
ĐẠI HỌC QUỐC GIA      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ  

  
Số: ........./QĐ-ĐHQT Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 12 năm 2022  

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc xử lý kỷ luật sinh viên 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ 

Căn cứ Quyết định số 260/2003/QĐ-TTg ngày 05 tháng 12 năm 2003 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc thành lập trường Đại học Quốc tế thuộc Đại học Quốc gia 

Thành phố Hồ Chí Minh; 

Căn cứ Thông tư số 16/2015/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 8 năm 2015 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của người học 

được đào tạo trình độ đại học chính quy; 

Căn cứ Thông tư số 10/2016/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 4 năm 2016 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào 

tạo đại học hệ chính quy; 

Căn cứ Quyết định số 261/QĐ-ĐHQG-TCCB ngày 05 tháng 4 năm 2010 của Giám 

đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy định thực hiện 

quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các trường đại học thành viên; 

Căn cứ Quyết định số 867/QĐ-ĐHQG ngày 17 tháng 8 năm 2016 của Giám đốc 

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt 

động của Trường Đại học thành viên và khoa trực thuộc Đại học Quốc gia Thành phố 

Hồ Chí Minh; 

Căn cứ Nghị quyết số 18/NQ-HĐT ngày 16 tháng 5 năm 2022 của Hội đồng 

Trường Đại học Quốc tế về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường 

Đại học Quốc tế, ĐHQG-HCM; 

Căn cứ Biên bản số     /BB-HĐKLSV ngày 29 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng 

Kỷ luật Sinh viên về việc họp Hội đồng Kỷ luật Sinh viên; 

Theo đề nghị của Hội đồng Kỷ luật Sinh viên tại Tờ trình số    /TTr-HĐKLSV ngày 

29 tháng 12 năm 2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Xử lý kỷ luật các sinh viên có tên sau: 

1. Nguyễn Huỳnh Vũ Hải - EEEEIU18109 – Khoa Điện tử Viễn thông; 

2. Nguyễn Ngọc Nam - SESEIU18051 – Bộ môn Vật lý; 

3. Nguyễn Công Danh - BABAIU19148 – Khoa Quản trị Kinh doanh; 
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4. Vũ Ngọc Long - BABAWE17214 – Khoa Quản trị Kinh doanh. 

5. Hình thức kỷ luật: Cảnh cáo toàn trường; Lưu vào hồ sơ quản lý sinh viên; 

Quyết định xử lý kỷ luật đối với từng sinh viên sẽ được thông báo cho các Khoa, Bộ 

môn có liên quan; thông báo đến phụ huynh sinh viên để phối hợp giáo dục.  

Điều 2.  Lý do kỷ luật sinh viên: Sinh viên đánh nhau trong trường học. 

Điều 3.  Thời gian kỷ luật bắt đầu từ ngày 30 tháng 12 năm 2022 đến 30 tháng 6 

năm 2023 (06 tháng), nếu sinh viên không tái phạm hoặc  không có những vi phạm đến 

mức phải xử lý kỷ luật thì đương nhiên được chấm dứt hiệu lực của quyết định kỷ luật. 

Điều 4.  Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong thời gian sinh viên bị kỷ luật 

mức cảnh cáo, kết quả rèn luyện không được vượt quá loại Trung bình. 

Điều 5. Trưởng phòng Phòng Đào tạo Đại học, Trưởng phòng Phòng Công tác 

Sinh viên, Trưởng các đơn vị có liên quan và sinh viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm 

thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:                      
- Như Điều 5;   

- Phụ huynh sinh viên (để phối hợp);                         

- Phòng Đào tạo Đại học; Phòng Thanh tra Pháp chế; 

- Lưu VT, CTSV. 

 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

Trần Tiến Khoa 
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