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QUY ĐỊNH
“Tuần sinh hoạt công dân học sinh, sinh viên” Trường đại học Nghệ thuật - Đại học Huế
(Ban hành kèm theo Quyết định số:
152
/QĐ-ĐHNT-ĐTCTSV ngày 01 tháng 7 năm 2015
của Hiệu trưởng Trường Đại học Nghệ thuật - Đại học Huế)

1. Mục đích, yêu cầu
1.1. Nâng cao nhận thức của sinh viên về đường lối, chủ trương của Đảng, chính
sách, pháp luật của Nhà nước, hiểu rõ và vận dụng các quy chế, quy định đào tạo, rèn
luyện của Bộ Giáo dục & Đào tạo, Đại học Huế và nhà trường; trang bị đầy đủ, kịp thời
một số thông tin cơ bản và cần thiết về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước và
quốc tế.
1.2. Giúp sinh viên hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, ý thức trách nhiệm của công dân
thông qua việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật, các quy chế, quy định, phương hướng,
kế hoạch về đào tạo, về công tác sinh viên của nhà trường; nhiệm vụ của người học
nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo.
1.3. Trang bị các kiến thức, kỹ năng cần thiết và định hướng việc làm cho sinh
viên.
1.4. Việc tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân HSSV” phải được tiến hành nghiêm
túc, đạt hiệu quả giáo dục cao; có thảo luận, đối thoại, viết thu hoạch, đánh giá cuối đợt
học tập.
2. Nội dung
2.1. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức,
Hồ Chí Minh; thực hiện chủ đề của năm học.
- Tổ chức giáo dục đạo đức chuẩn mực nghề nghiệp và đạo đức công dân cho
sinh viên phù hợp ngành đào tạo và gắn với trách nhiệm của sinh viên trong giai đoạn
hiện nay.
- Triển khai các nội dung về giáo dục đạo đức, lối sống, lý tưởng cách mạng, tinh
thần yêu nước, lòng tự hào về lịch sử, truyền thống dân tộc, giáo dục qua gương điển hình
Anh hùng liệt sỹ, Anh hùng lực lượng vũ trang, người tốt, việc tốt, tấm gương trong nhà
trường hoặc tại địa phương ...
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2.2. Quán triệt chiến lược phát triển giáo dục, nội dung kết luận của Hội nghị
Ban Chấp hành Trung ương Đảng; quán triệt phương hướng nhiệm vụ của Đảng bộ cơ
sở, liên hệ với các nội dung ngành giáo dục địa phương và cả nước đang triển khai; giới
thiệu những nội dung liên quan tới người học được đề cập trong Luật Giáo dục hiện
hành; Luật Giáo dục đại học, các nội dung, yêu cầu trong đào tạo theo niên chế, tín chỉ
và học tập đáp ứng nhu cầu của xã hội; các quy chế, quy định về đào tạo, về công tác
HSSV của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Huế và các nội dung do nhà trường quy
định; một số nội dung công tác trọng tâm của nhà trường trong năm học.
2.3. Các nội dung về chủ quyền đất nước như: chủ quyền biển, đảo và chiến lược
biển của Việt Nam, Tuần lễ Biển và hải đảo, ngày Đại dương thế giới; tuyên truyền kết
quả công tác quản lý biên giới, phân giới, cắm mốc trên đất liền Việt Nam - Trung
Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia…
Về giáo dục pháp luật, giáo dục giới tính, phòng, chống ma túy, tệ nạn mại dâm,
phòng, chống HIV/AIDS, phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội; phòng, chống
tác hại của trò chơi trực tuyến có nội dung bạo lực và không lành mạnh; giáo dục an
toàn giao thông; công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong trường học.
2.4. Chương trình công tác học sinh, sinh viên (HSSV) do Bộ Giáo dục và Đào
tạo ban hành; nội dung về công tác giáo dục thể chất, các hoạt động văn hoá, văn nghệ,
thể thao; công tác y tế trường học, ý nghĩa và trách nhiệm của việc tham gia bảo hiểm y
tế bắt buộc và bảo hiểm thân thể tự nguyện; tuyên truyền Luật phòng, chống tác hại của
thuốc lá; chương trình công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh niên trường học.
Đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông HSSV
tập trung vào các nội dung: Thực hiện quy tắc giao thông đường bộ, đội mũ bảo hiểm đạt
chuẩn, đúng quy cách và không điều khiển phương tiện tham gia giao thông khi đã uống
rượu, bia; vận động học sinh, sinh viên thực hiện các hành vi văn hoá khi tham gia giao
thông; tự giác chấp hành pháp luật về an toàn giao thông; chủ động nhường đường, thân
thiện với người đồng hành; không nói tục, hút thuốc lá và vứt rác bừa bãi; sẵn sàng giúp
đỡ người bị tai nạn giao thông; mặc áo phao khi tham gia giao thông đường thủy.
2.5. Các nội dung khác (nếu có) sẽ được nhà trường bổ sung, sửa đổi trên cơ sở
những văn bản (quyết định, hướng dẫn, thông báo, thông tư…) do Bộ Giáo dục &
Đào tạo và Đại học Huế ban hành.
3. Đối tượng áp dụng
Quy định này áp dụng đối với sinh viên đào tạo đại học hệ chính quy.
4. Thời gian tổ chức
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“Tuần sinh hoạt công dân học sinh, sinh viên” sẽ được tổ chức vào đầu mỗi năm
học (dự kiến tháng 9 hằng năm). Tổ chức đợt học lại (nếu có), Hiệu trưởng sẽ
quy định hình thức học lại tùy theo điều kiện thực tế của nhà trường.
5. Công tác thực hiện
Các Phòng ban chức năng và các Khoa, Bộ môn có trách nhiệm phối hợp để tổ
chức tốt “Tuần sinh hoạt công dân học sinh, sinh viên” cho sinh viên toàn trường.
5.1. Phòng Đào tạo-CTSV:
- Chịu trách nhiệm tổ chức, xây dựng nội dung, kế hoạch “Tuần sinh hoạt công
dân HSSV”.
- Phối hợp với các Khoa, Bộ môn công bố danh sách sinh viên đủ điều kiện và
không đủ điều kiện làm bài thu hoạch.
- Phối hợp với báo cáo viên, Ban giám hiệu nhà trường ra đề và chấm “bài thu
hoạch” theo quy định.
- Tổng hợp, thống kê sinh viên làm bài “Tuần sinh hoạt công dân HSSV” đạt yêu
cầu để cấp giấy chứng nhận hoàn thành đợt học và kỷ luật những sinh viên không
hoàn thành “Tuần sinh hoạt công dân HSSV”.
- Báo cáo tổng kết “Tuần sinh hoạt công dân HSSV” theo yêu cầu của Đại học
Huế và Bộ giáo dục & Đào tạo.
5.2. Phòng Tổ chức - Hành chính chịu trách nhiệm bố trí, trang trí Hội trường để
học tập. Mời báo cáo viên, thông báo lịch dạy cho báo cáo viên, đồng thời chuyển
danh sách các báo cáo viên cho phòng Đào tạo-CTSV để tổng hợp báo cáo Ban giám
hiệu, Đại học Huế và Bộ Giáo dục & Đào tạo.
5.3. Tổ Kế hoạch - Tài chính chịu trách nhiệm thanh toán chế độ cho báo cáo
viên và các nội dung liên quan khác (in giấy chứng nhận, panô…) theo quy định hiện
hành.
5.4. Phòng Cơ sở vật chất phối hợp và chịu trách nhiệm về trang thiết bị (âm
thanh, máy chiếu…) cũng như các yêu cầu về cơ sở vật chất khác nhằm phục vụ tốt
“Tuần sinh hoạt công dân HSSV”.
5.5. Các Khoa, Bộ môn:
- Phối hợp thông báo lịch học “Tuần sinh hoạt công dân HSSV” đến toàn thể
sinh viên của Khoa, Bộ môn.
- Cử cán bộ giáo vụ hoặc giáo viên chủ nhiệm lớp…để kiểm tra, quản lý, điểm
danh sinh viên từng buổi học. Tổng hợp danh sách sinh viên tham gia học tập “Tuần
sinh hoạt công dân học sinh, sinh viên” của Khoa, Bộ môn để báo cáo nhà trường.
5.6. Các đơn vị khác sẽ được nhà trường phân công, điều động khi có yêu cầu.
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5.7. Kết thúc mỗi đợt học “Tuần sinh hoạt công dân học sinh, sinh viên”, sinh
viên phải làm bài thu hoạch và nộp tại phòng Đào tạo-CTSV theo quy định.
6. Biện pháp xử lý
6.1. Đối với các đơn vị trực thuộc Trường Đại học Nghệ thuật - Đại học Huế:
nếu mỗi đơn vị (được phân công phụ trách) không hoàn thành nhiệm vụ sẽ bị xử lý
theo quy định.
6.2. Đối với sinh viên
 Sinh viên không hoàn thành “Tuần sinh hoạt công dân HSSV” trong các
trường hợp: không tham gia học tập đầy đủ (vắng học trên 1 buổi); sinh viên vi phạm
kỷ luật; nộp bài thu hoạch không đúng quy định; không làm bài thu hoạch; bài thu
hoạch không đạt yêu cầu.
- Sinh viên gây mất trật tự trong lớp học, đi học muộn so với quy định sẽ bị trừ
05 điểm kết quả rèn luyện/1 lần.
- Sinh viên không hoàn thành đợt 1 “Tuần sinh hoạt công dân HSSV”: bị trừ 20
điểm kết quả rèn luyện và phải học lại đợt 2 (nếu có).
- Sinh viên không hoàn thành chương trình học lại đợt 2: bị trừ 25 điểm kết quả
rèn luyện.
 Nếu sinh viên vi phạm kỷ luật trong “Tuần sinh hoạt công dân HSSV”
như: xúc phạm nhân phẩm, danh dự, xâm phạm thân thể nhà giáo, cán bộ, nhân viên
nhà trường và báo cáo viên, sinh viên khác; nhờ người học hộ; hút thuốc, uống rượu,
bia trong giờ học; gây rối an ninh trong trường; buôn bán, phát tán, sử dụng, lôi kéo
người khác sử dụng vũ khí, chất nổ, các chất ma tuý, các loại hoá chất cấm sử dụng,
các tài liệu, ấn phẩm, thông tin phản động, đồi trụy và các tài liệu cấm khác theo quy
định của Nhà nước; tổ chức, tham gia, truyền bá các hoạt động mê tín dị đoan…Tùy
theo mức độ sẽ bị xử lý theo quy định của nhà trường, quy chế của Đại học Huế và Bộ
Giáo dục & Đào tạo.
“Tuần sinh hoạt công dân học sinh, sinh viên” được tổ chức vào học kỳ nào thì
sẽ trừ kết quả rèn luyện của sinh viên tại học kỳ đó.
7. Kinh phí tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân học sinh, sinh viên”
- Kinh phí học tập đợt 1 “Tuần sinh hoạt công dân học sinh, sinh viên” sẽ được
cấp từ ngân sách của Trường Đại học Nghệ thuật - Đại học Huế theo quy định.
- Kinh phí học lại đợt 2 “Tuần sinh hoạt công dân học sinh, sinh viên” sẽ do sinh
viên học lại đóng để đủ chi trả tiền mời báo cáo viên, chấm bài thu hoạch, quản lý và
các công tác khác theo quy định của nhà trường. Mức đóng lệ phí học lại đợt 2 tùy
thuộc vào số lượng sinh viên đăng ký học lại.
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8. Đối tượng ưu tiên
Nếu sinh viên không tham gia học tập trong đợt 1 và có lý do chính đáng, sinh
viên phải làm đơn có xác nhận của phụ huynh, Ban chủ nhiệm khoa - Bộ môn, chính
quyền địa phương, cơ quan y tế có thẩm quyền (nếu vì lý do sức khỏe), nhà trường sẽ
xem xét, sắp xếp cho sinh viên học lại, làm bài thu hoạch hoặc hình thức khác do Hiệu
trưởng quyết định và không bị trừ điểm rèn luyện.
9. Thời gian áp dụng
Kể từ năm học 2015 - 2016.
10. Điều chỉnh, bổ sung
Những vướng mắc xuất hiện trong quá trình thực hiện “Tuần sinh hoạt công dân
học sinh, sinh viên” sẽ được Hiệu trưởng trường Đại học Nghệ thuật - Đại học Huế
điều chỉnh, sửa đổi phù hợp với thực tiễn của nhà trường.
HIỆU TRƯỞNG

Phan Thanh Bình
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