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    THÔNG BÁO 
        (V/v Học viên/ học sinh/ sinh viên thực hiện quy định đeo bảng tên khi đến trường, 

mang đồng phục thực hành trong giờ thực hành) 

 

Để quản lý nề nếp học viên/ học sinh/ sinh viên và tạo văn hóa học đường trong 

trường học, Nhà trường thông báo đến toàn thể học viên/ học sinh/ sinh viên quy định đeo 

bảng tên khi đến trường, mang đồng phục thực hành trong giờ thực hành, cụ thể như sau: 

1. Thời gian áp dụng 

+ Từ học kỳ I năm học 2020-2021 

2. Đối với học viên/ học sinh/ sinh viên 
            a) Bắt buộc 100% học viên/ học sinh/ sinh viên phải mang bảng tên theo quy định khi 

vào trường/ vào lớp học/ vào liên hệ làm việc với các Phòng ban/ Khoa/ Bộ môn của nhà 

trường.  

            b) Bắt buộc 100% học viên/ học sinh/ sinh viên phải mang đồng phục thực hành 

trong giờ học thực hành  

3. Đối với Giảng viên/ Giáo viên/ Phòng ban/ Khoa/ Bộ môn  
+ Không tiếp học viên/ học sinh/ sinh viên vi phạm điều 2 (a) khi đến liên hệ, làm 

việc 

+ Không cho học viên/ học sinh/ sinh viên vào lớp học khi vi phạm điều 2 (a)  
+ Không cho học viên/ học sinh/ sinh viên vào lớp học thực hành khi vi phạm điều 2 

(a) hoặc điều 2 (b) 

Đề nghị Phòng QLĐT-CTSV&HN, Trưởng Khoa/Bộ môn, Giáo viên chủ nhiệm 

thông báo, nhắc nhở và kiểm tra đôn đốc học viên/ học sinh/ sinh viên thực hiện nghiêm 

túc nội dung này. 

  

Nơi nhận: 

- BĐH, BGH (để báo cáo); 

- P.QLĐT-CTSV&HN;  (đã ký) 

- Các Phòng/Khoa/Bộ môn, GVCN có liên quan;  

- Lưu VT. 

  

 

 

 

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG 

 
 

(Đã ký & đóng dấu) 

 
ĐỒNG VĂN CƯỜNG 

 


