QUYẾT 
ĐỊNH 

- Hiệu trưởng ký quyết định kỷ luật HSSV. 
 
 
 
- Văn thư: chuyển Quyết định cho Khoa quản lý; Phòng Đào tạo; 
GVCN; HSSV vi phạm; Chính quyền địa phương nơi HSSV vi 
phạm có hộ khẩu thường trú; gia đình HSSV vi phạm (mỗi đơn 
vị, cá nhân 01 bản). 
 
 
- Phòng Công tác HSSV:  
+ Ghi hình thức kỷ luật vào hồ sơ HSSV chuyển Văn thư đóng 
dấu; 
+ Theo dõi, quản lý HSSV vi phạm trong quá trình thi hành kỷ 
luật; 
+ Nhập quyết định kỷ luật vào phần mềm học vụ. 
 
- Lưu: Văn thư, Phòng Công tác HS-SV. 

- Hiệu trưởng  
- 01 ngày sau khi 
nhận hồ sơ 
 
- Phòng TC-HC-
QT 
- Thời gian 01 
ngày kể từ khi 
nhận Quyết định. 
 
- Phòng Công tác 
HS-SV 
- 02 ngày sau khi 
nhận Quyết định. 
 
 
 
 



3. Đối với trường hợp đình chỉ học tập cho về địa phương.  

Khi hết thời hạn đình chỉ học tập, HSSV phải xuất trình chứng nhận của địa 
phương xã, phường, thị trấn nơi cư trú về việc chấp hành tốt nghĩa vụ công dân tại 
địa phương để nhà trường xem xét, tiếp nhận vào học tiếp. 

IV. QUYỀN KHIẾU NẠI VỀ KỶ LUẬT 

- Cá nhân và tập thể HSSV nếu xét thấy các hình thức kỷ luật không thoả đáng 
có quyền khiếu nại bằng văn bản lên khoa trực tiếp quản lý. Khoa tổng hợp và có văn 
bản đề nghị chuyển phòng Công tác HS-SV. Sau khi nhận hồ sơ của Khoa, chậm nhất 
02 ngày phòng Công tác HS-SV hoàn chỉnh hồ sơ trình Hội đồng xem xét lại, sau đó 
tham mưu Hiệu trưởng ký Quyết định hình thức kỷ luật mới (nếu có). Nếu cấp trường 
đã xem xét lại mà chưa thoả đáng, cá nhân hoặc tập thể HSSV có thể khiếu nại lên 
cấp có thẩm quyền cao hơn. 

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

V. BIỂU MẪU 

Biên bản họp xét xử lý học sinh sinh viên, bản tường trình, bản kiểm điểm 
HSSV vi phạm Quy chế Trường học (kèm theo). 

Trên đây là quy trình xử lý kỷ luật học sinh, sinh viên của Trường. Đề nghị các 
đơn vị có liên quan phối hợp thực hiện nghiêm túc./. 

           
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

HIỆU TRƯỞNG 
       
 
 

 
Nguyễn Thanh Tâm 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
BẢN TƯỜNG TRÌNH  

 
Kính gửi :  
       - Hội đồng kỷ luật Trường Cao đẳng Nghề Bình Thuận; 
       - Phòng Công tác HS-SV; 
       - Khoa............................. 

Họ và tên HSSV: .................................................................................................. 
Lớp ..................................................................................................................... 
Khóa: ……………………… ………………………………………………………..   
Sinh ngày : .......... tháng .......... năm ............  tại ................................................ 
Quê quán:……………………………………………………………………………. 
Họ, tên cha (mẹ hoặc người đỡ đầu):……………………………………………….… 
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:............................................................................. 
Tường trình diễn biến sự việc (nêu thời gian, diễn biến vụ việc do mình gây ra) 
.........................................................................................................................................
................................................................................................................................ 
Nguyên nhân dẫn đến vụ việc xảy ra :....................................................................... 

Căn cứ vào nội quy, quy chế HSSV, em nhận thấy hành vi vi phạm kỷ luật của 
em bị hình thức kỷ luật (ghi một trong các hình thức: khiển trách, cảnh cáo, đình chỉ 
học tập hay buộc thôi học) ......................................................................................... 

Em xin hứa sẽ sửa chữa những sai lầm, khuyết điểm và không tái phạm 
                                             
                                           Bình Thuận, ngày..........tháng......... năm 201..... 

               Người viết 
 
         (Ký, ghi rõ họ, tên) 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
BẢN KIỂM ĐIỂM 

Kính gửi :  
       - Hội đồng kỷ luật Trường Cao đẳng Nghề Bình Thuận; 
       - Phòng Công tác HS-SV; 
       - Khoa................. 

Họ và tên HSSV: .................................................................................................. 
Lớp ..................................................................................................................... 
Khóa: ……………………… ………………………………………………………..   
Sinh ngày : .......... tháng .......... năm ............  tại ................................................ 
Quê quán:……………………………………………………………………………. 
Họ, tên cha (mẹ hoặc người đỡ đầu):……………………………………………….… 
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:............................................................................. 
Nay em tự viết bản kiểm điểm trình bày về vi phạm của em như sau: 
- Nêu thời gian, nguyên nhân, diễn biến vụ việc, tác hại, phân tích đúng sai, ảnh 
hưởng của vụ việc do mình gây ra. Nêu thái độ suy nghĩ  hối lỗi, hứa sửa chữa khuyết 
điểm, nguyện vọng và cam kết của bản thân sau vụ việc  
.........................................................................................................................................
................................................................................................................................ 
- Với mức độ vi phạm như em đã trình bày trên đây, căn cứ Nội quy, Quy chế công 
tác HSSV mà em đã được học, em xin nhận hình thức (ghi một trong các hình thức: 
khiển trách, cảnh cáo, đình chỉ học tập hay buộc thôi học)........................................ 
                                                            
                                                          Bình Thuận, ngày..........tháng......... năm 201.... 

                        Người viết 
 
                 (Ký, ghi rõ họ, tên) 

 
  



   TRƯỜNG CĐN BÌNH THUẬN    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   LỚP……………………………            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 
BIÊN BẢN  

Họp xét kỷ luật Học sinh – Sinh viên 
 
Thời gian:..........giờ.......phút, ngày.......tháng..........năm 201..................... 
Địa điểm họp:........................................................................................... 
Thành phần dự họp: 
 1.................................................................... 
 2.................................................................... 
 3.................................................................... 

Cùng tập thể HSSV lớp:……………………Tổng số:….. ; có mặt……. ;vắng 
mặt có lý do………........... ; Vắng mặt không có lý do:...........................................   

Chủ trì …...................................................................................................... 
Thư ký..........................................................................................................           

1. Nội dung: Họp xét kỷ luật HSSV. 
.........................................................................................................................................
...........…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
a. HS-SV vi phạm kỷ luật tự đọc bản tường trình, bản kiểm điểm. 
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................    
b. Ý kiến các thành viên trong lớp. 
- Ý kiến 1: …………………………………………………………………………….. 
................................................................................................................................ 
- Ý kiến 2: ……………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………. 
- Ý kiến 3 ... …………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………. 
c. Ý kiến học sinh, sinh viên vi phạm…………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
2.Kết luận của chủ trì 
................................................................................................................................ 
................................................................................................................................ 
Biểu quyết của lớp: .........% nhất trí hình thức kỷ luật đối với HS-SV........................... 

Biên bản cuộc họp được thông qua trước tập thể lớp và làm căn cứ để Hội đồng 
kỷ luật HSSV Nhà trường xem xét kỷ luật.  

Cuộc họp kết thúc lúc  .......giờ........phút cùng ngày. 
CHỦ TRÌ 

“Ký, ghi rõ họ tên” 
 

 
 

THƯ KÝ 
 “Ký, ghi rõ họ tên”    

 

TRƯỞNG KHOA                              HS-SV BỊ KỶ LUẬT 
        “Ký, ghi rõ họ tên”                                 “Ký, ghi rõ họ tên” 
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