QUÂN ĐOAN 4
TRƯỜNG QUÂN SỰ
Số: 03 /NQ-TQS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tư do - Hạnh phúc
Bình Dương, ngày 16 tháng 01 năm 2017

NỘI QUI
Học tập môn GDQP-AN
Căn cứ vào quyết định Số: 42/2007/QĐ-BGDĐT ngày 13/8/2007 của Bộ
trưởng Bộ GD&ĐT;
Căn cứ vào điều lệnh quản lý bộ đội của quân đội nhân dân việt nam ban hành
năm 2011 và chức trách quyền hạn của hiệu trưởng trường Quân sự;
Nay trường quân sự quân đoàn 4 ban hành nội qui lớp học như sau:
A. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA SINH VIÊN
I . Quyền của sinh viên
1. Được tiếp nhận vào học tập đúng, đủ nội dung chương trình giáo dục
kiến thức quốc phòng- an ninh theo quy định của luật GDQP-AN
2. Được nhà trường tôn trọng, đối xử bình đẳng và cung cấp đầy đủ thông
tin về đường lối quân sự của đảng, phương châm xây dựng nền quốc phòng toàn dân,
an ninh nhân dân, thế trận quốc phòng – an ninh gắn với kinh tế đối ngoại của đảng;
3. Được tạo điều kiện tốt nhất trong học tập và rèn luyện, bao gồm:
a) Được sử dụng các trang thiết bị và phương tiện phục vụ các hoạt động
huấn luyện quân sự hiện có;
b) Khi ốm đau được chữa trị bệnh theo luật bảo hiểm y tế hiện hành và được
nghỉ học tạm thời khi có xác nhận của quân y đơn vị sở tại.
c) Khi gia đình có việc đột xuất xảy ra như ông bà, cha mẹ, ốm đau phải
nhập viện, hoặc trường hợp qua đời thì được giải quyết tranh thủ về thăm, viếng,
(nhưng phải có giấy nhập viện, xuất viện hoặc chứng tử) các nội dung học tập khi
vắng mặt, phải cập nhật bổ sung đầy đủ;
4. Được trình bày, tham gia đóng góp ý kiến vào công tác tổ chức, phương
pháp huấn luyện, duy trì học tập và sinh hoạt của đơn vị.
5. Được đề đạt nguyện vọng và kiến nghị với chỉ huy theo phân cấp trong nhà
trường để giải quyết các vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích chính đáng của sinh viên
6. Được tham gia các hoạt động nhằm bảo đảm phục vụ đời sống văn hóa tinh
thần, thể dục thể thao.vv
7. Sinh viên khi đủ điều kiện công nhận đã học hết chương trình GDQP-AN
được nhà trường cấp chứng chỉ và bảng điểm học tập, rèn luyện theo qui định.
II.Trách nhiệm của sinh viên phải thực hiện 1 số qui định sau:

Để việc tổ chức học tập môn Giáo dục Quốc phòng-An ninh (GDQP-AN)
tại Trường Quân sự- Quân Đoàn 4 đạt hiệu quả, chất lượng cao, sinh viên trường
CĐ Công nghệ thông tin Tp. HCM cần thực hiện tốt một số nội dung sau;
1. Sinh viên về trường quân sự quân đoàn 4 tập trung học tập phải chấp
hành nghiêm chỉnh chủ trương đường lối của đảng. Chính sách, pháp luật của
nhà nước, điều lệnh, điều lệ của quân đội, các chỉ thị qui định của đơn vị, tuyệt
đối phục tùng mệnh lệnh của cán bộ quản lý, giáo viên và ban cán sự lớp phụ
trách lớp học.
2. Tôn trọng giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên của nhà trường; đoàn
kết, giúp đỡ lẫn nhau trong quá trình học tập, rèn luyện, sinh hoạt; xây dựng và
thực hiện tốt nếp sống cộng đồng, nếp sống văn minh.
3. Giữ gìn và bảo vệ tài sản của nhà trường; tích cực tham gia xây dựng
và bảo vệ cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp
4. Trong thực hiện nhiệm vụ học tập, sinh viên cần chủ động tích cực tự học
tự rèn nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng bao gồm.
a) Trong giờ học tập, nghiêm cấm sử dụng điện thoại, laptop, ipad. Tuyệt
đối không được sử dụng điện thoại, máy ghi hình để ghi, chụp các nội dung học
tập, luyện tập. cấm phát tán các nội dụng, hình ảnh học tập GDQP-AN lên mạng
Internet.
b) Trong kiểm tra, thi cấm gian lận như: quay cóp, mang tài liệu vào
phòng thi, sử dụng điện thoại để chép bài, hoặc nhờ người khác học, thi, luyện
tập hộ và các hành vi gian lận khác (Nếu vi phạm buộc phải rời khỏi phòng thi).
c) Khi lên lớp học tập phải ăn mặc gọn gàng, nghiêm túc, bảo đảm đúng
tác phong quân nhân
d) Khi giải lao không đi quá xa khu vực học tập, chú ý giữ gìn trật tự vệ
sinh khu vực học tập, sau mỗi buổi học cán bộ lớp phải cắt cử trực nhật làm vệ
sinh nơi học tập của lớp mình.
đ) Khi lên xuống lớp tác phong phải khẩn trương, chấp hành nghiêm hiệu
lệnh của cán bộ lớp và hướng dẫn của giáo viên, thực hiện “3 bước đi 5 bước
chạy” nhanh chóng tập hợp đội hình để tiếp tục lên lớp hoặc luyện tập.
e) Thời gian lên xuống lớp:
- Buổi sáng từ 07h00 đến 11h00
- Buổi chiều từ 13h30 đến 16h30
f) Thời gian và nội dung cần và đủ để được cấp chứng chỉ GDQP-AN:
- Thời gian học tập: phải bảo đảm từ 85% trở lên của môn học.
- Nội dung học tập: phải học đầy đủ các nội dung qui định, đủ điểm kiểm
tra và thi theo từng học phần đã qui định
5. Trong sinh hoạt sinh viên cần thực hiện tốt các vấn đề sau;
a) Sinh viên sẽ sinh hoạt hàng ngày theo nề nếp chính qui, thực hiện đúng
11 chế độ trong ngày và 3 chế độ trong tuần (Tất cả các phòng nhà ở trong
doanh trại đều có treo sẵn) mọi hoạt động như: Đi học, họp hành, tập trung sinh

hoạt, đi ngủ và thức dậy phải đúng giờ quy định, tự mình vệ sinh phòng ở, sắp
xếp chăn gối, mùng màn, giặt giũ quần áo, bảo quản đồ dùng cá nhân, giữ gìn
khu vệ sinh chung, môi trường xung quanh phòng ở luôn sạch sẽ...Sinh viên sẽ
mặc quân phục cả ngày, chất liệu vải dày và nóng cho nên dễ ra mồ hôi nên cần
tận dụng tối đa thời gian được nghỉ để giặt quân phục. Do phòng tập thể đông
người, chỗ phơi quần áo có hạn nên cần thay phiên nhau giặt, phơi và bảo quản
quân phục tránh bị thất lạc, bị mất. Trường hợp để mất quân phục, sinh viên sẽ
phải bồi thường theo quy định của Trường quân sự Quân đoàn 4;
b) Giờ giấc học tập và sinh hoạt tại Trường quân sự Quân Đoàn 4 từ Thứ 2
đến Thứ 7 (CN được nghỉ học nhưng vẫn phải thức dậy đúng giờ và tham gia
lao động như chăm sóc vườn hoa, cây cảnh, vệ sinh khu vực ở được phân công):
THỜI GIAN BIỂU
BUỔI

SÁNG

TRƯA

CHIỀU

TỐI

Thứ 6
T7 +CN
T6 +T7

NỘI DUNG CÔNG TÁC
Báo thức sáng
Vệ sinh cá nhân – ăn sáng
Kiểm tra sáng
Chuẩn bị học tập, công tác
Học tập công tác
Ăn trưa
Nghĩ trưa
Báo thức chiều

THỜI GIAN
05h15
05h35 ÷ 06h30
06h30 ÷ 06h40
06h40 ÷ 07h00
07h00 ÷ 11h00
11h15 ÷ 11h30
11h30 ÷ 13h15

Chuẩn bị học tập, công tác
Học tập, công tác
Bảo quản vũ khí trang bị
Thể thao, tăng gia sản xuất
Vệ sinh cá nhân
Ăn tối

13h15 ÷ 13h30
13h30 ÷ 16h30
16h30 ÷ 16h45
16h45 ÷ 17h10
17h10 ÷ 17h30

Giao ban, sinh hoạt tổ 3 người
Đọc báo, xem ti vi(Thời sự)
Sinh hoạt, học tập
Điểm danh, điểm quân số
Nghe đài
Tắt đèn đi ngũ
Bảo quản VKTB cuối tuần
Báo thức sáng
Tắt đèn đi ngũ

18h00 ÷ 18h45
18h45 ÷ 19h30
19h30 ÷ 20h45
20h45 ÷ 21h00
21h00 ÷ 21h30
21h30
15h30 ÷ 16h30
06h00
22h00

13h15

17h30

Ghi chú
Quần dài quân phục, áo
thun
Quân phục
Quần dài quân phục, áo
thun
Quần dài quân phục, áo
thun
Quân phục
Quần dài quân phục, áo
thun
Quần dài quân phục, áo
thun
Quân phục
Đồ thường dùng
Lưu ý: Tổ chức canh gác
theo lịch của đơn vị

c) Mỗi lớp học được đơn vị phân công cán bộ, giảng viên trực tiếp quản lý
lớp học. Sinh viên sẽ được hướng dẫn nơi ăn, nơi ở nơi học tập, sinh hoạt. các vị
trí của các bộ phận, như quân y của tiểu đoàn, Ban chỉ huy Đại đội, Ban chỉ huy
tiểu đoàn và cán bộ phụ trách GDQP - AN của phòng đào tạo để kịp thời liên hệ
khi cần thiết.
d) Sinh viên ở phòng chung (khoảng 40 sinh viên/phòng), ăn tại nhà ăn
tập thể và sử dụng phòng tắm, nhà vệ sinh công cộng, Phòng có quạt dùng
chung, không có máy điều hòa không khí. Trường hợp phòng ở chung, phòng vệ

sinh chung không đảm bảo thì sinh viên phản ánh với cán bộ quản lý để được
khắc phục
đ) Sinh viên tự trang bị và bảo quản đồ dùng cá nhân các nhu yếu phẩm để
phục vụ nhu cầu cá nhân trong thời gian học môn GDQP&AN ở Trường quân
sự Quân Đoàn 4 như: Quần áo (dùng ngoài giờ học tập), chăn, mùng, chiếu, gối,
dầu gội, bột giặt, kem chống muỗi, nước rửa chén, chén đũa...(không dùng tô và
muỗng). Quần áo mang theo số lượng vừa đủ, gọn nhẹ vì sinh viên sẽ được
mượn quân phục để học tập (02 bộ/sinh viên, mũ, giầy vải, ba lô...vv). (Không
được sử dụng quạt cá nhân. Vì đã có quạt dùng chung)
e) Sinh viên đóng tiền ăn trực tiếp cho đơn vị và ăn tại nhà ăn tập thể do
đơn vị phục vụ. (Tiền ăn 45.000đ/người/ngày, áp dụng đối với mọi đối tượng).
Đi ăn phải tập trung đội hình, bảo đảm đúng tác phong theo qui định và chỉ bắt
đầu ăn khi có đủ quân số. Ăn xong Sinh viên tự thu dọn bát đĩa bẩn, thức ăn
thừa mang ra đúng nơi quy định của nhà bếp;
f) Sinh viên phải tiết kiệm điện, nước, có ý thức giữ gìn và bảo vệ tài sản
chung của đơn vị, tích cực phòng chống cháy nổ, không câu móc điện sai qui
định, sắp xếp đồ dùng cá nhân sách vở học tập phải gọn gàng ngăn nắp, đúng
nơi qui định trong phòng ở, giữ gìn vệ sinh chung, các loại rác thải phải bỏ đúng
nơi qui định của đơn vị (Nhất là rác thải của nữ sinh. Tuyệt đối không bỏ bừa
bãi hoặc vứt bỏ vào bồn cầu gây tắc ngẽn)
g) Trong suốt quá trình học tập GDQP-AN sinh viên không được mang
theo các loại phương tiện như xe đạp, moto, xe gắn máy vào đơn vị, khi ra vào
cổng gác phải bảo đảm đúng lễ tiết tác phong quân nhân, chấp hành tốt sự
hướng dẫn của lực lượng cảnh vệ của nhà trường.
h) Không tạo ra, sử dụng hoặc tàng trữ các loại vũ khí, chất nổ, chất cháy,
hóa chất độc hại. Không buôn bán, sử dụng các chất ma túy, chất gây nghiện
dưới mọi hình thức. Không lưu hành và truyền bá các phim ảnh, băng đĩa hình,
băng đĩa nhạc có chứa nội dung đồi trụy, khiêu dâm, kích thích bạo lực hoặc các
tài liệu phản động.
i) Không tổ chức hoặc tham gia các hoạt động đánh bạc, số đề, cá độ bóng
đá, đá gà dưới bất cứ hình thức nào. Cấm tổ chức băng nhóm, phe phái tụ tập
gây rối, gây gổ đánh nhau.
j) Sinh viên khi có người nhà đến thăm phải đăng ký với trực ban nhà
trường và gửi xe tại cổng gác (Thời gian thăm, thứ 7 bắt đầu từ 17h đến 19h
ngày chủ nhật bắt đầu từ 07h đến 18h)
6. Cấm hút thuốc, uống rượu, uống bia.
7. Trong thời gian học tập, sinh hoạt tại trường quân sự quân đoàn 4. Cấm
tuyệt đối sinh viên không được đưa bất cứ nội dung gì liên quan đến việc học
tập, sinh hoạt hoặc các vấn đề vướng mắc khác lên các trang mạng xã hội. Khi
có vướng mắc cần được giải đáp thì phải báo cáo với cán bộ quản lý theo phân
cấp. Nếu sinh viên nào vẫn cố tình vi phạm thì sẽ bị kỷ luật và đổi học

B. Hình thức xử lý kỷ luật:
1. Khi sinh viên vi phạm một trong các qui định trên nhà trường sẽ căn cứ
vào tính chất và mức độ của sai phạm để xử lý cụ thể như sau:
a) Phản ảnh và gửi thông báo sinh viên vi phạm về trường CĐ CNTT
TPHCM để nhà trường xử lý theo quyền hạn.
b) Nếu vi phạm về qui chế thi, kiểm tra hoặc không bảo đảm thời gian học tập
theo qui định thì trung tâm giáo dục quốc phòng trường Quân sự Quân đoàn 4 sẽ
không cấp chứng chỉ hoàn thành chương trình GDQP-AN cho các sinh viên đó;
C. Quyền khiếu nại, tố cáo
Cá nhân và tập thể SV nếu xét thấy quá trình công tác giảng dạy môn giáo
dục quốc phòng an ninh có vấn đề gì chưa rõ và xử lý chưa thỏa đáng thì có
quyền khiếu nại lên cán bộ lớp, cán bộ lớp phản ảnh lên ban tổ chức lớp học của
hai nhà trường giải quyết. Nếu cấp nhà trường đã xem xét lại mà vẫn chưa thỏa
đáng có thể khiếu nại lên cấp có thẩm quyền theo quy định của luật khiếu nại,
tố cáo.
HIỆU TRƯỞNG
Nơi nhận:
- BGH;
- Các đầu mối;
- Lưu: BM, KH; Th21.

(Đã ký)

Đại tá ThS Đặng Ngọc Thơ

