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BỘ TƯ PHÁP 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI 

 
Số: 3991/ĐHLHN-ĐTSĐH 
V/v chấn chỉnh kỷ luật học tập  
của học viên các lớp cao học  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày 05  tháng 10 năm 2022 

 

Kính gửi:  - Lãnh đạo Phòng Đào tạo sau đại học  

   - Lãnh đạo khoa chuyên môn phụ trách các ngành đào tạo 

   - Cán bộ, giảng viên tham gia giảng dạy, quản lý các lớp cao học  

   - Học viên các lớp cao học trong toàn trường  

 Hiện nay, sau một thời gian tổ chức giảng dạy theo hình thức trực tuyến 
do dịch bệnh Covid-19, việc thực hiện và duy trì kỷ luật học tập của các lớp cao 
học có dấu hiệu bị lơ là, buông lỏng quản lý, dẫn đến tình trạng học viên vi 
phạm kỷ luật học tập đang có xu hướng gia tăng.  

Để kịp thời khắc phục tình trạng trên, giữ nghiêm kỷ luật học tập, nâng cao 
chất lượng đào tạo sau đại học, Trường yêu cầu Phòng Đào tạo sau đại học, các 
khoa chuyên môn phụ trách ngành đào tạo, cán bộ, giảng viên tham gia giảng 
dạy, quản lý các lớp cao học và học viên cao học trong toàn trường thực hiện 
ngay một số yêu cầu sau:  

1. Đối với học viên các lớp cao học 

- Học viên nghiêm chỉnh chấp hành quy định về giờ giấc học tập; không đi 
muộn về sớm, nghỉ học không phép; không sử dụng điện thoại trong giờ học; 
không nói chuyện riêng và những hành vi khác ảnh hưởng đến kỷ luật học 
đường; 

- Học viên tuyệt đối không nhờ người học hộ, thi hộ; nếu vi phạm sẽ chịu 
các hình thức kỷ luật theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Trường; 

- Chấn chỉnh tổ chức, tăng cường vai trò của Ban cán sự lớp. Ban cán sự 
lớp theo dõi kỷ luật học tập của lớp học; tuyệt đối không cho người ngoài vào 
lớp học; báo cáo giảng viên giảng dạy và cán bộ quản lý lớp học tình hình chấp 
hành kỷ luật học tập của lớp học.    

2. Đối với Phòng đào tạo sau đại học  

- Phòng Đào tạo sau đại học phối hợp với khoa chuyên môn phụ trách các 
ngành đào tạo để thực hiện nghiêm túc quy chế, quy định về kỷ luật học tập;  
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- Cán bộ phụ trách lớp duy trì thường xuyên việc sinh hoạt lớp để nắm bắt 
tâm tư, nguyện vọng của học viên; nhắc nhở học viên thực hiện nghiêm túc, đầy 
đủ nề nếp, kỷ luật học tập;  

- Cán bộ phụ trách lớp phối hợp với Ban cán sự lớp, giảng viên trực tiếp 
giảng dạy tiến hành điểm danh, theo dõi sự có mặt của học viên trong các buổi 
học; giám sát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy chế, quy định về kỷ 
luật học tập.   

3. Đối với khoa chuyên môn phụ trách ngành đào tạo   

  - Khoa chuyên môn phụ trách ngành đào tạo phối hợp với Phòng Đào tạo 
sau đại học để thực hiện nghiêm túc quy chế, quy định về kỷ luật học tập;  

  - Khoa chuyên môn phụ trách ngành đào tạo tăng cường theo dõi, giám 
sát và nhắc nhở các giảng viên tham gia giảng dạy thực hiện nghiêm túc quy 
chế, quy định về kỷ luật học tập. 

4. Đối với giảng viên tham gia giảng dạy các lớp cao học  

 - Tăng cường phối hợp với Ban cán sự lớp, cán bộ quản lý lớp để duy trì 
kỷ luật học tập; 

- Nghiêm túc thực hiện điểm danh, theo dõi sự có mặt của học viên trong 
các buổi học; xét điều kiện dự thi hết học phần theo đúng Quy chế tuyển sinh và 
đào tạo trình độ thạc sĩ; 

- Đảm bảo tuân thủ nghiêm túc thời gian giảng dạy; giữ hình ảnh, tác 
phong sư phạm.    

Nhận được Công văn này, yêu cầu Phòng Đào tạo sau đại học, các khoa 
chuyên môn phụ trách ngành đào tạo, cán bộ, giảng viên tham gia quản lý, giảng 
dạy và học viên cao học trong toàn trường nghiêm túc thực hiện.       

 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi (để thực hiện); 
- Hiệu trưởng (để báo cáo); 
- Đăng Cổng TTĐT của Trường; 
- Lưu: VT, ĐTSĐH. 
 

KT. HIỆU TRƯỞNG 
PHÓ HIỆU TRƯỞNG  
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Vũ Thị Lan Anh 

 

 


