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1. Người có liên quan phải nghiên cứu và thực hiện đúng các nội dung của 

quy trình/ quy định/ hướng dẫn này. 

2. Nội dung trong quy trình này có hiệu lực thi hành theo sự chỉ đạo của 

Giám đốc Bệnh viện – Hiệu trưởng. 

3. Mỗi đơn vị được cung cấp 01 bản có đóng dấu Kiểm soát của phòng 

Quản lý chất lượng. Các đơn vị khi có nhu cầu sửa đổi, bổ sung thêm tài 

liệu, đề nghị liên hệ với phòng Quản lý chất lượng để được hỗ trợ. 

NƠI NHẬN (ghi rõ nơi nhận rồi đánh dấu vào ô bên cạnh) 

 Giám đốc  Phòng Điều dưỡng □  

 Phó Giám đốc  Phòng KHTH □  

 Phòng QLCL   □  

 Các khoa lâm sàng   □  

 Các khoa cận lâm sàng   □  

THEO DÕI TÌNH TRẠNG SỬA ĐỔI (tình trạng sửa đổi so với bản trước đó) 

Trang 
Hạng mục 

sửa đổi 
Tóm tắt nội dung hạng mục sửa đổi 
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I. MỤC ĐÍCH: 

Xử lý các hành vi vi phaṃ nôị quy quy chế của nhà trường , chủ trương chính 

sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước.  

Xây dưṇg nề nếp , ý thức thực hiện tốt  nôị quy quy chế của nhà trườn g, chủ 

trương chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước.  

II.   PHẠM VI ÁP DỤNG:  

Áp dụng đối với HSSV đang học chính quy đang học tại trường (Liên thông 

xem xét sau: có thể dùng chung hoặc xây dưng QT khác ) 

Tất cả cán bộ, giảng viên của nhà trường chịu trách nhiệm thực hiện quy 

trình này. 

III. TÀI LIỆU VIỆN DẪN:  

1. Bô ̣luâṭ Hình sư ̣hiêṇ hành của Nước Côṇg hòa xa ̃hôị chủ nghiã Viêṭ Nam . 

2. Các tài liệu văn kiện về chủ trương chính sách của Đảng , Pháp luật của Nhà nước. 

3. Quyết định số 25/2006/QĐ-BGDĐT, ngày 26/6/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục 

và Đào tạo về quyết định Ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính 

quy.  

4. Thông tư số 22 /2014/TT-BGDĐT ngày 09 tháng 7  năm 2014 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo về quyết định Ban hành Quy chế đào tạo trung cấp chuyên 

nghiêp̣ hệ chính quy.  

5. Quyết định số 42/2007/QĐ-BGDĐT, ngày 13/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục 

và Đào tạo về quyết định Ban hành Quy chế học sinh sinh viên các trường  đại 

học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiêp̣ hệ chính quy.  

6. Quyết định số 60/2007/QĐ-BGDĐT, ngày 16/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục 

và Đào tạo về quyết định Ban hành Quy chế Đánh giá kết quả rèn luyêṇ học sinh 

sinh viên các cơ sở giáo dục  đại học và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy.  

7. Điều khoản 7.5.1 tiêu chuẩn ISO 9001:2008 

8. Khung xử lý kỷ luâṭ HSSV áp duṇg taị trường Cao đẳng Y tế Bac̣h Mai  và các nội 

quy quy điṇh khác của trường và bêṇh viêṇ . 

 

IV. THUẬT NGỮ VÀ TỪ VIẾT TẮT 

1. Giải thích thuật ngữ:  

Không có. 
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2. Từ viết tắt: 

- KL:  Kỷ luật 

- GVCN:  Giáo viên chủ nhiệm 

- GV:  Giảng viên 

- HSSV:  Học sinh, sinh viên 

- BCS:  Ban cán sư ̣ 

- QĐKL:  Quyết điṇh kỷ luâṭ  

- PĐT:  Phòng Đào tạo 

- BGH:  Ban Giám hiêụ 

- HĐKL:  Hôị đồng kỷ luâṭ 
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V. NỘI DUNG QUY TRÌNH 

Trách nhiệm Các bƣớc thực hiện Mô tả/ Tài liệu liên quan 

GVCN 

 - 8h00 ngày 01 hàng tháng, GVCN tiếp nhâṇ 

tình hình HSSV vi phạm KL trong tháng 

- Sổ lên lớp hàng ngày 

- Các biên bản vụ việc (nếu có) 

HSSV vi phaṃ  

KL 

 

- 08h00 ngày 01 hàng tháng , HSSV vi phaṃ 

KL và những người liên quan giúp HSSV hoàn 

thành bản kiểm điểm và tự nhận hình thức KL  

- Sổ lên lớp hàng ngày 

- Các biên bản vụ việc (nếu có) 

GVCN, BCS lớp 

 

 

           

- 08h00 đến 15h00 ngày 01 hàng tháng, GVCN 

chủ trì họp lớp , sau khi nghe HSSV vi phaṃ 

đoc̣ kiểm điểm tư ̣nhâṇ  hình thức kỷ luật nếu 

chấp nhâṇ thì làm Biên bản đề xuất  hình thức 

KL (Mâũ BM .07.CĐYT), ko chấp nhâṇ quay 

lại bước 2. 

- Sổ lên lớp hàng ngày 

- Các biên bản vụ việc (nếu có) 

- Mâũ BM.07.CĐYT 

Phòng Đào tạo 

 

 

 

           

- 15h00 ngày 01 hàng tháng đến 15h00 ngày 

trước hop̣ HĐKL hàng tháng , PĐT hop̣ , sau 

khi nghe các Biên bản đề xuất hình thức kỷ 

luâṭ cấp lớp nếu chấp nhận thì làm Biên bản đề 

xuất hình thức KL (Mâũ BM .07.CĐYT), ko 

chấp nhâṇ quay laị bước 2. 

- Sổ lên lớp hàng ngày 

- Các biên bản vụ việc (nếu có) 

- Mâũ BM.07.CĐY 

HĐKL: Ban 

Giám hiệu, 

Phòng Đào tạo, 

GVCN, BCS 

lớp 

 

 

 

           

- 10h30 ngày 05 hàng tháng , HĐKL trường 

họp, sau khi nghe Biên bản đề xuất hình thức 

kỷ luật cấp PĐT nếu chấp nhâṇ thì làm Biên 

bản đề xuất hình thức KL (là hình thức KL 

chính thức). (Mâũ BM.07.CĐYT.01), ko chấp 

nhâṇ quay lại bước 2. 

- Sổ lên lớp hàng ngày 

- Các biên bản vụ việc (nếu có) 

- Mâũ BM.07.CĐYT.01 

HSSV làm kiểm 

điểm tư ̣nhâṇ hình 

thức KL 

Tiếp nhâṇ thông 

tin về KL 

HSSV tháng 

Họp lớp đề 

xuất hình 

thức KL 

PĐT xem 

xét đề xuất 

hình thức 

KL 

HĐKL  

xem xét 

quyết điṇh  

hình thức 

KL 
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Ban Giám hiệu, 

PĐT 

 

 

 

 

 

 
- PĐT soaṇ thảo QĐKL trình BGH ký ban 

hành. 

 

Phòng Đào tạo, 

GVCN, BCS 

lớp, HSSV vi 

phạm KL 

 

 

 

 

 

- Thưc̣ hiêṇ QĐKL: gửi QĐKL cho đương sư,̣ 

nếu đình chỉ 1 năm hoăc̣ buôc̣ thôi hoc̣ phải 

thông báo điạ phương. 

- Lưu hồ sơ để xét kết quả rèn luyêṇ, xếp loaị 

bằng. 

 
 

V.  HỒ SƠ 

  

Stt Tên hồ sơ lƣu Nơi lƣu Thời gian lƣu 

 

- Sổ lên lớp hàng ngày 

- Các biên bản vụ việc (nếu có) 

 

Phòng Đào tạo 

Theo các Quy chế 

đào taọ, Quy chế 

HSSV và  Luâṭ Lưu 

trữ hiêṇ hành 

 

 

VI. PHỤ LỤC 

 

 Bản tổng hợp đề xuất hình thức kỷ luật           BM.07.CĐYT.01  

   

   

 

 

 

 

 

Ký QĐKL 

Thưc̣ hiêṇ 

QĐKL, lưu hồ 

sơ 



BM.07.CĐYT.01 

TRƢỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ BẠCH MAI 

BẢN TỔNG HỢP ĐỀ XUẤT HÌNH THỨC KỶ LUẬT  

THÁNG…….NĂM 20…. 

LỚP:……….. 

STT Họ tên HSSV vi phạm Lý do bị kỷ luật 

Căn cứ trong 

Khung xử lý kỷ luật 

áp dụng tại trƣờng 

CĐYT Bạch Mai 

Hình thức kỷ luật 

Bản 

kiểm 

điểm 

 

Biên 

bản 

vụ 

viêc̣ 

 

 

Ghi chú 

    
HSSV tƣ ̣

nhâṇ 

Lớp đề 

xuất 

Phòng 

Đào taọ 

đề xuất 

 

HĐKL 

trƣờng 

quyết 

điṇh 

(Nếu 

có 

đánh 

dấu 

X) 

(Nếu 

có 

đánh 

dấu 

X) 

 

       

 

 

  

Ban cán sƣ ̣lớp   Giáo viên chủ nhiệm   Phòng Đào tạo  Hôị đồng kỷ luâṭ trƣờng 
 

 


