
 TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI TP.HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 VIỆN ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 Số: 16/TB-VCLC Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08  tháng  02  năm 2023 

 

THÔNG BÁO 

V/v Thi đua xây dựng môi trường học tập “an toàn - xanh - sạch - đẹp”  
 

 Thực hiện theo Thông báo số 684/TB-ĐHGTVT ngày 19/12/2022 của Hiệu trưởng 

Trường Đại học Giao thông vận tải TP.HCM về việc Chấn chỉnh nội quy học đường. 

Nay, Viện Đào tạo chất lượng cao thông báo đến toàn thể sinh viên đang theo học chương 

trình chất lượng cao tham gia thi đua như sau: 

 



1. Nội dung thực hiện:  

a. Cam kết thực hiện tốt nhiệm vụ của sinh viên và thực hiện nghiêm túc các hành vi sinh 

viên không được làm. Trong đó chú ý nhất là: 

 Mặc đồng phục và đeo thẻ sinh viên đúng quy định khi vào lớp cũng như liên hệ 

các đơn vị chức năng trong trường. 

 Bỏ rác đúng nơi quy định. Không mang đồ ăn thức uống vào phòng học.  

 Không sử dụng điện thoại làm việc riêng trong lớp. 

 Không sử dụng các chất kích thích bị cấm theo quy định của pháp luật, không say 

rượu/bia, không hút thuốc lá trong trường. 

 Tiết kiệm điện và tắt các thiết bị điện đúng cách khi không sử dụng phòng học. 

 Có thái độ ứng xử, giao tiếp phù hợp với mọi người.    

b. Chia sẻ công khai hình ảnh tuyên truyền bên trên về hoạt động thi đua trên trang mạng 

xã hội cá nhân. 

c. Trả lời đáp án còn thiếu tại dấu chấm hỏi “?” trong hình ảnh tuyên truyền về hoạt động 

thi đua tại link https://forms.gle/jkETiJ4VwiPLdcfg9 

2. Kết quả thi đua: 

a. Sinh viên vi phạm nội dung 1a sẽ bị trừ điểm rèn luyện theo Tiêu chí 2 của Quy chế 

đánh giá rèn luyện trong học kỳ 2, năm học 2022-2023. 

b. Sinh viên thực hiện đầy đủ các nội dung trên sẽ được xác nhận hoàn thành thi đua, là 

một trong các tiêu chí xét 5 tốt cấp Viện năm học 2022-2023. 

   
 
 
 
 

  

KT. VIỆN TRƯỞNG 
PHÓ VIỆN TRƯỞNG 

(đã ký) 

ThS. Cao Hữu Vinh 


