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Khánh Hòa, ngày/iò tháng ■L' năm 2018

QUYẾT ĐỊNH
về việc ban hành Quy định Tuần sinh hoạt công dân 

trường Cao dẳng Y tế Khánh Hòa

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ KHÁNH HÒA

Căn cứ Quyết định số 6044/QĐ-BGD&ĐT ngày 27 tháng 10 năm 2005 của Bộ trưởng 
Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa trên cơ sở 
trường Trung học Y tế;

Căn cứ Quyết định số 869/QĐ-CĐYT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Trường Cao 
đẳng Y tế Khánh Hòa về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường Cao đẳng 
Y tế Khánh Hòa;

Căn cứ Thông tư số 17/2017/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 06 năm 2017 của Bộ Lao 
động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy chế công tác học sinh, sinh viên trong 
trường trung cấp, trường cao đẳng;

Căn cứ Quyết định số 168/QĐ-CĐYT ngày 23 tháng 03 năm 2018 của Trường Cao 
đắng Y tế Khánh Hòa về việc ban hành Quy chế công tác học sinh, sinh viên của trường Cao 
đẳng Y tế Khánh Hòa;

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Công tác Học sinh -  Sinh viên.

QUYÉT ĐỊNH
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định Tuần sinh hoạt công dân Trườn 

Cao đẳng Y tế Khánh Hòa gồm 06 điều (đính kèm Quy định).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký; các Quy định trước đây về 
Tuần sinh hoạt công dân trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Các Ông/bà Trưởng phòng: Công tác Học sinh -  Sinh viên, Đào tạo, Tổ chức -  
Hành chính; Các Phòng, Khoa, Bộ môn, cán bộ, viên chức, người lao động và người học của 
nhà trường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày k ý 7 Ị^ j^

Nơi nhận:
-  BGH (để báo cáo);
- Như điều 3 (để thực hiện);
- Lưu VT, CTHSSV.

Yũ Viết Sơn



ƯBND TỈNH KHÁNH HÒA 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ

CỘNG IIÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lâp -  Tự do -  Hanh phức

Khánh Hòa, ngàyAĨ tháng năm 2018

QUY ĐỊNH
Tuần sinh hoạt công dân truòng Cao đẳng Y tế Khánh Hòa

(Ban hành kèm theo quyết định sổ 3 'HT/QĐ-CDYT ngàyÀ'3 tháng 7" năm 2018 của 
Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y  tế Khánh Hòa)

Điều 1. Đối tirợng áp dụng
Quy định này áp dụng đối với học sinh sinh viên hệ chính quy tại Trường Cao đẳng Y 

tế Khánh Hòa.

Điều 2. Mục tiêu
1. Nâng cao nhận thức của học sinh sinh viên về đường lối, chủ trương của Đảng, 

chính sách, Pháp luật của N hà nước, nắm bắt tình hình kinh tế, chính trị, xã hội của đất 
nước và địa phương trong giai đoạn hiện nay; tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã 
hội, đảm bảo việc thực hiện nếp sống văn minh đô thị.

2. Tạo ấn tượng tốt cho học sinh sinh viên về môi trường học tập và sinh hoạt tại 
trường Cao đẳng Y tế K hánh Hòa.

3. Giúp học sinh sinh viên hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, ý thức trách nhiệm 
dân V iệt Nam.

4. Giúp học sinh sinh viên hiểu rõ, nắm vững hệ thống tổ chức, các Quy chế, 
về đào tạo, công tác học sinh sinh viên của trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa.

5. Trang bị các kiến thức, kỹ năng cần thiết và định hướng việc làm cho học
viên.

Điều 3. Thòi gian
- Tuần sinh hoạt công dân đầu khóa dành cho học sinh sinh viên năm  nhất: tổ  chức 

ngay sau khi nhập học.

- Tuần sinh hoạt công dân đầu năm dành cho học sinh trung cấp năm  2, sinh v iên  cao 
đẳng năm 2,3: tổ chức vào đầu năm  học.

- Tuần sinh hoạt công dân cuối khóa dành cho học sinh trung cấp năm  2, sinh v iên  cao 
đẳng năm  3: tổ chức vào sau khi thi kết thúc học kỳ 2 năm  cuối.

Điều 4. Quy trình thực hiện
- Phòng Công tác Học sinh Sinh viên lên kế hoạch, thông báo thời gian tổ chức tuần lễ 

sinh hoạt công dân đầu năm bằng văn bản, trên các kênh thông tin của Phòng Công tác  H ọc 
sinh Sinh viên.
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- H SSV  theo dõi lịch học và tham  gia tuần sinh hoạt công dân đầu năm  đầy đủ, đúng 
quy định.

- Trong quá trình học tập, HSSV sẽ được điểm danh từng buổi học. K ết thúc tuần sinh 
hoạt công dân, HSSV phải làm  bài kiểm  tra (nếu kiểm  tra lần 1 không đạt sẽ được kiểm tra  
lần 2 sau 1 tuần).

Điều 5. X ử  lý vi phạm
Căn cứ Quyết định sổ 168/ Q Đ -CĐ Y T ngày 23 tháng 03 năm  2018 của Trường Cao 

đẳng Y tế Khánh H òa về việc ban hành Quy chế công tác học sinh, sinh viên của trường 
Cao đẳng Y tế  Khánh H òa cụ thể:

Học sinh sinh viên không tham gia đầy đủ, làm  bài kiểm  tra không đạt yêu cầu trong 
tuần sinh hoạt công dân đầu khóa, đầu năm: bị trừ 25 điểm  rèn luyện ỏ' m ục 2 “Đánh giá về 
ý thức chấp hành pháp luật và nội quy, quy chế của nhà trường”.

Học sinh sinh viên không hoàn thành tuần sinh hoạt công dân trong suốt thời gian học: 
sẽ không được xét tốt nghiệp.

Điều 6. Trách nhiệm thực hiện
1. Học sinh, sinh viên  thuộc hệ chính quy của trường Cao đẳng Y  tế Khánh H òa thực 

hiện nghiêm túc quy định này.

2. Phòng Công tác PIọc sinh Sinh viên phối họp với các đon vị có liên quan cùng giám  
sát, kiểm tra việc thực hiện quy định này.

3. Trong quá trình thực hiện quy định, nếu có vấn đề vướng mắc, học sinh sinh  viên 
liên hệ trực tiếp Phòng Công tác Học sinh Sinh viên để được hướng dẫn và giải q u y ế t . / ^ ^

Vũ Viết Sơn
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