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I. M1JC DICH
1. Thirc hin nhim vi cUa giáo viên chü nhim - C 6^ vn hQc tap (GVCN-CVHT)

theo quy djnh cüa B6 Giáo dc và Dào tao, Di h9c Thai Nguyen; lam cu n& giüa sinh
viên vi Nhà trt.rông.
2. To chi.'rc trin khai cong tác GVCN-CVHT trong toàn truYng mt each thông
nht, dng b, giüp sinh viên rèn luyn dao dirc, tác phong, tInh to^ chüc, k' lut và chU
dng sp xp ke hotch hoc tsp, rèn 1uyn mt each hop l.
3. Tang cung cong tác phi hop gifla các GVCN-CVHT vOi Ban chü nhim
Khoa, Länh do B6 môn, Phông Cong tác HQC sinh Sinh viên, các b6 phn ehirc nAng và
gia dInh trong cong tác quãn l sinh viên, dam bão qua trInh giao dije toàn din cUa sinh
vien.
II. HO SO GVCN-CVHT
Ho scr GVCN-CVHT can dam bao nhUng ni dung ca ban nhu:
- He thng van ban pháp quy (Quy che quãn 1 HSSV, quy che dào tto, quy ch
thi kim tra, các quy djnh lien quan cüa B6 GD&DT, DHTN và cUa truOng...)
- Tài lieu huàng dn nghip vii GVCN-CVHT
- Kê hoch hoat dng theo tháng, hoc ks', näm hoc.
- H thng t6 chiLrc hrp sinh viên (Ban can sçr lop, Ban chap hành chi doàn, Ban
chphành chi hi...)
- L ljch trIch ngang cUa sinh viên (Bao gm: quê quan, s61in thoai, email cá
nhân, dja chi lien he gia dlnh...)
- Tng hop kt qua hoc tap Va rèn luyn cüa HSSV trong suôt qua trInh hoc tp tai
truYng.
- Tinh hInh sinh viên ni/ngoi trü vã nhung thay di theo tiirng k'
- Danh sách sinh viên thuôc che do chInh sách, min giãm, hoàn cãnh khó khän...
- Theo dOi tInh hlnh tham gia BHYT, BH than th
- Biên ban hop lap, chi doàn, chi hi.
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- Biên bàn (hoc ni dung) lam vic vâi các don vi, to chrc doàn th& gia dinh giái
quyt các cong vic lien quan dn sinh viên trong lap.
III. DANH MVC MOT SO VAN BAN PHAP QUY LIEN QUAN DEN CONG TAC
GVCN-CVHT
1. Cãc van bin ella B6 giáo duc & Dào to
+ Quyêt djnh so 17/VBHN-BGDDT, ngày 15/5/2014 ve vic Ban hành quy che dào
to dai h9c và cao dâng he chinh quy theo he thng tin chi.
+ Thông tu s6 10/2016/TT-BGDDT, ngày 05/04/2016 ye vic Ban hành Quy chê
cong tác sinh viên di vOi chucing trInh dào to di hoc chinh quy.
+ Thông tu s0^ 16/2015/TT-BGDDT, ngày 12/08/2015 ve^ vic Ban hành Quy chë
dánh giá k& qua rèn luyn cUa nguai h9c dirçc dào tto trInh d6 di hoc chinh quy.
+ QD s6 5323/QD-BGDDT, ngày 29/11/2012 cUa Bô GDDT ban hành "Chuong
tInh cong tác HSSV các trung di h9c, cao dâng và trung cp chuyên nghip giai don
2012-2016".
+ QD so- 66/2013/QD-TTG, ngày 11/11/2013 cüa ThU tuàng Chinh phU quy djnh
chinh sách h07 trçi chi phi h9c tp di vâi sinh viên là ngithi dan tc thiu s6 h9c ti các ccr
sâ giáo diic dti h9c.
+ Thông ti.i lien tjch s0^ 09/2016/TTLT-BGDDT-BTC-BLDTBXH huâng dn th%rc
hiên mt so^ diu dUa Nghj djnh sO^ 86/2015/ND-CP ngày 02/10/2015 cUa Chinh phU quy
djnh ve ca che thu, quãn l hoc phi di vth co si giáo diic thuc he thng giáo diic quôc
dan và chinh sách min, giãm h9c phi, h6 trq chi phi h9c tp ti.ir näm h9c 2015 - 2016 dn
näm hoc 2020-2021.
+ Nghj djnh 86/2015/ND-CP, ngày 02/10/2015 ella Chinh phUQuy djnh ve^ ca ch
thu, quàn 1 hoc phi d& vâi ccr sâ giáo due thue he thng giáo diic quc dan và chinh
sách min, giàm h9c phi, h6 trçy chi phi hoc tp ti'r näm h9c 2015-2016 dn näm hoc
2020-2021.
2. Các vAn bin DHTN
+ Quyt djnh 2309/QD-DHTN, ngày 09/12/2014 ella Giám d& Dti h9c Thai
Nguyen v6 vic Ban hành Quy ch6 cong tác hoc sinh, sinh viên Di h9c Thai Nguyen h
chinh quy.
+ Quyt djnh sO^ 897/QD-DHTN, ngày 20/8/2012 ella Giám doe Dai hoc Thai
Nguyen v6 vice Ban hành Quy djnh h6 sa h9c sinh, sinh vien và Ung dung cong ngh
thông tin trong quân 1 hO^ su h9c sinh, sinh viên Di h9c Thai Nguyen.
3. Cie van ban trtrông OH KTCN

3.1. Quy che^ dào 4w
Oil

+ Quy& djnh s6 41 9/QD-DHKTCN, ngãy 12/7/201 7cUa Hiu trrnng trumg Di
h9c KY thut Cong nghip ve vic ban hành Quy che dào tto di hoc theo he thông tin chi
ti tru?ng Di hoc KY thut Cong nghip - Di hoc Thai Nguyen.
+ Quyt djnh so^ 50/QD-DHKTCN, ngày 05/07/2013 cUa Hiu truâng truOng Dti
hoc KY thut Cong nghip ve vic ban hãnh Quy djnh ve cong tãc thi he di hoc chInh
quy tai truOng Dai hoc K5 thut Cong nghip - Di hoc Thai Nguyen.
+ Quyt djnh so 486/QD-DHKTCN, ngãy 01/8/2017 cüa Hiu tru&ig trung Dti
hc KY thut Cong nghip ve vic ban hành Quy djnh h9c phi cac ha dào to tnrOng Di
hoc Ky thut Cong nghip.

3.2. Các quy djnh ve^ cong tác quán 1f HSSV
+ Quyt djnh s6 65/QD-DHKTCN, ngày 15/07/2016 cüa Hiu truâng tru?mg Dti
hoc KY thut Cong nghip ve vic ban hãnh Quy djnh cong tác sinh viên ti trung Di
hoc Ky thut Cong nghip - Di hoc Thai Nguyen.
+ QD s6 160/QD-DHKTCN, ngãy 30/10/2013 cüa Hiu trung trueing Di hoc K
thut Cong nghip ve vic ban hành Quy djnh cong tác quãn 1 sinh viên ni trU cüa
trueing Dti hoc KY thut Cong nghip - Dti hoc Thai Nguyen.
+ QD s6 161/QD-DHKTCN, ngày 30/10/2013 cüa Hiu trrning truingDi hoc K
thut Cong nghip ve vic ban hành Quy dnh cong tác quãn l sinh viên ngoi trU cUa
truOng Dti hoc K5 thut Cong nghip - Dti hoc Thai Nguyen.
+ Quyt djnh so^ 203/QD-DHKTCN, ngay 25/11/2015 cUa Hiu truOng trung Dti
h9c K5 thut Cong nghip ve^ vic ban hãnh quy djnh dánh giá kt qua rèn 1uyn cUa sinh
viên he chInh quy trthng Di hoc Ky thutt Cong nghip - Dti hoc Thai Nguyen.
+ Quyt djnh s6 205/QD-DHKTCN, ngãy 25/11/2015 cUa Hiu tmng truO'ng Di
hoc KY thut COng nghip ve vic ban hãnh quy djnh th chiirc thirc hin chuong trinh hot
dng xã hi và lao dng cong Ich cho sinh viên h chInh quy trung Di hoc KY thuat
Cong nghip - Di hoc Thai Nguyen.
IV. CHI1JC TRACH, NHIM VU CUA GIAO VIEN CHU NHIM-CVHT
1. Pho bin, huing dan, giUp di sinh viên nm vüng Va thirc hin nghiêm tUe các
quy ch& quy djnh và các ehInh sách, che^ dO CO lien quan dn HSSV. Thông báo, dng
viên, nhc nhi sinh viên thirc hin d&y dU các ke hoach hoc tap, thi cir, rèn luyn và các
hott dng khác cUa Nhà trung.
2. Cp nht các thông tin trich ngangsinh viên cO dy dU thông tin ca nhân, dja chi
lien 1tc, qua trinh hoc tap, rên luyên, nOi/ ngoti trU, BHYT, BH than th. . .L.p danh sách
nhung sinh viën có hoãn cãnh dc bit khO khan, sinh viên Ca bit de^ bao cao kip thai vâi
Ban chU nhim khoa, phOng cOng tác HSSV theo quy djnh.
3. Tong hçip, phân tich tinh hInh din bin tu tuYng cUa sinh viên de khuyn khich,
dng viên nhcing sinh viên tich ci,rc; phat hin, ngän chan, xir l vã báo cáo kip thai

nhErng sinh viên Ca bit, sinh vién thuc din cãnh báo h9c tip, nhUng hin tuçirng tiêu circ
hoc vi phm quy che cüa HSSV.
4. Can cir miic tiêu dão tao, phisong htrOng, nhim vi chung cUa Nhà trung trong
tüng hoc ks', trng näm hoc, GVCN cUng Ban Can sr lop, Ban Chip hãnh chi doãn, chi
hi de ra U hoach hoat dng, xay dirng các tiêu chi phn du ve hQc tap, rèn !uyn Va các
mt hoat dng khác cüa lap.
5. My dung bin pháp, giãi pháp nhm th%rc hin t& ke^ hoach vã các chi tiêu dä
xây dirng. Thu?ing xuyen huàng dn vã bi duO!ng nAng lirc cong tác cho Ban can sir lap,
Ban Chip hành chi doàn, chi hOi nhm tang cung cong tác tr quán trong lap sinh viên.
6. Phi hp v6i phOng Cong tác HSSV, b phn quãn l KTX cüa nhà tru&ng d
to ch'rc quãn i t6t tInh hInh sinh viên ni/ ngoi trü. Lap danh sách sinh vien ni/ ngoai
trü và thing xuyên kim tra, don dc sinh vién thirc hin tt các ni quy, quy djnh ni/
ngoi trii cüa Nhà truông.
7. Tham d? và chi dao các dai hi lap - chi doàn, các hi nghj so k&, thng k& hoat
dng cüa lap, dánh giá két qua rèn luyn cho sinh viên, bInh xét thi dua, khen thuâng di
vài tap the^ lap và cá nhân sinh viên theo quy djnh và ke^ hoach cüa Nha tru?mg.
8. Tham gia giám sat vã chi dao vic to^ chirc thirc hin các Hoat dng xä hi vã
Lao dông cOng Ich, cãc hoat dng ngoi khOa cUa lap theo quy djnh cUa Nhà tru&ng.
9. Tham gia My dü các bui giao ban, bu6i h9p, bui lam vic cüa GVCN CVHT, thirc hin nghiêm tüc các cOng vic khác theo ke hoach cüa Nhà tru?mg, phOng
cong tác HSSV và Ban chü nhim khoa (b6 môn).
10.Phi hop chat chê vai giáo viên b6 môn, cac phông, khoa, b6 môn, các to^ chirc
doàn the^ trong va ngoài tru?Yng, gia dInh sinh vien nh&m to^ chirc tót qua trInh dao tao,
giáo diic ttx tuâng, dao diLrc, 1i sang cho hçc sinh; thuang xuyén quan tam cOng tác bi
duOng và th chac t& hot dng tir hoc, phat hin và bi duOng sinh viên giOi, giUp di
sinh viên yu kern trong h9c tap va rèn luyn.
11. Trin khai và thirc hin tht cac cU d6 chInh sách, quyn lçii cO lien quan dn
sinh viên theo thitng cac quy ch& quy djnh hin hanh. Phi hçTp vâi các don vi chirc näng
trong trumg don dc, nhtc nha sinh viên nap cac khoãn l phi, hoc phi theo quy djnh cüa
Nha truang.
12. Ghi chép dÀy dü các miic trong sO^ tay GVCN-CVHT, bão quán va ban giao
dÀy dü, kip thai ho^ so GVCN-CVHT khi co' yéu cAu.
13.Thirc hin dÀy dü cM d6 báo cáo, tng k&, dánh giá tInh hInh iâp theo djnh k'
(tmg tháng, hc k' va näm h9c) va sau các dçit thi dua nhÀm thrc hin t& miic tiêu dao
tao, quãn 1 sinh viên. Thirc hin t& vic thi dua, khen thuâng, k' luat h9c sinh theo quy
djnh, quy cM hin hành v cOng tác sinh viên.
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V. QUYEN HiN CUA GIAO VIEN CHU NHIM

1. Chi djnh Ban Can sir lap, Ban Chip hành chi doàn lam th&i di vói lap sinh
viên mài nhp hoc. Trirc tip chi dto Dti hi lap, ph6i ho p vâi BCH Doàn, BCH Hi
sinh viên tru&ng trong vic t6 chu1te dai hi chi doàn, chi hi.
2. Quyt djnh vic chia ti, chi djnh hoac huàng dn bu các t6 trithng, th phó, quy
djnh nhim vi cüa to^ tris&ng, to^ phó.
3. Tham gia kin v6i các phOng chu1rc nàng ve vic bo^ trI ke hoch và diu kin
hoc tap (Hi truxang, ánh sang, qutt, bàn gh ... ), vic b6 trI ch6 ô khu KTX, diu kin
sinh hout ding nhir vic giãi quyt che d6 chjnh sách, hoc bng khuyn khIch, quyën lçii
cüa sinh viên lap mInh chü nhim.
4. Xem xét và k xác nlian vào don xin nghi hoc, hoän thi, bão km két qua hoac
các kin nghj khác cüa sinh viên truàc khi gu1ri tài các b6 phn chu1rc nãng de giãi quy&.
5. Diu ph6i danh sách sinh viên tham gia các Hout dng xâ hi, Lao dng cong
Ich và các hoat dng ngoui khóa cüa sinh viên
6. Triu tap cuc li9p Ban can sir lap hoac Ca lap de trin khai các van bàn, thU
truong cUa Nhà truang. ChU trl vic kim dim và de nghj Hi dng k1' luat cp trumg
xem xét hInh thfrc k luat sinh viên vi pham ni quy, quy che dng thai de nghi Nhà
truang biu duong, khen thuâng sinh viên CO tliành tIch trong h9c tap và rèn luyn.
7. Dtxçc chi dto mçi hott dng cUa lap và yéu cu Ban can sir lap báo cáo mi
tInh hinh cUa lOp ke Ca vic thu chi quy lop.
vOi Nlià truang ve các cong vie. lien quan dn
8. Duçic tham gia, gop
HSSV.Duçic bi throng nghip vi và cung cap các tài !iu, biu mu, s sách, thông tin
phic vii cong tác GVCN-CVHT.
9. Dixçc hiiOng che d6 min tru1r giO chun và các ch6 d6 khác theo quy djnh ve ch
d6 gia giãng và các quyn lçi ve cOng tác GVCN-CVHT theo quy djnh hin hành cUa
Nhà nuOc, quy che cUa Nhà trurOng.
VI.NHUNG NO! DUNG CO BAN CUA MOT BUOI SINH HOAT LP
1. Sinh hoot 16p tthu kIzOa h9c (dii vó'i cdc lóv mói nhlp /i9c)
- GiOi thiu bàn than vOi sinh viên, de các sinh viên tir giOi thiu và lam quen vOi

nhau.
- Thng nht phuong pháp lien h, trao di s0^ din thoi lien lc gi&a giáo viên
chU nhim vài Ban can sir lOp và các sinh viên khác.
- Nhc nhO sinh viên th%rc hin các quy djnh ye kê khai tam trU, tam vng và tham
gia các hot dng bão ve an ninh t6 quc a truOng ding nhi.r noi cu trU.
- GiOi thiu so b6 ve Nhà truOng, các Khoa, PhOng cUa Nhà trurOng.
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- Chi djnh, phân cong nhim vii Ban can sçr IOp và Ban chip hánh chi doãn lam
thii.
- Nhc nh& sinh viên ve^ gRi gic h9c tsp, quy tc giao tip, trang phic khi den
tru1ng, quy dnh ve^ si'r dung the sinh viên, giU v sinh chungvà nhüng dim quan trong
trong ni quy, quy cM HSSV cUa Nhà tru&ng.
- Pho^ bin ljch sinh hoat Cong dan - HSSVvã các hoat dng chung dAu khOa hoc.
- Huâng dn cách xem thai khOa biu, chü vi& tAt cUa mon hoc, phOng h9c
trong th&i khóa biu và dja dim các phOng h9c.
- Thông báo và don dc sinh viennp hoc phi vã các khoân thu khác theo quy djnh
cüa Nhà trtthng và cüa lOp.
- Huàng dn nhftng net co ban ve^ phucing pháp và kinh nghim h9c tp tai truOng.
- Huàng dn các cOng vic khác theo yeu cu cUa cac Khoa, PhOng, b6 mOn "nê'u

co).
- Hi.rOng dn sinh viên hoàn thành phn kê khai thông tin trfch ngang, thông tin
ngoi trO, tO khai lam the sinh viên, h so ãnh cUa lOp, theo mu cüa Phông cOng tác
HSSV.
- Pho^ bin lch và huOng dn ni dung ctn chun bj cho dai hi lOp - chi doàn.

2. Sinh hoçzl lop du nám h9c (di vOl các lOp nám thá' 2, 3)
-Ph6 biên nhUng thay di trong các ni quy, quy che cUa Nhà truOng (neu co).
- Pho^ bin, trin khai các U hoich h9c tp l thuyt, thijc hành, thirc tap Va các
cOng vic khác theo yeu cu cüa các Khoa, PhOng, B6 mônnIu co.
- Thông báo và don d&sinh vién np hoc phi và các khoãn thu khác theo quy djnh
cUa Nhà truô'ng và cüa lOp.
- Ph o^ bin ljch và hi.rOng dn ni dung dtn chuAn bj cho di hi lOp - chi doàn.
- NhAc nh& HSSV thirc hin các quy djnh ve kê khai tam trü, tam Yang, cap nht
cãc thông tin ni/ ngoii trü dUng quy djnh vâ tham gia các hoat dng bão ve an ninh t
quôc 0 truOng cüng nhu noi cu trU.
3.Sinh hoçzt lOp ctjnh kj' theo ljch cüa phàng Dào 4zo

- Ph6 bin nhUng thông báo, quy djnh mOi cUa Nhà truOng trong qua trinh to chiirc
dào tio và quán l sinh viên.
- Nhn xét chung ve tInh hInh chAp hành ni quy, quy ch;kêt qua h9c tap, rèn
luyn và các hoat dng cUa lOp; de^ ra các bin pháp khAc phiic nhttng nhuçc dim (nê'u

co).
- NhAc nh&, h08 trçl sinh viên rã soát k& qua hoc tip, len ke hotch clang k vã th?c
hin thi 1a, h9c lii ... de^ trá nçi các mon chua dt
- Trin khai các hoat dng sinh hoat chU dim theo ke^ hoach da lp tir dAu näm
hoc.

-Phd bin, trin khai, hiràng dn thirc hin các ke hoach hoc tip, thirc tip, hot
dng ngoi khOa trong tháng(nê'u co).
- Nhc nhi sinh viên thirc hin các quy djnh ve khai báo thay di nci a trç vã tham
gia các hoat dng bão ve an ninh t6 quc & tru&ng cüng nhu ni ci' trü.
- Thông báo de cho HSSV ti,r kim tra, di chiu, phãn hi d6i vài cac k& qua hoc
tp vã rèn 1uyn, kt qua xét duyt che d6 chInh sách di vOi HSSV
- Ghi biên ban cuc hçp,làm báo cáo djnh k' gcri ve^ BCN Khoa (B6 môn) và
Phông Cong tác HSSV.
4.Sinh ho at lop d3t xut

Khi cO nhUng cong vic dt xutt cn trin khai, GVCN-CVHT 1p ke hoch lam
de nghj muçvn hi tru&ng gri ve b6 phn quãn l giáng du&ng, thông tin cho sinh viên
dn di,r hop và trin khai ni dung.
5. Nhfrng nii dung ctn chun bj trwO'c khi sinh /ioçzt lóp
GVCN-CVHT phãi chun bj tnrâc ni dung cuc hQp vào so^ tay GVCN-CVHT

cüng vâi vic thu&ng xuyên cp nht chi tit tmnh hInh các mtt cong tác có lien quan dn
HSSV cüa lap va các thông tin din ph6 bin, trin khai cu the tOi HSSV3-

Ncyi nhân:
- BGH (

b/c);

- Các khoa (b môn);
- GVCN-CVHT (t/h);
- Lau VT, CT-HSSV.
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