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NỘI QUY HỌC ĐƯỜNG 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 110  /QĐ-CĐDLĐN  

ngày 27 tháng 9 năm 2011 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Du lịch Đà Nẵng)  

Tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, sinh viên làm việc, học tập, khách 

tới liên hệ công tác, tham quan trong khuôn viên Trường cao đẳng nghề Du lịch Đà 

Nẵng phải thực hiện nghiêm túc nội quy học đường như sau:  

1. Khách đến phải liên hệ với thường trực bảo vệ. 

2.  Để xe máy, xe đạp đúng nơi quy định trong khuôn viên trường.  

3. Tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, sinh viên khi vào trường phải 

đeo bảng tên theo quy định.  

4. Trang phục lịch sự, gọn gàng nghiêm chỉnh, nghiêm cấm mặc áo thun không cổ, 

áo lót (áo dây, áo ống, áo sát nách, áo lửng…), quần lửng, dép lê,… vào khuôn 

viên trường. Khi tham gia các ngày lễ, hội nghị, hội thảo phải mặc lễ phục 

trang trọng lịch sự (Chi tiết xem quy định phụ lục về trang phục tại 

website:www.dvtc.edu.vn).  

5. Nói năng lịch thiệp, hoà nhã, văn minh; không nói tục, chửi thề. Cấm xúc phạm 

nhân phẩm, danh dự, xâm phạm thân thể nhà giáo, cán bộ, nhân viên nhà 

trường và học sinh, sinh viên khác.  

6. Đầu tóc gọn gàng, không cạo trọc (trừ các học sinh, sinh viên là nhà sư), không 

nhuộm tóc thời trang (so với tóc thật của bản thân)  

7. Có trách nhiệm bảo quản, giữ gìn tài sản của trường. Không tự tiện sử dụng các 

trang bị giảng dạy đã bố trí sẵn ở lớp học.  

8. Giữ gìn vệ sinh chung, sử dụng điện nước đúng mục đích, hiệu quả và tiết kiệm  

9.  Cấm đánh bạc dưới mọi hình thức.  

10.  Không được mang hung khí, chất gây cháy nổ vào trường.  

11.  Không được mang ma tuý, rượu bia vào trường; không hút thuốc, uống rượu, 

nhai kẹo cao su trong lớp học; không say rượu, bia khi vào trường; không sử 

dụng điện thoại di động trong giờ học, giờ thi và giờ bảo vệ chuyên đề tốt 

nghiệp.  

12.  Không tự tiện viết, dán quảng cáo, thông báo, vẽ bậy trong khuôn viên trường.  

13.  Không lưu hành, tuyên truyền các ấn phẩm, tài liệu, thông tin phản động, phim 

ảnh không lành mạnh và các tài liệu cấm khác theo quy định của Nhà nước.  

14.  Không tổ chức, tham gia, truyền bá các hoạt động mê tín dị đoan, các hoạt 

động tôn giáo.  

15.  Không thành lập, tham gia các hoạt động chính trị trái pháp luật.  

16.  Không tham gia các hoạt động tập thể mang danh nghĩa nhà trường khi chưa 

được Hiệu trưởng cho phép.  

Lực lượng bảo vệ, giám thị học đường và các thầy cô giáo được giao nhiệm vụ 

kiểm tra việc thực hiện Nội quy học đường của các đơn vị, cá nhân. 

Các đơn vị, cá nhân vi phạm nội quy trên, tuỳ theo mức độ, bị xử phạt theo quy 

định của pháp luật, pháp lệnh cán bộ công chức và quy định của Nhà trường.  

TẠM THỜI 
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PHỤ LỤC VỀ TRANG PHỤC 

A. TRANG PHỤC THƯỜNG NGÀY.  

I. Đối với cán bộ, viên chức.  

1. Nam:  

- Quần tây  

- Áo sơ mi (bỏ áo vào quần) 

- Giày da hoặc giày bít có quai hậu và thắt lưng màu tối  

2. Nữ:  

- Áo sơ mi. 

- Quần tây hoặc váy (Váy dài quá gối) 

- Áo dài truyền thống. 

- Giày bít chân hoặc có quai hậu. 

II. Đối với sinh viên.  

1. Nam  
- Thứ 2 và thứ 6: mặc đồng phục trường 

- Các buổi học thực hành: Học sinh, sinh viên mặc đồng phục theo từng nghề cụ thể; 

- Các ngày còn lại học sinh, sinh viên ăn mặc lịch sự: 

+ Áo sơ mi (bỏ áo vào quần) 

+ Giày da hoặc giày bít có quai hậu và thắt lưng màu tối. 

(không được mặc quần lửng, áo thun không cổ (ngoại trừ đồng phục thể dục), dép lê; 

hạn chế mặc quần chất liệu Jean và Nhung)  

2. Nữ  
- Thứ 2 và thứ 6: mặc đồng phục trường 

- Các buổi học thực hành: Học sinh, sinh viên mặc đồng phục theo từng nghề cụ thể; 

- Các ngày còn lại học sinh, sinh viên ăn mặc lịch sự: 

+ Áo sơ mi  

+ Quần tây hoặc váy (Váy dài quá gối) 

+ Giày bít chân hoặc có quai hậu. 

(không được mặc quần lửng, quần đáy trễ, áo thun không cổ (ngoại trừ đồng phục thể 

dục), áo lót (áo dây, áo ống, áo sát nách, áo lửng…) dép lê, dép cao gót; hạn chế mặc 

quần chất liệu Jean và Nhung).  

 

B. TRANG PHỤC NGÀY LỄ (Lễ khai giảng, các ngày kỷ niệm,….)  

I. Đối với cán bộ, viên chức  

1. Nam  

- Như trang phục thường ngày kèm theo áo veston và thắt cà vạt  

2. Nữ  

- Áo dài truyền thống;  
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- Váy đồng phục công chức. 

II. Đối với sinh viên:  

- Mặc đồng phục trường. 

 

                    HIỆU TRƯỞNG 

(đã ký) 

 

 

Ngô Quang Vinh 

 

   

 


