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KẾ HOẠCH 
V      ể         ự        ế                ọ    ờ    

     ở                          ớ  sinh viên  

 
  

Thực hiện Nghị quyết của BCH Đảng ủy và Ban Giám hiệu Nhà trƣờng về việc 

triển khai thực hiện nếp sống văn hóa học đƣờng, đồng thời hƣởng ứng phong trào thực 

hiện 5S đối với sinh viên trong toàn trƣờng, Hiệu trƣởng Trƣờng Đại học Kinh tế - Kỹ 

thuật Công nghiệp thông báo Kế hoạch triển khai thực hiện với các nội dung nhƣ sau: 

I. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA: 

1. Mụ   í  : 

- Xây dựng ý thức tự giác, tinh thần đồng đội của sinh viên Uneti trong tất cả các 

lĩnh vực: học tập, rèn luyện, quan hệ thầy trò, bạn bè và các phong trào hoạt động trong 

Trƣờng;  

- Phát huy vai trò của sinh viên thông qua các hoạt động thực tế; 

- Nhằm tạo môi trƣờng học tập, sinh hoạt văn minh, sạch đẹp, ngăn nắp, an toàn 

và thân thiện;  

- Gắn việc thực hiện 5S với nền nếp học tập và sinh hoạt hàng ngày của sinh viên; 

góp phần tích cực đƣa phòng trào 5S của Nhà trƣờng thiết thực và đạt hiệu quả cao. 

2. Ý    ĩ : 

- Góp phần xây dựng môi trƣờng học tập lành mạnh, nâng cao chất lƣợng đào tạo 

nguồn nhân lực có phẩm chất, kỷ luật, kỹ năng giao tiếp đáp ứng yêu cầu của xã hội.  

- Thực hiện thành công kế hoạch sẽ góp phần xây dựng uy tín, vị thế của Trƣờng 

Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp và thƣơng hiệu Uneti ngày càng phát triển và 

phát triển bền vững. 

II. KẾ HOẠCH VÀ NỘI DUNG TRIỂN KHAI: 

1. Kế hoạch:  

Kế hoạch chia thành 2 giai đoạn, cụ thể nhƣ sau: 

1.1. G      ạn 1:  

- Thời gian: Dự kiến trong tháng 5 và tháng 6 năm 2021. 

- Công việc thực hiện: Là giai đoạn chuẩn bị, Phòng Công tác sinh viên là đơn vị 

đầu mối thành lập Đội tình nguyện viên triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, 

truyền thông trên hệ thống website, fanpage..., kết hợp động viên, hƣớng dẫn các lớp 

sinh viên thực hiện trực tiếp tại các lớp học, giảng đƣờng. 

1.2. G      ạn 2:  



- Thời gian: Áp dụng từ năm học 2021 - 2022 (Dự kiến từ tháng 09/2021) 

- Công việc thực hiện: Là giai đoạn triển khai chính thức, vừa kết hợp công tác 

tuyên truyền với thực hiện kiểm tra, giám sát và đánh giá thực hiện trực tiếp tại các lớp 

học, giảng đƣờng. 

2. Nội dung triển khai: 

2.1. Thực hi    á  quy  ịnh nếp s             ọ    ờng: 

a. Về tác phong sinh hoạt: 

- Sinh viên đến Trƣờng học phải đeo thẻ sinh viên, mặc trang phục gọn gàng, lịch 

sự, phù hợp với môi trƣờng văn hóa học đƣờng: 

+ Đối với nam: Mặc quần âu hoặc jean lịch sự, có đeo thắt lƣng, các loại áo có cổ 

và tay; đi giày hoặc dép có quai hậu, khuyến khích sinh viên mặc áo bỏ trong quần. 

+ Đối với nữ: Mặc quần âu, quần jean hoặc váy lịch sự (dài đến đầu gối), các loại 

áo có cổ và tay, khuyến khích nữ mặc áo dài; đi giày hoặc dép có quai hậu. 

- Sinh viên không mặc các loại trang phục phản cảm: quần cạp trễ, quần soóc, 

quần ngắn, áo dây, áo lƣới, áo trễ cổ, áo không có tay, áo ngắn ngang thắt lƣng quần, áo 

có chữ hoặc các hình vẽ phản cảm, váy quá ngắn, váy xẻ cao,…. 

- Sinh viên có thể mặc đồng phục thể thao; quần áo đồng phục của Đoàn Thanh 

niên, Hội Sinh viên, đồng phục của lớp, của khoa.  

- Sinh viên là ngƣời dân tộc ít ngƣời đƣợc phép sử dụng trang phục của dân tộc 

mình. 

- Sinh viên khi lao động, thí nghiệm, thực hành, học và luyện tập thể dục thể 

thao… có thể mặc trang phục phù hợp với tính chất của công việc đang thực hiện do 

khoa trang bị hoặc quy định sử dụng phù hợp với quy định chung của Nhà trƣờng. 

- Sinh viên phải để tóc gọn gàng, không đƣợc nhuộm tóc quá lòe loẹt. 

b. Về giao tiếp và ứng xử: 

- Phải có thái độ lịch sự, nhã nhặn, tôn trọng lẫn nhau, trung thực, thân thiện, hợp 

tác, đoàn kết vì sự tiến bộ của mỗi cá nhân và của tập thể. 

- Ngôn ngữ giao tiếp phải rõ ràng, mạch lạc, không nói tục, không nói tiếng lóng, 

không sử dụng ngôn từ thiếu văn hóa. 

- Quan hệ nam nữ trong sáng, phù hợp với truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc, 

nghiêm cấm những hành vi không lành mạnh trong khuôn viên Trƣờng. 

- Không xúc phạm danh dự, nhân phẩm, thân thể của ngƣời khác. 

- Gặp cán bộ, giảng viên, nhân viên của trƣờng, sinh viên phải chào hỏi lịch sự, 

tôn trọng; gọi: Thầy, Cô, xƣng: Em. Trong giờ học, thi, kiểm tra, thực hành và trong các 

hoạt động khác, sinh viên phải có thái độ đúng mực, tôn trọng và hợp tác với cán bộ, 

giảng viên. 

- Sinh viên không đƣợc quan hệ với phần tử xấu, cấu kết với ngƣời ngoài trƣờng 

đe dọa, gây gổ với cán bộ, giảng viên, sinh viên; không đƣợc đƣa ngƣời lạ vào trƣờng, 

lớp học. 



- Sinh viên khi đến gặp giảng viên, cán bộ quản lý khi liên hệ giải quyết công việc 

tại khoa chuyên môn hoặc các phòng chức năng trong Trƣờng phải tuân thủ các quy 

định về trang phục và ứng xử đƣợc ghi trong văn bản này. 

c. Về bảo vệ tài sản: 

- Sinh viên phải có trách nhiệm giữ gìn, bảo vệ và sử dụng an toàn, tiết kiệm, có 

hiệu quả tài sản của Nhà trƣờng và của cá nhân. Không xé hoặc làm nhàu nát tài liệu, 

sách báo; không hủy hoại, phá phách làm hƣ hỏng các trang thiết bị và các tài sản khác 

của Nhà trƣờng; tắt đèn, quạt và các thiết bị khác trong phòng học sau khi tan học,… 

tuân thủ nghiêm các quy định của Thƣ viện và các phòng thí nghiệm về bảo vệ tài sản. 

- Nghiêm cấm các hành vi tự ý bẻ khóa mật khẩu truy cập vào các hệ thống wifi 

của Nhà trƣờng, các hành vi truy cập trái phép các máy tính, máy chủ và hệ thống dữ 

liệu của Nhà trƣờng. 

d. Về giữ gìn an ninh trật tự: 

- Nghiêm chỉnh chấp hành các nội quy, quy định của Nhà trƣờng. 

- Thực hiện đúng những quy định tạm trú, tạm vắng. 

- Chơi thể thao đúng nơi quy định. 

- Không tự ý tập trung đông ngƣời gây rối trật tự công cộng, phao tin đồn nhảm; 

không chấp chứa các loại tội phạm; cấm đánh bạc, cá độ, trộm cắp dƣới mọi hình thức; 

không tự ý tổ chức uống rƣợu, bia, hút thuốc trong khuôn viên Trƣờng. 

- Không phát ngôn hoặc có các hình thức, hành vi xuyên tạc nội dung giáo dục, 

chủ trƣơng, đƣờng lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nƣớc, các quy định của 

khoa, Nhà trƣờng, tổ chức đoàn thể,…. 

- Không tham gia tệ nạn xã hội nhƣ ma túy, mại dâm, mê tín dị đoan; cấm in sao, 

phát tán, sử dụng các tài liệu có nội dung phản động, bạo lực, đồi trụy. Không đƣợc truy 

cập vào các website không lành mạnh. 

- Không tàng trữ, vận chuyển, trao đổi, mua bán, sử dụng hoặc mang vũ khí, hung 

khí, chất cháy, nổ, các loại hóa chất độc hại. Nghiêm cấm các hoạt động buôn bán trái 

phép trong khuôn viên Trƣờng. 

Sinh viên muốn tổ chức các hoạt động trong khuôn viên Trƣờng đều phải có văn 

bản xin phép gửi các đơn vị chức năng có liên quan. Không đi lại trong khuôn viên 

Trƣờng trong khoảng thời gian từ 23 giờ đến 5 giờ sáng hôm sau, ngoại trừ những lực 

lƣợng Nhà trƣờng yêu cầu làm nhiệm vụ và các trƣờng hợp cấp cứu, hoặc các trƣờng 

hợp đặc biệt khác có đăng ký trƣớc. 

e. Về an toàn giao thông: 

- Sinh viên phải tuyệt đối chấp hành đúng luật giao thông đƣờng bộ, các biển báo 

cấm, hiệu lệnh, chỉ dẫn giao thông trong khu vực Trƣờng và hƣớng dẫn của lực lƣợng 

bảo vệ. 

- Để xe đúng nơi quy định; không để xe trong văn phòng, hành lang nơi học tập. 

- Không đậu xe gây cản trở giao thông, làm hƣ hỏng hành lang đƣờng sá, khuôn 

viên, cây cảnh,…. 



g. Về giữ gìn vệ sinh, cảnh quan, môi trường: 

- Sinh viên phải có trách nhiệm giữ gìn vệ sinh, cảnh quan, môi trƣờng, không 

đƣợc dẫm chân lên tƣờng, ghế đá, bàn, ghế; không dẫm đạp, phá hoại bồn hoa, cây cảnh 

và các loại cây cối thuộc quyền quản lý của Nhà trƣờng; bỏ rác đúng nơi quy định, 

không xả rác bừa bãi. 

- Không tự ý treo, dán áp phích, băng rôn, biểu ngữ khi chƣa đƣợc phép của Nhà 

trƣờng; không đƣợc viết, vẽ, dán trên tƣờng, bàn, ghế trong các phòng học và các khu 

vực khác trong khuôn viên Trƣờng. 

h. Về phát ngôn và cung cấp thông tin: 

        - Không phao tin đồn nhảm; phát ngôn hoặc có các hình thức, hành vi xuyên tạc 

nội dung giáo dục, chủ trƣơng, đƣờng lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà 

nƣớc. 

            - Không truyền bá tôn giáo, tiến hành các nghi thức tôn giáo, tuyên truyền chống 

phá Nhà nƣớc; không tham gia biểu tình, lập hội và các hình thức hoạt động khác trái 

với quy định của pháp luật. 

            - Cấm in sao, phát tán, sử dụng các tài liệu có nội dung phản động, bạo lực, đồi 

trụy. 

- Sinh viên không đƣợc tự ý nhân danh Trƣờng, nhân danh một số tổ chức thuộc 

Trƣờng để phát ngôn về các hoạt động của Nhà trƣờng. 

i. Về ứng xử trên mạng xã hội: 

        - Sinh viên đƣợc tự do thể hiện quan điểm cá nhân, hoạt động trên mạng xã hội 

trong khuôn khổ pháp luật, đảm bảo tuân thủ mọi điều khoản pháp luật nhà nƣớc Việt 

Nam 

- Sinh viên đƣợc quyền phát ngôn, bình luận nhƣng không đƣợc xúc phạm cá 

nhân, tổ chức khác; đảm bảo tôn trọng các cá nhân, tổ chức khác. Đặc biệt tuyên dƣơng 

với sinh viên có thái độ tích cực, lễ phép với thầy cô giáo, các nhà giáo, ngƣời lớn tuổi 

trên mạng xã hội. 

- Sinh viên không đƣợc đăng tải thông tin và bình luận không mang tính xây dựng; 

phán xét, nhận định không đúng sự thật theo chiều hƣớng tiêu cực đối với cán bộ, giảng 

viên, nhân viên trên mạng xã hội. 

- Sinh viên không nói tục, chửi bậy, đăng tải nội dung khiêu dâm, đồi trụy, cổ xúy 

bạo lực, kích động thù địch trên mạng xã hội. 

- Sinh viên khi hoạt động trong các Page, Group,...không đăng tin spam, rao vặt, 

chia sẻ nội dung không liên quan tới đời sống sinh viên, hoạt động học tập. 

- Nghiêm cấm sinh viên đăng tải, bình luận những thông tin liên quan đến việc học 

hộ, thi hộ trên mạng xã hội. 

2.2. H ở                          ớ         ê :  

a. Nội dung    ơ     ì   5S: Triển khai các hoạt động cụ thể theo trình tự các 

nội dung 5S “Sàng lọc - Sắp xếp - Sạch sẽ - Săn sóc - Sẵn sàng”. 

 * Sàng lọc:  



Phân loại những thứ cần thiết và không cần thiết. Loại bỏ những thứ không cần 

thiết. Xác định đúng số lƣợng sử dụng đối với những thứ cần thiết. 

* Sắp xếp: 

 - Sắp xếp những thứ cần thiết theo thứ tự ngăn nắp, khoa học. 

 - Sắp xếp các vật dụng đúng chỗ vào một vị trí nhất định. 

  - Sắp xếp các vị trí dụng cụ, máy móc, trang thiết bị ... sao cho tiến trình làm việc 

trôi chảy và liên tục, không bị tắc nghẽn hay chậm trễ. 

  * Sạch sẽ: 

  - Giữ gìn nơi làm việc, trang thiết bị, dụng cụ, vật dụng luôn sạch sẽ. 

  - Hạn chế nguồn gây dơ bẩn, bừa bãi. 

  - Luôn lau chùi có "Ý thức". 

  *        : 

  - Thiết lập một chƣơng trình để duy trì việc thực hiện thƣờng xuyên và có ý thức 

3S “Sàng lọc - Sắp xếp - Sạch sẽ” trên: lên lịch trực vệ sinh cho sinh viên theo từng 

ngày, thực hiện nghiêm túc lịch tổng vệ sinh theo quy định 

   - Tổ chức việc thi đua và đánh giá kết quả thực hiện giữa các cá nhân trong 1 lớp 

và giữa các lớp trong khoa để giữ vững và làm tăng sự quan tâm của toàn thể sinh viên 

trong khoa về 5S. 

 * Sẵn sàng: Thực hiện tốt, thƣờng xuyên, có kỷ luật và tự giác 4S “Sàng lọc - 

Sắp xếp - Sạch sẽ - Săn sóc”. 

 b. Tiêu chí cụ thể: 

  * Tại các lớp học lý thuyết, giảng đường: 

   - Lau bảng sạch sẽ trƣớc khi giảng viên vào lớp; 

   - Sắp xếp giẻ lau, phấn, dụng cụ vệ sinh đúng nơi quy định; 

   - Không xả rác bừa bãi, bỏ rác đúng nơi quy định; 

   - Không làm xô lệch bàn ghế; 

    - Không đƣợc dán băng keo lên bảng; 

   - Báo cho giảng viên nếu các thiết bị trong phòng bị hỏng; 

  - Không đƣợc ngồi trên bàn, nằm trên ghế; 

   - Tắt các thiết bị khi không sử dụng; 

   - Không viết, vẽ bậy lên tƣờng, bàn ghế trong phòng học.  

   * Tại  các phòng thí nghiệm, xưởng thực hành: 

  - Lau bảng sạch sẽ trƣớc khi giảng viên vào lớp; 

 - Sắp xếp giẻ lau, phấn, dụng cụ vệ sinh đúng nơi quy định; 

    - Ba lô, túi xách để đúng nơi quy định; 

    - Không tự ý di chuyển thiết bị thực tập; 

   - Không xả rác bừa bãi; bỏ rác đúng nơi quy định; 

    - Tuân thủ vị trí/nhóm làm việc theo sự phân công của giảng viên hƣớng dẫn; 

    - Báo cáo giảng viên hƣớng dẫn nếu thiết bị trong phòng bị hỏng; 

    - Không đƣợc ngồi trên bàn, nằm trên ghế; 



    - Bỏ phế phẩm đúng nơi quy định; 

    - Sắp xếp dụng cụ đồ nghề ngăn nắp, đúng quy định; 

    - Lấy/trả thiết bị đúng nơi quy định; 

    - Tuân thủ các nội quy của phòng thực hành; 

    - Tắt các thiết bị khi không sử dụng; 

    - Quét dọn, lau chùi thiết bị và khu vực làm việc sau khi kết thúc thực hành; 

  * Tại các hành lang và khuôn viên Trường: 

  - Không vứt, xả rác bừa bãi; bỏ rác đúng nơi quy định; 

  - Không chen lấn xô đẩy, không làm ồn; 

  - Thực hiện văn hóa xếp hàng khi đi thang máy; 

  - Gửi, đỗ xe đúng theo vạch kẻ quy định. 

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

Hiệu trƣởng Nhà trƣờng phân công Ban chỉ đạo, Tiểu ban tuyên truyền, Tiểu ban 

thực hiện và Đội tình nguyện viên; Phân công nhiệm vụ đối với các đơn vị có liên quan 

để phối hợp triển khai thực hiện. 

1. Ban chỉ  ạo và Tiểu ban tuyên truyền, thực hi n:  

Danh sách Ban chỉ đạo và Tiểu ban tuyên truyền, thực hiện nhƣ Phụ lục số 1 đính 

kèm. 

2. Đội tình nguy n viên:    

Danh sách các tình nguyện viên nhƣ Phụ lục số 2 đính kèm. 

  3. Phân công nhi m vụ: 

  3.1. Phòng Công tác sinh viên: 

   - Là đơn vị đầu mối, phối hợp với Đoàn thanh niên, Hội sinh viên, các đơn vị có 

liên quan và Đội tình nguyện viên tổ chức công tác truyền thông, phát tờ rơi tuyên 

truyền trong sinh viên về chủ trƣơng của Nhà trƣờng. 

 - Thành lập Tổ kiểm tra tại mỗi địa điểm học tập gồm cán bộ của đơn vị kết hợp 

với các tình nguyện viên. Tổ kiểm tra có trách nhiệm đi kiểm tra, giám sát việc thực 

hiện 5S và nếp sống văn hóa học đƣờng hàng tuần; nhắc nhở và lập biên bản nếu sinh 

viên vi phạm nghiêm trọng. 

- Hàng tuần, căn cứ kết quả tuyên truyền, kiểm tra, đôn đốc và giám sát thực 

hiện, Phòng Công tác sinh viên có nhiệm vụ tổng hợp báo cáo Ban Giám hiệu Nhà 

trƣờng để xin ý kiến chỉ đạo. 

3.2. Đ    T       ê , Hội Sinh viên: 

- Phối hợp với Phòng Công tác sinh viên triển khai thực hiện, cử cán bộ phụ trách, 

chọn lựa các đoàn viên ƣu tú tham gia. 

- Nghiên cứu, xây dựng và triển khai các cuộc thi, tìm hiểu về chƣơng trình 5S và 

phong trào nếp sống văn hóa học đƣờng trong sinh viên. 

3.3. Phòng Thanh tra - Pháp chế: 

- Phối hợp với Phòng Công tác sinh viên cử cán bộ tham gia để thực hiện công tác 

kiểm tra, giám sát thực hiện. 



- Tăng cƣờng công tác kiểm tra, giám sát thực hiện của cán bộ, viên chức góp phần 

nâng cao hiệu quả thực hiện kế hoạch. 

3.4. Phòng HCQT: 

- Theo dõi và đôn đốc bộ phận chuyên môn thực hiện vệ sinh hàng ngày tại các 

khu vực hành lang, cầu thang các khu vực lớp học, giảng đƣờng; 

- Bố trí các thùng rác tại các vị trí hợp lý trong khuôn viên Trƣờng. 

- Rà soát, kiểm tra hệ thống điện, nƣớc tại các phòng học, giảng đƣờng, phòng 

thực hành, thí nghiệm, vệ sinh,... 

- Tổ chức sơn, kẻ lại các khu vực đỗ xe trong khuôn viên Trƣờng; có chỉ dẫn hƣớng 

ra/vào phù hợp. 

3.5. P ò   Đ    ạo: 

- Có trách nhiệm chuẩn bị giảng đƣờng, phòng học và các phƣơng tiện cần thiết 

phục vụ học tập. 

- Rà soát, kiểm tra hệ thống âm thanh, ti vi tại các phòng học; phân công cán bộ trực 

để khắc phục kịp thời các hƣ hòng. 

3.6. Phòng Tài chính kế toán:  

Phối hợp với Phòng Công tác sinh viên và các đơn vị chức năng hƣớng dẫn thủ tục 

tài chính nếu có để thanh toán chế độ cho các cá nhân tham gia thực hiện kế hoạch theo 

quy chế chi tiêu nội bộ của Nhà trƣờng. 

3.7. Các khoa chuyên môn: 

  - Đối với lãnh đạo Khoa: Thông báo và quán triệt nội dung Kế hoạch đến toàn 

thể giảng viên trong đơn vị về chủ trƣơng của Nhà trƣờng; chỉ đạo, đôn đốc các cố vắn 

học tập theo dõi  ý thức thực hiện 5S và nếp sống văn hóa học đƣờng của lớp sinh viên 

phụ trách; 

  - Đối với cố vấn học tập: Có trách nhiệm hƣớng dẫn các lớp sinh viên xây dựng 

kế hoạch, nôi dung thực hiện bằng những hành động cụ thể, thiết thực và hiệu quả. 

3.8. Đ i với các lớp sinh viên: 

- Ban cán sự các lớp có trách nhiệm phối hợp với Ban chấp hành chi đoàn, tổ chức 

tuyên truyền về chủ trƣơng của Nhà trƣờng đến với toàn thể đoàn viên sinh viên, chia sẻ 

các hình ảnh, hoạt động thiết thực để lan tỏa và thu hút sinh viên trong và ngoài lớp 

tham gia; 

- Yêu cầu 100% sinh viên các lớp, ngành, khoa và cơ sở đào tạo tích cực tham gia 

tuyên truyền, hƣởng ứng phong trào và thực hiện các nội dung của chƣơng trình bằng 

những hành động thiết thực, góp phần nâng cao hình ảnh và thƣơng hiệu sinh viên 

Uneti. 

IV.  KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM: 

1. K e     ởng: 

- Kết quả thực hiện 5S và nếp sống văn hóa đối với sinh viên là một tiêu chí để xét 

điểm rèn luyện, thi đua, khen thƣởng hàng năm đối với sinh viên, tập thể lớp, khoa. 



- Phòng Công tác sinh viên tổng hợp báo cáo và đề xuất Nhà trƣờng khen thƣởng 

xứng đáng theo Quy chế chi tiêu nội bộ của Nhà trƣờng cho các cá nhân, tập thể tích 

cực hƣởng ứng, có cách làm hay, có các sáng kiến và tham gia thực hiện chƣơng trình 

hiệu quả. 

2. Xử lý vi phạm: 

Những vi phạm trong việc thực hiện nếp sống văn hóa đối với sinh viên tùy theo 

mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định hiện hành. 

 

Trên đây là kế hoạch triển khai thực hiện nếp sống văn hóa học đƣờng và hƣởng 

ứng phong trào 5S đối với sinh viên Uneti. Ban Giám hiệu Nhà trƣờng đề nghị các đơn 

vị, cá nhân đƣợc phân công nhiệm vụ có trách nhiệm phối hợp tổ chức triển khai thực 

hiện ./. 

 
Nơi gửi: 

- BGH, Chủ tịch HĐT; 

- Website Trƣờng; 

- Các đơn vị có liên quan; 

- Các lớp sinh viên; 

- Lƣu VT, CTSV. 
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