
SỞ LAO ĐỘNG-THƢƠNG BINH&XÃ HỘI HÒA BÌNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT 

HÒA BÌNH 

Số: 327/CĐKTKTHB-CTHSSV&NT 

Về việc thực hiện nội quy quy chế  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

     Hoà Bình, ngày 26 tháng 10 năm 2021 

 

 

Kính gửi:  

  - Các đơn vị trực thuộc; 

  - Các tổ chức đoàn thể; 

  - Giáo viên chủ nhiệm các lớp tại trƣờng; 

  - Học sinh, sinh viên các lớp. 

 

Căn cứ Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá; 

Căn cứ Luật giao thông đƣờng bộ; 

Căn cứ Luật phòng, chống tác hại của rƣợu, bia; 

Căn cứ Quy chế văn hóa công sở; 

Căn cứ Quy chế Công tác HSSV; 

Căn cứ Nghị định số 117/2020/NĐ-CP của Thủ tƣớng chính phủ về việc 

xử phạt vi phạm hành chính; 

Nhà trƣờng thông báo tới cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, sinh 

viên toàn trƣờng thực hiện nghiêm túc các quy định, cụ thể nhƣ sau: 

1. Sử dụng thẻ theo đúng quy định: Đeo thẻ khi lên lớp, khi ra, vào 

trƣờng, khi tham gia các hoạt động do nhà trƣờng tổ chức. 

2. Nghiêm cấm hành vi sử dụng thuốc lá trong nhà trƣờng. Nếu vi phạm 

sẽ bị xử phạt theo Điều 29 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP của Thủ tƣớng chính 

phủ. Mức phạt tiền từ 200.000 - 1.000.000 đồng. 

a. Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng đối với 

ngƣời từ đủ 16 tuổi nhƣng chƣa đủ 18 tuổi có hành vi sử dụng thuốc lá. 

b. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với một trong các 

hành vi sau đây: 

- Vận động, ép buộc ngƣời khác sử dụng thuốc lá; 

- Sử dụng ngƣời chƣa đủ 18 tuổi mua thuốc lá. 

3. Đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông đối với xe máy, xe đạp điện, 

xe máy điện. 

Nếu cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh sinh viên không đội mũ bảo 

hiểm đề nghị cán bộ trực, đội an ninh xung kích không cho vào trƣờng. 

4. Nghiêm cấm hành vi sử dụng rƣợu, bia trong nhà trƣờng. Nếu vi phạm 

sẽ bị xử phạt theo Điều 30 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP của Thủ tƣớng chính 

phủ. Mức phạt tiền từ 200.000 - 3.000.000 đồng. 



a. Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng đối với 

ngƣời từ đủ 16 tuổi nhƣng chƣa đủ 18 tuổi uống rƣợu, bia. 

b. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với một trong các 

hành vi sau đây: 

- Uống rƣợu, bia tại địa điểm không uống rƣợu, bia theo quy định của 

pháp luật; 

- Xúi giục, kích động, lôi kéo ngƣời khác uống rƣợu bia. 

c. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong các 

hành vi sau đây: 

- Uống rƣợu, bia ngay trƣớc, trong giờ làm việc, học tập và nghỉ giữa giờ 

làm việc, học tập; 

- Ép buộc ngƣời khác uống rƣợu bia. 

5. Cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh sinh viên dừng và dắt xe khi 

qua cổng trƣờng. 

Yêu cầu:  

- Các đơn vị trực thuộc, các tổ chức đoàn thể, các đồng chí cán bộ, giáo 

viên HSSV nghiêm túc thực hiện các quy định trên, nếu thấy học sinh sinh viên 

vi phạm, đề nghị thông báo cho phòng CTHSSV&NT làm việc. 

- Phòng Hành chính tổng hợp phối kết hợp với đội an ninh xung kích kiểm 

tra việc HSSV tuân thủ các quy định trên, gửi kết quả cho GVCN, Khoa, Phòng 

CTHSSV&NT để phối hợp, giáo dục, xử lý HSSV./. 

  

Nơi nhận: HIỆU TRƯ NG 
- Nhƣ đề gửi; 

- Đảng ủy, BGH (Báo cáo); 

- Website nhà trƣờng; 

- Lƣu: VT, CTHSSV&NT (L16). 

 

 

 

 

 

Nguyễn Anh Tôn 
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