
PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

(0236) 3730 123 facebook.com/CtsvBkdnDhdn

hc1csv@dut.udn.vn Số 54, Nguyễn Lương Bằng, Liên Chiểu, 
Đà Nẵng, Việt Nam 

SỔ TAY SINH VIÊNSỔ TAY SINH VIÊN

Năm 2021

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA 



 

1 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tên sinh viên :  ...............................................................................  

Lớp :  ...............................................................................  

Khoa :  ...............................................................................  

Khóa học :  ...............................................................................  

Mã số sinh viên :  ...............................................................................  

Email :  ...............................................................................  

THÔNG TIN SINH VIÊN 



 

2 

MỤC LỤC 
THÔNG TIN SINH VIÊN  ................................................................... 1 
MỤC LỤC  ........................................................................................... 2 
PHẦN 1. GIỚI THIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA ........ 6 

TẦM NHÌN -  SỨ MẠNG –TRIẾT LÝ GIÁO DỤC – GIÁ TRỊ 
CỐT LÕI  ....................................................................................... 7 
 Tầm nhìn ................................................................................. 7 
 Sứ mạng .................................................................................. 7 
 Triết lý giáo dục ...................................................................... 7 
 Giá trị cốt lõi ........................................................................... 7 

THÔNG ĐIỆP CỦA HIỆU TRƯỞNGError! Bookmark not 
defined. 

1.1. Cơ cấu tổ chức ...................................................................... 8 
1.2. Sơ đồ Trường Đại học Bách khoa ....................................... 10 
1.3. Các thông tin liên lạc cần biết ............................................. 11 

PHẦN 2. CÁC QUY CHẾ, QUY ĐỊNH VÀ QUY TRÌNH  CÔNG 
TÁC SINH VIÊN .............................................................................. 13  

2.1. Quy chế về công tác sinh viên (Trích lược) ........................ 13 
2.1.1. Quyền của sinh viên .................................................... 13 
2.1.2. Nhiệm vụ của sinh viên ............................................... 15 
2.1.3. Các hành vi sinh viên không được làm ....................... 17 

2.2. Quy định về Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên ............... 18 
2.3. Đánh giá rèn luyện của sinh viên ........................................ 18 

2.3.1.  Phân loại kết quả rèn luyện sinh viên .......................... 19 
2.3.2.  Nội dung đánh giá ....................................................... 19 

2.4. Quy định về công tác xét thi đua khen thưởng, kỷ luật ...... 20 
2.4.1. Danh hiệu thi đua ......................................................... 20 
2.4.2. Tiêu chuẩn xét Danh hiệu thi đua ................................. 20 
2.4.3. Nội dung khen thưởng .................................................. 22 
2.4.4. Công tác xét kỷ luật sinh viên ...................................... 23 

2.5. Chế độ chính sách đối với sinh viên ................................... 24 
2.5.1. Đối tượng được miễn học phí ....................................... 24 



 

3 

2.5.2. Đối tượng được giảm học phí ....................................... 25 
2.5.3. Các lưu ý đối với sinh viên về chế độ miễn giảm học phí

 ..................................................................................................... 25 
2.5.4.  Thời gian nhà trường chi trả tiền liên quan đến chế độ 

chính sách .................................................................................... 26 
2.5.5. Chính sách ưu tiên dành cho sinh viên là người dân tộc 

thiểu số ........................................................................................ 26 
2.5.6.  Đối tượng sinh viên được hưởng trợ cấp xã hội .......... 26 
2.5.7. Diễn giải một số thuật ngữ ........................................... 26 
2.5.8. Điều kiện để sinh viên được hưởng hỗ trợ chi phí học 

tập ................................................................................................ 27 
2.5.9. Mức hỗ trợ chi phí học tập dành cho sinh viên ............ 27 

2.6. Các quy trình hành chính phục vụ sinh viên ....................... 27 
2.6.1. Quy trình cấp các loại giấy xác nhận sinh viên ........... 27 
2.6.2.  Xác nhận các loại giấy xác nhận sinh viên khác theo 

yêu cầu của địa phương ............................................................... 29 
2.6.3. Tư vấn và nhận hồ sơ liên quan đến chế độ chính sách 

miễn, giảm học phí ...................................................................... 30 
2.6.4. Tư vấn và nhận hồ sơ liên quan đến chế độ chính sách, 

hỗ trợ chi phí học tập ................................................................... 31 
2.6.5. Tư vấn và nhận hồ sơ liên quan đến hỗ trợ tiền lãi cho 

sinh viên vay vốn tại ngân hàng chính sách xã hội ..................... 32 
2.6.6. Tư vấn và nhận hồ sơ liên quan đến chế độ chính sách - trợ 

cấp xã hội ..................................................................................... 32 
2.6.7. Tư vấn và nhận/trả hồ sơ sinh viên xin đi học tập, trao 

đổi, giao lưu ở nước ngoài ........................................................... 33 
2.6.8. Tư vấn và nhận/ trả hồ sơ phúc khảo ........................... 34 
2.6.9. Tư vấn và nhận/trả hồ sơ ngừng học ............................ 35 
2.6.10. Tư vấn và nhận/trả hồ sơ quay trở lại học tập ............ 36 
2.6.11. Tư vấn và nhận/trả hồ sơ xin hoãn thi ........................ 37 
2.6.12. Tư vấn và nhận/ trả hồ sơ xin thi bổ sung .................. 37 
2.6.13. Tư vấn và nhận/ trả hồ sơ sinh viên chuyển trường ... 38 
2.6.14. Tư vấn và nhận/ trả hồ sơ sinh viên thôi học.............. 39 



 

4 

2.6.15. Tư vấn và nhận/ trả hồ sơ xin miễn học/ chuyển điểm
 ..................................................................................................... 40 

2.6.16. Tư vấn và nhận/ trả hồ sơ cấp lại thẻ sinh viên, giấy 
xác nhận sinh viên (khi mất thẻ sv) ............................................. 40 

2.6.17. Tư vấn bổ sung chứng chỉ ngoại ngữ/ GDQP/ GDTC41 
2.6.18. Tư vấn nộp đơn xét công nhận tốt nghiệp .................. 42 
2.6.19. Tư vấn cấp lại mật khẩu website hệ thống thông tin 

sinh viên ...................................................................................... 43 
2.6.20. Tư vấn nộp đơn xét học bổng khuyến khích học tập .. 43 
2.6.21. Tư vấn và nhận/ trả hồ sơ sinh viên chuyển cấp đào tạo

 ..................................................................................................... 44 
2.6.22. Tuyển sinh viên tốt nghiệp đi sĩ quan dự bị ............... 45 

2.7.  Chính sách Học bổng ......................................................... 45 
2.7.1. Học bổng khuyến khích học tập ................................... 46 
2.7.2. Học bổng tài trợ ............................................................ 46 
2.7.3. Học bổng tuyển sinh ..................................................... 48 

2.8. Quy định về hoạt động cộng đồng ...................................... 48 
2.8.1. Mục đích của hoạt động cộng đồng (HĐCĐ) đối với 

sinh viên ...................................................................................... 48 
2.8.2. Nguyên tắc thực hiện các hoạt động cộng đồng ........... 48 
2.8.3. Quy định về số điểm tối thiểu của HĐCĐ .................... 49 
2.8.4. Quyền  của sinh viên .................................................... 49 
2.8.5. Trách nhiệm của sinh viên ........................................... 50 

PHẦN 3. CÁC QUY CHẾ, QUY ĐỊNH VÀ QUY TRÌNH VỀĐÀO 
TẠO ................................................................................................... 51  

3.1. Quy chế đào tạo theo hệ thống tín chỉ hệ đại học chính quy 51 
3.2. Chương trình đào tạo tích hợp Cử nhân - Kỹ sư ................. 51 
3.3. Quy định về năng lực tiếng anh .......................................... 52 
3.4. Quy định về chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin .. 54 
3.5. Quy định về liêm chính học thuật ....................................... 54 
3.6. Quy trình đăng ký học trực tuyến ....................................... 54 

PHẦN 4. HỆ THỐNG HỌC LIỆU – THƯ VIỆN .......................... 56 
4.1. Giới thiệu ............................................................................ 56 



 

5 

4.2. Quy định sử dụng thư viện .................................................. 56 
4.3. Liên hệ ................................................................................ 56 

LỊCH TRÌNH KHÓA HỌC 2021 – 2026 ........................................... 57 
THỜI GIAN TIẾT HỌC ..................................................................... 57 
KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2022 - 2023 ................................................ 58 
KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2023– 2024 ................................................ 59 
KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2024– 2025 ................................................ 60 
KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2025– 2026 ................................................ 61 
KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2026– 2027 ................................................ 62 
 
  



 

6 

PHẦN 1 

GIỚI THIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA 
Ngay sau khi đất nước Việt Nam được thống nhất, Ủy ban Nhân 

dân Cách mạng khu Trung Trung bộ đã có Quyết định số 66/QĐ ngày 
15/07/1975 thành lập Viện Đại học Đà Nẵng - là tiền thân của Trường 
Đại học Bách khoa Đà Nẵng. Tháng 10/1976, Thủ tướng Chính phủ ra 
Quyết định số 426/TTg thành lập Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng 
trên cơ sở của Viện Đại học Đà Nẵng. Đến tháng 04 năm 1994, Đại 
học Đà Nẵng được thành lập theo nghị định số 32/CP của Chính phủ, 
Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng được đổi tên thành Trường Đại 
học Kỹ thuật và là một thành viên của Đại học Đà Nẵng. Ngày 
09/03/2004 Bộ Giáo dục và Đào tạo ra Quyết định số1178/QĐ-
BGD&ĐT-TCCB, đổi tên Trường Đại học Kỹ thuật thành Trường Đại 
học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng. Từ khi thành lập đến nay Trường 
tọa lạc trên khuôn viên có diện tích khoảng 240.900m², dự án mở rộng 
mặt bằng khuôn viên Trường lên tới diện tích 800.000m² tại địa chỉ 54 
Nguyễn Lương Bằng, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, TP 
Đà Nẵng. 
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TẦM NHÌN -  SỨ MẠNG –TRIẾT LÝ GIÁO DỤC– GIÁ TRỊ CỐT LÕI 
 Tầm nhìn 

Đến năm 2035, trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà 
Nẵng là trường đại học nghiên cứu được cộng đồng quốc tế 
ghi nhận, chủ động hợp tác toàn cầu trong giải quyết các 
thách thức kinh tế - xã hội trong nước và thế giới. 
 Sứ mạng 

Là cơ sở giáo dục đại học cung cấp nguồn nhân lực chất 
lượng cao, có năng lực đổi mới, sáng tạo và khởi nghiệp trong 
lĩnh vực kỹ thuật – công nghệ; thực hiện nghiên cứu khoa học 
và chuyển giao công nghệ phục vụ sự phát triển bền vững 
kinh tế - xã hội của miền Trung - Tây Nguyên, trong nước và 
quốc tế. 
 Triết lý giáo dục 

Tư duy – Sáng tạo – Nhân ái. 
 Giá trị cốt lõi 

- Chất lượng và chuyên nghiệp. 
- Đổi mới và sáng tạo. 
- Nhân văn và liêm chính. 
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THÔNG ĐIỆP CỦA HIỆU TRƯỞNG 
 

ược thành lập ngay sau khi đất nước thống nhất, năm 1975, đến nay 
trường Đại học Bách Khoa – Đại học Đà Nẵng đã khẳng định vị thế 
tiên phong của mình trong hệ thống các trường đại học của Việt Nam 
và khu vực. Nhà trường là trung tâm đào tạo đội ngũ cán bộ khoa học 

kỹ thuật và quản lý công nghiệp có trình độ cao, đồng thời cũng là trung tâm 
nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ hàng đầu của miền Trung 
cũng như cả nước và khu vực. Hơn 40 năm trưởng thành và phát triển, đội 
ngũ kỹ sư, kiến trúc sư, cử nhân do Nhà trường đào tạo đã tỏa đi mọi miền 
của đất nước, đóng góp một phần quan trọng cho sự nghiệp xây dựng và bảo 
vệ Tổ quốc. Các công trình nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ 
của đội ngũ cán bộ giảng viên Nhà trường đã thực sự góp phần và là động 
lực mạnh mẽ cho sự nghiệp Công nghiệp hóa, Hiện đại hóa nước nhà.  

Rất nhiều các công trình trong số đó đã được công bố trên các tạp chí trong nước và quốc tế có uy 
tín, được cấp bằng sáng chế quốc gia và quốc tế,… 

Cùng với tinh thần đoàn kết đồng lòng của tập thể cán bộ viên chức, sinh viên, học viên sau đại 
học Nhà trường, những thành quả đã đạt được trong hơn 40 năm qua trở thành một nền tảng vô 
cùng vững chắc giúp Trường Đại học Bách Khoa –Đại học Đà Nẵng tự tin bước vào cuộc cách mạng 
công nghiệp 4.0. Mục tiêu trong thời gian tới của Nhà trường là trở thành một trường đại học định 
hướng nghiên cứu, một trường đại học đổi mới, sáng tạo, một cơ sở đào tạo kỹ thuật, công nghệ bậc 
đại học và sau đại học chất lượng cao, cung cấp cho người học môi trường giáo dục đại học và 
nghiên cứu khoa học tốt nhất, có tính chuyên nghiệp cao. 

Chương trình đào tạo của Nhà trường, đặc biệt là các chương trình đào tạo chất lượng cao đã được 
đổi mới toàn diện và sâu sắc. Với phương pháp giảng dạy học theo dự án, bên cạnh khối kiến thức 
chuyên môn, sinh viên còn được trang bị ngoại ngữ và các kỹ năng cần thiết như khả năng giải quyết 
vấn đề, tư duy phản biện, ý tưởng sáng tạo,… Điều này đảm bảo cho sinh viên khả năng có việc làm và 
khởi nghiệp sau khi ra trường, tham gia vào thị trường lao động có tính cạnh tranh cao trong nước, 
cộng đồng kinh tế ASEAN cũng như thế giới. 

Hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế cũng được đầu tư 
và đẩy mạnh. Bên cạnh các nhóm Nghiên cứu – Giảng dạy, nét đặc trưng của Trường Đại học Bách 
Khoa – Đại học Đà Nẵng, Viện Khoa học Công nghệ Bách Khoa đóng vai trò đầu tàu trong việc tổ 
chức và phát triển hoạt động khoa học công nghệ trong Nhà trường. Cùng với các công bố quốc tế, 
các nghiên cứu của Nhà trường sẽ tập trung vào hướng ứng dụng, góp phần biến khuôn viên Nhà 
trường trở thành Khuôn viên thông minh – Smart Campus, làm nòng cốt xây dựng và phát triển Đà 
Nẵng trở thành Thành phố thông minh – Smart City. 
Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng với lòng nhiệt thành, luôn chào đón các nhà khoa học, 
các nhà nghiên cứu, giảng viên cũng như sinh viên, học viên trong và ngoài nước. Hãy đến trường 
Đại học Bách Khoa –Đại học Đà Nẵng và cùng chúng tôi xây dựng tương lai tươi sáng ! 
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1.1. Cơ cấu tổ chức 
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1.2. Sơ đồ Trường Đại học Bách khoa 
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1.3. Các thông tin liên lạc cần biết 

TT Đơn vị Số điện thoại 
liên hệ 

Email/Website 

1. Phòng Đào tạo 0236.3733591 
0236.3842.145 

dt.dhbk@dut.udn.vn 

2. Phòng Công tác Sinh viên 0236.3738268 ctsv.dhbk@dut.udn.vn 
http://dut.udn.vn/Phong/CTSV 

3. Khu Hành chính phục vụ 
SV 1 cửa 

0236.3730.123 hc1csv@dut.udn.vn 

4. Phòng Kế hoạch – Tài 
chính 

0236.3841660 khtc.dhbk@dut.udn.vn 

5. Tổ Y tế 0236.3730.799 dhtho@dut.udn.vn 
6. Khoa Cơ khí 0236.3842.741 khoacokhi@dut.udn.vn 
7. Khoa Cơ khí giao thông 0236.3736.945 ckgt@dut.udn.vn 
8. Khoa Công nghệ thông tin 0236.3736.949 cntt@dut.udn.vn 
9. Khoa CN Nhiệt – Điện 

lạnh 
0236.3842.366 khoacnndl@dut.udn.vn 

10. Khoa Điện 0236.3842.738 khoadien@dut.udn.vn 
11. Khoa Điện tử - Viễn thông 0236.3841.287 khoadtvt@dut.udn.vn 
12. Khoa Hóa 0236.3842.743 k.hoa@dut.udn.vn 
13. Khoa Khoa học CN tiên 

tiến 
0236.3735.112 fast@dut.udn.vn 

14. Khoa Môi trường 0236.3733590 k.moitruong@dut.udn.vn 
15. Khoa Quản lý dự án 0236.3737.869 k.qlda@dut.udn.vn 
16. Khoa Xây dựng Cầu 

đường 
0236.3841.297 khoaxdcd@dut.udn.vn 

17. Khoa Xây dựng Dân dụng 
& CN 

0236.3842.740 khoaxdddcn@dut.udn.vn 

18. Khoa Xây dựng Công 
trình thủy 

0236.3841.296 k.xdctt@dut.udn.vn 

19. Khoa Kiến trúc 0236.3841.823 kientruc@dut.udn.vn 

mailto:dt.dhbk@dut.udn.vn
mailto:ctsv.dhbk@dut.udn.vn
http://dut.udn.vn/Phong/CTSV
mailto:hc1csv@dut.udn.vn
mailto:khtc.dhbk@dut.udn.vn
mailto:dhtho@dut.udn.vn
mailto:khoacokhi@dut.udn.vn
mailto:ckgt@dut.udn.vn
mailto:cntt@dut.udn.vn
mailto:khoacnndl@dut.udn.vn
mailto:khoadien@dut.udn.vn
mailto:khoadtvt@dut.udn.vn
mailto:k.hoa@dut.udn.vn
mailto:fast@dut.udn.vn
mailto:k.moitruong@dut.udn.vn
mailto:k.qlda@dut.udn.vn
mailto:khoaxdcd@dut.udn.vn
mailto:khoaxdddcn@dut.udn.vn
mailto:k.xdctt@dut.udn.vn
mailto:kientruc@dut.udn.vn
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- Để tra cứu danh bạ số điện thoại của các đơn vị trong trường, sinh viên 
truy cập vào đường link: http://dut.udn.vn/Danhba 

- Về thông tin giảng viên, sinh viên tra cứu tại địa chỉ: http://scv.udn.vn/ 

- Về chương trình đào tạo, sinh viên liên hệ đến các Khoa thông qua 
giảng viên chủ nhiệm/cố vấn học tập, giáo vụ khoa. 

- Mọi thắc mắc, sinh viên đặt câu hỏi tại trang https://fr.dut.udn.vn/ (Tên 
đăng nhập là mã số sinh viên, mật khẩu được lấy từ trang 
http://sv.dut.udn.vn/) với các mục tương ứng như sau: 

+ Khu Hành chính 01 cửa sinh viên: Hỗ trợ các vấn đề về chính sách học 
phí, học bổng, giấy tờ xác nhận,... 

+ Phòng Đào tạo: Hỗ trợ các vấn đề về đăng ký học, lớp học phần,... 

+ Phòng Kế hoạch Tài chính: Hỗ trợ về nộp học phí, lệ phí. 

+ Tổ Y tế: Bảo hiểm y tế, tư vấn về y tế, sức khỏe. 

 

 

 

 

  

http://dut.udn.vn/Danhba
http://scv.udn.vn/
https://fr.dut.udn.vn/
http://sv.dut.udn.vn/
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PHẦN 2 
CÁC QUY CHẾ, QUY ĐỊNH VÀ QUY TRÌNH  CÔNG TÁC SINH VIÊN 

2.1. Quy chế về công tác sinh viên (Trích lược) 
“Quy chế Công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ 

chính quy tại Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng” được ban hành 
theo Quyết định số 1001/QĐ-ĐHBK ngày 16/4/2021 của Hiệu trưởng 
Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng. 

Link truy cập website của phòng Công tác Sinh viên - Trường Đại học 
Bách khoa, Đại học Đà Nẵng: http://dut.udn.vn/Phong/CTSV 

2.1.1. Quyền của sinh viên 

1. Được nhận vào học đúng 
ngành đã trúng tuyển, được cấp thẻ 
sinh viên, thẻ sử dụng học liệu, tài 
khoản thông tin riêng phục vụ hoạt 
động học tập. 

2. Được hưởng đầy đủ các quyền 
về đào tạo theo Quy chế đào tạo của 
Bộ Giáo dục và Đào tạo, quy định 
của ĐHĐN và của Nhà trường. 

3. Được tôn trọng và đối xử bình 
đẳng; được cung cấp đầy đủ thông 
tin cá nhân về việc học tập, rèn 
luyện theo quy định; được phổ biến 
nội quy, quy định, quy chế về đào 
tạo, rèn luyện, chủ trương, chế độ 
chính sách của Nhà nước, Bộ Giáo 
dục và Đào tạo, ĐHĐN và của Nhà 
trường có liên quan đến sinh viên. 

4. Được hưởng các chế độ, 
chính sách về học phí, hỗ trợ tài 
chính, quyền lợi khác theo quy 
định của Nhà nước, của Bộ Giáo 
dục và Đào tạo, của ĐHĐN và của 
Nhà trường;  

5. Được xét nhận học bổng 
khuyến khích học tập, học bổng do 
các tổ chức, cá nhân trong và ngoài 
nước hỗ trợ theo quy định hiện hành 
của Nhà nước, của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo, của ĐHĐN và của Nhà 
trường. 

6. Được chăm sóc, bảo vệ sức 
khỏe ban đầu trong quá trình học 
tập tại trường ĐHBK theo quy định 
của Nhà nước, của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo, của ĐHĐN và của Nhà 
trường 

7. Được miễn giảm phí khi sử 
dụng các dịch vụ công cộng về giao 
thông, giải trí, tham quan bảo tàng, 
di tích lịch sử theo quy định hiện 
hành của Nhà nước và của địa 
phương. 

8. Được cung cấp các thông tin 
kịp thời và đầy đủ liên quan đến 
chương trình đào tạo thuộc chuyên 
ngành trúng tuyển, các thông tin, kế 
hoạch, thông báo liên quan trong quá 

http://dut.udn.vn/Phong/CTSV
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trình học tập, rèn luyện theo từng 
học kỳ, năm học. 

9. Được nghỉ học tạm thời, 
được hoãn thi kết thúc học phần, 
tạm ngừng học, xin thôi học, học 
theo tiến độ chậm, tiến độ nhanh, 
học cùng lúc hai chương trình, bảo 
lưu kết quả học tập, chuyển trường 
theo quy chế, quy định của Nhà 
trường; được nghỉ hè, nghỉ Tết, 
nghỉ lễ theo quy định. 

10. Sinh viên đủ điều kiện công 
nhận tốt nghiệp được Nhà trường 
cấp Bằng tốt nghiệp đại học, phụ lục 
văn bằng và các hồ sơ, giấy tờ liên 
quan cần thiết, hỗ trợ các thủ tục tìm 
kiếm việc làm sau khi tốt nghiệp. 

11. Được đăng ký tham gia 
nghiên cứu khoa học, tham gia các 
cuộc thi Olympic, thi sinh viên giỏi, 
thi sáng tạo khoa học kỹ thuật, thi 
năng khiếu và các cuộc thi khác 
dành cho sinh viên; tham gia các 
diễn đàn, câu lạc bộ chuyên ngành 
(nếu có). 

12. Được sử dụng học liệu, thiết 
bị và phương tiện phục vụ học tập, 
nghiên cứu khoa học (NCKH) theo 
quy định của Nhà trường. 

13. Được tạo điều kiện tham 
quan, thực tập, tham gia thực tế tại 
các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp 
trong và ngoài nước. 

14. Được đăng ký dự tuyển đi 
học ở nước ngoài theo quy định hiện 
hành, tham gia các hoạt động trao 
đổi, giao lưu sinh viên quốc tế trong 
khuôn khổ chương trình hoặc hiệp 

định hợp tác quốc tế của Nhà nước, 
của ĐHĐN và của Nhà trường. 

15. Được khuyến khích và tạo 
điều kiện tham gia hoạt động trong 
các tổ chức Đảng Cộng sản Việt 
Nam, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, 
Hội Sinh viên Việt Nam; được 
tham gia các tổ chức tự quản của 
sinh viên, các hoạt động văn hóa, 
xã hội, hoạt động phục vụ cộng 
đồng có liên quan ở trong và ngoài 
trường học phù hợp với quy định 
của của pháp luật, của ĐHĐN và 
của Nhà trường. 

16. Được đóng góp ý kiến, tham 
gia quản lý và giám sát hoạt động 
giáo dục và các điều kiện đảm bảo 
chất lượng giáo dục; trực tiếp hoặc 
thông qua đại diện hợp pháp của 
mình kiến nghị với Nhà trường các 
giải pháp để góp phần xây dựng 
Trường ĐHBK phát triển; được đề 
đạt nguyện vọng và khiếu nại lên 
Hiệu trưởng giải quyết các vấn đề 
có liên quan đến quyền, lợi ích 
chính đáng của sinh viên. 

17. Được hưởng các quyền công 
dân cư trú trên địa bàn, được Nhà 
trường và chính quyền địa phương 
tạo điều kiện thuận lợi và giúp đỡ 
nếu ở ngoại trú. 

18. Được xem xét, giải quyết 
nguyện vọng ở nội trú trong Ký túc 
xá thuộc trường quản lý theo quy 
định hiện hành của Nhà trường và 
tùy thuộc vào quy mô của ký túc xá. 

19. Được tư vấn, định hướng 
nghề nghiệp, giới thiệu việc làm 
hoặc cung cấp thông tin về thị 
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trường lao động để có thể tìm kiếm 
việc làm phù hợp, phát huy năng 
lực chuyên môn sau khi tốt nghiệp. 

20. Sử dụng các dịch vụ công 
tác xã hội hiện có của Nhà trường. 

 (bao gồm các dịch vụ về hướng 
nghiệp, tư vấn việc làm, tư vấn sức 

khỏe, tâm lý, hỗ trợ sinh viên có 
hoàn cảnh đặc biệt...) 

21. Quyền của sinh viên không 
tách rời nghĩa vụ công dân. 

 
 

2.1.2. Nhiệm vụ của sinh viên 

1. Thực hiện nội quy, quy định, 
quy tắc của Nhà trường; quy chế, 
quy định của địa phương và các cơ 
quan quản lý có liên quan. 

2. Tôn trọng nhà giáo, cán bộ, 
viên chức, nhân viên trong Nhà 
trường; đoàn kết, giúp đỡ, tương trợ 
lẫn nhau trong học tập, rèn luyện và 
NCKH; thực hiện tốt nếp sống văn 
hóa; tích cực tham gia các phong 
trào, các cuộc vận động về học tập 
chính trị, tư tưởng, đạo đức do Nhà 
trường phát động. 

 3. Giữ gìn và bảo vệ tài sản của 
tập thể và cá nhân; góp phần xây 
dựng, giữ gìn, bảo vệ và phát huy 
truyền thống, uy tín của Nhà trường. 

 4. Bảo mật các thông tin cá 
nhân, tài khoản cá nhân được Nhà 
trường cung cấp. Các hoạt động trao 
đổi thông tin, liên hệ với Nhà trường 
phải sử dụng đúng tài khoản của cá 
nhân do Nhà trường cung cấp. 

5. Đóng học phí, lệ phí, bảo 
hiểm y tế đầy đủ và đúng thời hạn 
theo quy định. 

6. Nghiêm chỉnh chấp hành Luật 
nghĩa vụ quân sự. 

7. Tham gia lao động công ích, 
các hoạt động phục vụ cộng đồng, 

các tổ chức sự kiện phù hợp với 
năng lực và sức khỏe theo yêu cầu 
của ĐHĐN và Nhà trường.  

8. Chấp hành nghĩa vụ làm việc 
có thời hạn theo sự điều động của 
Nhà nước khi được hưởng học 
bổng, chi phí đào tạo do Nhà nước 
cấp hoặc do nước ngoài tài trợ theo 
Hiệp định ký kết với Nhà nước, nếu 
không chấp hành phải bồi hoàn học 
bổng, chi phí đào tạo theo quy định 
của Chính phủ.  

9. Tham gia phòng, chống và 
kịp thời báo cáo với Nhà trường khi 
phát hiện những hành vi vi phạm 
quy định về “Liêm chính học thuật” 
của trường ĐHBK hoặc những hành 
vi vi phạm pháp luật, vi phạmquy 
chế, quy định, nội quy khác của 
sinh viên, nhà giáo, cán bộ, viên 
chức của Nhà trường. 

10. Tham gia các hoạt động 
khảo sát lấy ý kiến phản hồi của 
sinh viên về các nội dung và hoạt 
động liên quan đến công tác đảm 
bảo chất lượng và kiểm định chất 
lượng của Nhà trường. 

11. Tham gia công tác bảo đảm 
an ninh, trật tự, an toàn giao thông, 
phòng chống tội phạm, tệ nạn xã 
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hội trong trường học, gia đình và 
cộng đồng. 

12. Bảo quản và sử dụng đúng 
mục đích Thẻ sinh viên, Thẻ thư 
viện và các giấy tờ liên quan sinh 
viên khác theo quy định của Nhà 
trường. 

13. Sinh viên bị kỷ luật học vụ 
phải chấp hành sự quản lý, giám sát 
theo quy định của Nhà trường. 

14. Thực hiện đầy đủ các trách 
nhiệm của sinh viên tại nơi cư trú, 
thực hiện thủ tục đăng ký tạm trú 
với công an Phường (Xã) theo quy 
định và hướng dẫn của Nhà nước, 
của chính quyền, công an địa 
phương; kê khai đầy đủ thông tin cư 
trú theo yêu cầu của Nhà trường vào 
đầu mỗi năm học và báo cáo nơi 
tạm trú mới khi có sự thay đổi cho 
Nhà trường. 

15. Thực hiện nhiệm vụ học tập, 
rèn luyện theo chương trình, kế 
hoạch giáo dục, đào tạo của Nhà 
trường; chủ động tích cực tự học, 
nghiên cứu, sáng tạo và tự rèn luyện 
đạo đức, lối sống. 

16. Thực hiện đầy đủ quy định 
về việc khám sức khoẻ khi mới 
nhập học, khám sức khoẻ định kỳ 
trong thời gian học tập và trước khi 
tốt nghiệp.  

17. Tham gia đầy đủ tuần sinh 
hoạt công dân sinh viên đầu khóa, 

đầu năm, cuối khóa và các đợt sinh 
hoạt chuyên đề khi Nhà trường yêu 
cầu.  

18. Tìm hiểu, nghiên cứu để 
nắm vững chương trình đào tạo 
(CTĐT) của khóa, ngành đào tạo, 
kế hoạch học tập mỗi học kỳ và 
những quy định, quy chế liên quan 
của Nhà trường. Khi cần thiết, sinh 
viên liên lạc với GVCN/CVHT, của 
lớp sinh viên, khoa, các phòng chức 
năng hoặc cán bộ giảng dạy học 
phần để được hướng dẫn và hỗ trợ. 

19. Thường xuyên theo dõi các 
thông báo, các thông tin trên các 
kênh thông tin của Nhà trường, đọc 
kỹ các hướng dẫn để thực hiện các 
công việc học vụ theo đúng quy 
trình, quy định và đúng thời hạn 
theo yêu cầu của Nhà trường. 

20. Thực hiện việc đăng ký học 
phần trước mỗi học kỳ theo đúng 
quy định, quy trình và thời hạn. 

21. Thực hiện đầy đủ và nghiêm 
túc tất cả các yêu cầu, quy định của 
học phần đã đăng ký học theo quy 
chế đào tạo của Nhà trường, tham 
dự đầy đủ các kỳ kiểm tra giữa kỳ, 
thi kết thúc học phần. 

22. Thực hiện các nhiệm vụ 
khác có liên quan theo quy định của 
pháp luật, của Bộ Giáo dục và Đào 
tạo, của ĐHĐN và của Nhà trường. 
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2.1.3. Các hành vi sinh viên không được làm 

1. Xúc phạm danh dự, nhân 
phẩm, xâm phạm thân thể nhà giáo, 
cán bộ, nhân viên, sinh viên và 
những người khác. 

2. Gian lận trong tuyển sinh, học 
tập, kiểm tra, thi cử; vi phạm quy 
định về liêm chính học thuật của 
Nhà trường. 

3. Vi phạm pháp luật của Nhà 
nước, quy chế, quy định, nội quy 
của Nhà trường. 

4. Hút thuốc, uống rượu, bia trong 
lớp học, trong khuôn viên Nhà trường 
và ký túc xá của Nhà trường. 

5. Tổ chức hoặc tham gia đánh 
bạc, cá độ, trò chơi ăn tiền dưới mọi 
hình thức. 

6. Tổ chức, tham gia hoặc cổ vũ 
đua xe trái phép. 

7. Tham gia tệ nạn xã hội, trộm 
cắp tài sản; sản xuất, buôn bán, vận 
chuyển, phát tán, tàng trữ, sử dụng 
hoặc lôi kéo người khác sử dụng vũ 
khí, chất nổ, các chất ma tuý, các 
loại hoá chất cấm sử dụng, chất gây 
nghiện, ảo giác; hành vi gây rối an 
ninh, trật tự an toàn trong khuôn viên 
Nhà trường và ngoài Nhà trường. 

8. Buôn bán và phát hành các tài 
liệu văn hóa phẩm không được phép 
lưu hành trong khuôn viên Nhà 
trường. Phát tán các tài liệu, ấn 
phẩm, thông tin phản động, đồi trụy 
và các tài liệu cấm khác theo quy 
định của Nhà nước; tuyên truyền, 

đăng tải, chia sẻ các bài viết, hình 
ảnh, thông tin thất thiệt, sai sự thật, 
có tính chất bạo lực, dung tục, đồi 
trụy gây ảnh hưởng đến an ninh xã 
hội, xâm phạm an ninh quốc gia, 
chống phá Đảng và Nhà nước; 
xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy 
tín của Nhà trường, danh dự và 
nhân phẩm của cá nhân, tổ chức và 
đơn vị trên các trang mạng xã hội, 
internet... 

9. Tổ chức, tham gia, truyền bá 
các hoạt động mê tín dị đoan, các 
hoạt động tà giáo, giáo phái, tôn 
giáo trong Nhà trường và các hành 
vi vi phạm đạo đức khác. 

10. Thành lập, tổ chức, tham 
gia các hoạt động mang tính chất 
chính trị trái pháp luật; tổ chức, 
tham gia các hoạt động tập thể 
mang danh nghĩa Nhà trường khi 
chưa được Nhà trường cho phép. 

11. Các hành vi gây ảnh hưởng 
xấu đến cảnh quan, môi trường, 
thẩm mỹ trong khuôn viên của Nhà 
trường, ký túc xá của Nhà trường; 
cố ý làm hư hỏng, mất, phá hủy hay 
sử dụng quá thời hạn quy định các 
tài liệu học liệu, trang thiết bị, 
phương tiện phục vụ hoạt động học 
tập, nghiên cứu khoa học, văn hóa 
văn nghệ, thể dục, thể thao và các 
tài sản công khác của Nhà trường. 

12. Tổ chức hoặc tham gia các 
hoạt động vi phạm pháp luật khác. 
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2.2. Quy định về Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên 
Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên là một hoạt động giáo dục chính 

trị mang tính bắt buộc theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại 
học Đà Nẵng và của Nhà trường. Vì vậy, sinh viên phải có nghĩa vụ 
tham gia đầy đủ, nộp bài thu hoạch, báo cáo ở mức đạt trở lên, nếu 
không tham gia sẽ bị trừ 15 điểm rèn luyện và không được ưu tiên trong 
việc xét các loại học bổng tài trợ. 

Những nội dung được truyền tải trong Tuần sinh hoạt công dân – 
sinh viên góp phầnnâng cao nhận thức của sinh viên về đường lối, chủ 
trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giúp cho sinh 
viên nắm được tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước, khu vực 
và quốc tế. Ngoài ra, giúp sinh viên hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, ý thức 
trách nhiệm của công dân – sinh viên thông qua việc tuyên truyền, phổ 
biến pháp luật, các quy chế, quy định về đào tạo, về công tác sinh viên 
của Trường; phương hướng nhiệm vụ của người học nhằm đáp ứng nhu 
cầu của xã hội. 

 

2.3. Đánh giá rèn luyện của sinh viên 

Việc đánh giá kết quả rèn luyện rất quan trọng đối với sinh viên, góp 
phần ảnh hưởng trực tiếp đến hồ sơ học tập cũng như trong việc xét học 
bổng của sinh viên sau này. 

Việc đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên được tiến hành định 
kỳ theo từng học kỳ chính sau khi hoàn tất kết quả học tập của học kỳ 
chính. 

Các văn bản liên quan đến đánh giá rèn luyện như sau: 

- Thông tư 16/2015/TT-BGDĐT ngày 12/8/2015 về việc ban hành 
quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của người học được đào tạo trình độ 
đại học hệ chính quy. 

- Quyết định 3758/QĐ-ĐHĐN ngày 29/6/2016 về việc ban hành 
hướng dẫn thực hiện Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện người học 
được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy ban hành theo Thông tư số 
16/2015/TT-BGDĐT tại các cơ sở giáo dục đại học thành viên, đơn vị 
trực thuộc Đại học Đà Nẵng. 
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2.3.1.  Phân loại kết quả rèn luyện sinh viên 

Phân loại Điểm rèn luyện 

Xuất sắc Từ 90 đến 100 điểm 

Tốt Từ 80 đến dưới 90 điểm 

Khá Từ 65 đến dưới 80 điểm 

Trung bình Từ 50 đến dưới 65 điểm 

Yếu Từ 35 đến dưới 50 điểm 

Kém Dưới 35 điểm 
 

2.3.2.  Nội dung đánh giá 

STT Nội dung đánh giá 
Khung điểm  

đánh giá 

1 Đánh giá về ý thức tham gia học tập Từ 0 đến 20 điểm 

2 
Đánh giá về ý thức chấp hành nội quy, quy 
chế, quy định trong cơ sở giáo dục đại học 

Từ 0 đến 25 điểm 

3 

Đánh giá về ý thức tham gia các hoạt động 
rèn luyện về chính trị, xã hội, văn hóa, văn 
nghệ, thể thao, phòng chống tội phạm và 
các tệ nạn xã hội 

Từ 0 đến 20 điểm 

4 
Đánh giá về ý thức công dân trong quan hệ 
cộng đồng 

Từ 0 đến 25 điểm 

5 

Đánh giá về ý thức và kết quả khi tham gia 
công tác cán bộ lớp, các đoàn thể, tổ chức 
trong CSGDĐHTV hoặc sinh viên đạt được 
thành tích trong học tập, rèn luyện 

Từ 0 đến 10 điểm 
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2.4. Quy định về công tác xét thi đua khen thưởng, kỷ luật 
Công tác xét thi đua khen thưởng đối với sinh viên được thực hiệntheo 

“Quy định về xét thi đua, khen thưởng cho sinh viên hệ đại học chính quy 
thuộc trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng” ban hành theo Quyết 
định số…………./QĐ-ĐHBK ngày ….tháng ….. năm 2021  

Công tác này được thực hiện thường xuyên, kịp thời nhằm động viên, 
khuyến khích các cá nhân và tập thể lớp sinh viên đạt thành tích tiêu biểu 
trong học tập và rèn luyện tại Trường ĐHBK. 

2.4.1. Danh hiệu thi đua 

Đối với tập thể: 

a) Tập thể lớp sinh viên tiên tiến. 

b) Tập thể lớp sinh viên xuất sắc. 

Đối với cá nhân: 

a) Sinh viên giỏi. 

b) Sinh viên xuất sắc. 

c) Sinh viên tiêu biểu. 

d) Sinh viên cán sự lớp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

e) Sinh viên tích cực tham gia hoạt động cộng đồng. 

f) Thủ khoa tốt nghiệp đại học của ngành đào tạo.  

2.4.2. Tiêu chuẩn xét Danh hiệu thi đua 

Tập thể sinh viên và cá nhân sinh viên phải đạt đồng thời các tiêu 
chuẩn thì được xét các danh hiệu thi đua.   

1. Tiêu chuẩn xét danh hiệu thi đua đối với tập thể 

a) Danh hiệu tập thể lớp sinh viên tiên tiến:  

- Có từ 25% tổng số sinh viên của lớp xếp loại học tập và rèn luyện 
đạt loại khá trở lên;  

- Có cá nhân đạt danh hiệu “Sinh viên giỏi” trở lên;  
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- Không có cá nhân sinh viên xếp loại học tập kém hoặc rèn luyện loại 
kém, bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên; tập thể đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau 
trong học tập, rèn luyện, tổ chức nhiều hoạt động thi đua và tích cực hưởng 
ứng phong trào thi đua của Khoa và Nhà trường; 

b) Danh hiệu tập thể lớp sinh viên xuất sắc: 

- Đạt danh hiệu lớp sinh viên tiên tiến; 

- Có từ 10% tổng số sinh viên của lớp đạt danh hiệu “Sinh viên giỏi” 
trở lên; 

- Có cá nhân sinh viên đạt danh hiệu sinh viên xuất sắc. 

2. Tiêu chuẩn xét danh hiệu thi đua đối với cá nhân 

a) Danh hiệu “Sinh viên giỏi”: có điểm trung bình học tập cả năm đạt 
loại giỏi và điểm rèn luyện cả năm đạt từ loại tốt trở lên; 

b) Danh hiệu “Sinh viên xuất sắc”: có điểm trung bình học tập cả năm 
đạt loại xuất sắc và điểm rèn luyện cả năm đạt loại xuất sắc; 

c) Danh hiệu “Sinh viên tiêu biểu”:  

- Kết quả học tập đạt loại giỏi trở lên và điểm rèn luyện loại tốt trở 
lên; 

- Có nhiều thành tích, đóng góp trong các hoạt động chung của tập thể 
lớp sinh viên, Khoa, Trường, phục vụ cộng đồng trong và ngoài Trường... (có 
minh chứng xác nhận kèm theo);  

- Được tập thể lớp sinh viên ghi nhận và bình chọn (có biên bản kèm 
theo); Mỗi lớp bình chọn 1 sinh viên tiêu biểu để Khoa xem xét, đề xuất lên 
Hội đồng TĐKT của Trường để quyết định; 

d) Danh hiệu “Sinh viên cán sự lớp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”: 

- Đạt kết quả học tập cả năm từ loại khá trở lên và điểm rèn luyện cả 
năm đạt từ loại tốt trở lên; 

- Hoàn thành nhiệm vụ của ban cán sự lớp được giảng viên chủ 
nhiệm/cố vấn học tập (GVCN/CVHT) và tập thể lớp sinh viên công nhận, đề 
xuất xem xét ở cấp Khoa, Trường; 

đ) Danh hiệu “Sinh viên tích cực tham gia hoạt động cộng đồng”: 



 

22 

- Đạt điểm quy đổi hoạt động cộng đồng theo quy định đạt từ 30 
điểm/năm học trở lên; 

- Đạt kết quả học tập từ loại khá và điểm rèn luyện từ loại tốt trở lên; 

e) Danh hiệu “Thủ khoa trong kỳ tuyển sinh đại học của Trường 
ĐHBK”: 

- Có tổng điểm các môn thi tốt nghiệp trung học phổ thông thuộc tổ 
hợp xét tuyển (không tính điểm ưu tiên) cao nhất; 

- Thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông cùng năm tuyển sinh đại 
học; 

f) Danh hiệu “Thủ khoa tốt nghiệp đại học của ngành đào tạo”:  

- Điểm trung bình tích lũy toàn khóa cao nhất của ngành đào tạo;  

- Kết quả rèn luyện đạt loại tốt trở lên trong tất cả các năm học; 

- Điểm tích lũy hoạt động phục vụ cộng đồng đạt mức chuẩn theo quy 
định (áp dụng cho khóa 2020 trở về sau); 

- Đủ điều kiện tốt nghiệp đại học đúng thời hạn theo thời gian thiết kế 
của chương trình đào tạo; 

g) Danh hiệu “Thủ khoa tốt nghiệp đại học của khóa học”: 

- Đạt điểm trung bình tích lũy toàn khóa cao nhất khóa học; 

- Kết quả rèn luyện đạt loại tốt trở lên tất cả các năm học; 

- Điểm tích lũy hoạt động phục vụ cộng đồng đạt mức chuẩn HĐCĐ 
theo quy định (áp dụng cho khóa 2020 trở về sau); 

- Đủ điều kiện tốt nghiệp đại học đúng thời hạn theo thời gian thiết kế 
của chương trình đào tạo mà sinh viên theo học. 

2.4.3. Nội dung khen thưởng 

1. Khen thưởng theo đợt hoặc chuyên đề là hình thức khen thưởng cho tập 
thể, cá nhân đã đạt được thành tích xuất sắc khi sơ kết, tổng kết thực hiện các 
chương trình, hoạt động chuyên đề, các cuộc thi trong thời hạn nhất định 
không theo năm học, cụ thể: 

a) Đạt giải trong các cuộc thi về học thuật, các kỳ thi Olympic, nghiên 
cứu khoa học, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, các cuộc thi sáng tạo khoa học 
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kỹ thuật, giáo dục tư tưởng chính trị, pháp luật, văn hóa ứng xử, văn nghệ, 
thể thao; 

b) Có thành tích đặc biệt xuất sắc trong hoạt động tư vấn tuyển sinh, kiểm 
định chất lượng đào tạo, các hoạt động liên quan đến bảo đảm chất lượng đào 
tạo của Nhà trường được các đơn vị liên quan công nhận; 

c) Đóng góp có hiệu quả trong công tác giữ gìn an ninh trật tự, các hoạt 
động trong lớp, khoa, trong khu nội trú (Ký túc xá), hoạt động cộng đồng, xã 
hội, văn hoá, văn nghệ, thể thao được các tổ chức, đơn vị quản lý công nhận; 

d) Có thành tích trong việc thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh 
Tổ quốc, bảo đảm an ninh, trật tự trường học, phòng chống tội phạm, tệ nạn 
xã hội, phòng chống dịch bệnh, chống tiêu cực, tham nhũng; 

2. Khen thưởng đột xuất là hình thức khen thưởng đột xuất cho tập thể, cá 
nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong các hoạt động về học thuật, nghiên 
cứu khoa học, khởi nghiệp, phát minh, sáng chế, hoạt động phục vụ cộng 
đồng, cứu người bị nạn, phòng chống thiên tai, dịch bệnh... được ghi nhận 
bằng huy chương, bằng khen, giấy khen hoặc chứng nhận của cấp tổ chức từ 
ĐHĐN trở lên và được Hội đồng TĐKT của Trường công nhận và xem xét. 

2.4.4. Công tác xét kỷ luật sinh viên 

Những sinh viên có hành vi vi phạm thì tùy tính chất, mức độ, hậu quả 
của hành vi vi phạm có thể được nhắc nhở, phê bình hoặc phải chịu một trong 
các hình thức kỷ luật sau: 

a) Khiển trách: Áp dụng đối với sinh viên có hành vi vi phạm lần đầu 
nhưng ở mức độ nhẹ. 

b) Cảnh cáo: Áp dụng đối với sinh viên đã bị khiển trách mà tái phạm 
hoặc vi phạm ở mức độ nhẹ nhưng hành vi vi phạm có tính chất thường 
xuyên hoặc mới vi phạm lần đầu nhưng mức độ tương đối nghiêm trọng. 

c) Đình chỉ học tập có thời hạn: áp dụng đối với những sinh viên đang 
trong thời gian bị cảnh cáo mà vẫn vi phạm kỷ luật hoặc vi phạm nghiêm trọng 
các hành vi sinh viên không được làm; sinh viên vi phạm pháp luật bị xử phạt 
tù nhưng cho hưởng án treo. Tùy từng trường hợp cụ thể, Hiệu trưởng căn cứ 
vào quy chế đào tạo để quyết định thời hạn đình chỉ học tập theo các mức: đình 
chỉ một học kỳ, đình chỉ một năm học hoặc đình chỉ theo thời gian sinh viên bị 
xử phạt tù nhưng cho hưởng án treo. 
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d) Buộc thôi học: Áp dụng đối với sinh viên đang trong thời gian bị đình 
chỉ học tập mà vẫn tiếp tục vi phạm kỷ luật hoặc vi phạm lần đầu nhưng có 
tính chất và mức độ vi phạm đặc biệt nghiêm trọng, gây ảnh hưởng xấu đến 
Nhà trường và xã hội; vi phạm pháp luật bị xử phạt tù. 

Hình thức kỷ luật của sinh viên sẽ lưu vào hồ sơ quản lý sinh viên và 
thông báo cho gia đình sinh viên. Trường hợp sinh viên bị kỷ luật mức đình 
chỉ học tập có thời hạn hoặc buộc thôi học, Nhà trường sẽ gửi thông báo trả 
về địa phương nơi sinh viên có hộ khẩu thường trú, công an, gia đình sinh 
viên và cơ quan liên quan khác biết để quản lý, giáo dục. 

Nội dung vi phạm và khung xử lý kỷ luật quy định tại Phụ lục kèm theo 
Quy chế Công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính 
quy tại Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng ban hành theo quyết 
định số 1001/QĐ-ĐHBK ngày 16/4/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học 
Bách khoa, Đại học Đà Nẵng.  

2.5. Chế độ chính sách đối với sinh viên 
Thực hiện theo các Nghị định, thông tư, quyết định sau: 

- Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Thủ tướng Chính 
phủ hướng dẫn quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo 
dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ 
trợ chi phí học tập. 

- Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 
30/3/2016 về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 
86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, 
quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và 
chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập. 

- Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 phê duyệt danh sách các xã 
khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và 
miền núi giai đoạn 2021-2025. 

2.5.1. Đối tượng được miễn học phí 

Đối tượng 1: Người có công với Cách mạng và thân nhân của người có 
công với Cách mạng; Con của Liệt sĩ; Con của Bệnh binh; Con của Thương 
binh; Con của người hoạt động cách mạng; Con của Anh hùng lực lượng vũ 
trang nhân dân; Con của người hưởng chính sách như thương binh; Con của 
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Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến; Con của người hoạt động 
kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; 

Đối tượng 2: Sinh viên bị tàn tật, khuyết tật thuộc diện Hộ nghèo, hộ cận 
nghèo; 

Đối tượng 3: Sinh viên là con mồ côi cả cha và mẹ; Cha và mẹ mất tích 
theo quy định pháp luật; Cha và mẹ đang trong thời gian chấp hành án phạt 
tù.; 

Đối tượng 4: Sinh viên là dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo 
theo quy định thủ tướng Chính phủ;  

Đối tượng 5: Sinh viên là người dân tộc thiểu số rất ít người ở vùng có 
điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn; 

Đối tượng 6: Sinh viên hệ cử tuyển. 

2.5.2. Đối tượng được giảm học phí 

Đối tượng 1: Đối tượng giảm 70% học phí: Sinh viên là người dân tộc 
thiểu số (không phải là dân tộc thiểu số rất ít người) ở vùng có điều kiện kinh 
tế - xã hội đặc biệt khó khăn; 

Đối tượng 2: Đối tượng giảm 50% học phí: Sinh viên là con cán bộ, công 
nhân, viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động (TNLĐ) hoặc mắc bệnh 
nghề nghiệp (BNN) được hưởng trợ cấp thường xuyên; 

Đối tượng 3: Giảm 50% học phí đối với sinh viên là con cán bộ, công chức, 
viên chức đang công tác trong Đại học Đà Nẵng;  

Đối tượng 4: Giảm 25% học phí đối với sinh viên là con cán bộ, công 
chức, viên chức công tác trong Đại học Đà Nẵng đã nghỉ hưu theo chế độ. 

2.5.3. Các lưu ý đối với sinh viên về chế độ miễn giảm học phí 

- Sinh viên thuộc diện miễn/giảm học phí chỉ phải nộp 01 bộ hồ sơ cho cả 
thời gian học tập. Riêng đối với sinh viên bị tàn tật, khuyết tật có khó khăn về 
kinh tế; sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo thì 
từng năm phải nộp bổ sung 01 bộ hồ sơ đầy đủ để xét miễn, giảm học phí 
(Thời gian được hưởng miễn, giảm học phí theo hiệu lực của Giấy chứng 
nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo). Sinh viên thuộc diện miễn/giảm học phí chỉ 
phải nộp 01 bộ hồ sơ cho cả thời gian học tập. Riêng đối với sinh viên bị tàn 
tật, khuyết tật có khó khăn về kinh tế; sinh viên là người dân tộc thiểu số 
thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo thì từng năm phải nộp bổ sung 01 bộ hồ sơ đầy 
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đủ để xét miễn, giảm học phí (Thời gian được hưởng miễn, giảm học phí theo 
hiệu lực của Giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo); 

- Sinh viên nếu cùng một lúc học hai chương trình trong Trường thì chỉ 
được hưởng chế độ ưu đãi mức cao nhất tại một chương trình; 

- Theo Thông tư số 16/2006/TTLT-BLĐ-TB&XH-BTC-BGD&ĐT ngày 
20/11/2006 Liên tịch Bộ lao động Thương binh và Xã hội, Bộ tài chính, Bộ 
Giáo dục và đào tạo. Những sinh viên đã được hưởng chế độ ưu đãi trong giáo 
dục và đào tạo vẫn được nhận học bổng chính sách và học bổng khuyến khích 
học tập như những sinh viên khác nếu đủ điều kiện theo quy định hiện hành; 

- Sinh viên học đại trà nhưng đăng ký học chung với lớp chất lượng cao 
thì phải đóng học phí theo lớp chất lượng cao. 
2.5.4.  Thời gian nhà trường chi trả tiền liên quan đến chế độ chính sách 

Nhà trường chi trả các khoản hỗ trợ cho sinh viên sau khi kết thúc các đợt 
thu học phí. 
2.5.5.  Chính sách ưu tiên dành cho sinh viên là người dân tộc thiểu số 

Sinh viên là người dân tộc thiểu số ở các xã vùng cao, vùng sâu và vùng 
có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn được hưởng mức trợ cấp xã hội là 
140.000 đồng/tháng/người theo quy định. 
2.5.6.  Đối tượng sinh viên được hưởng trợ cấp xã hội 

Theo thông tư số 53/1998/TTLT-BDG&ĐT-BTC-BLĐTB&XH hướng dẫn 
là các đối tượng sau:  

- Là người dân tộc ít người ở vùng cao, có hộ khẩu thường trú ở vùng cao 
ít nhất từ 03 năm trở lên; 

- Mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa, không có người đỡ đầu 
chính thức, không có nguồn chu cấp thường xuyên;  

- Là người tàn tật theo quy định của Nhà nước tại Nghị định số 81/CP 
ngày 23/11/1995, gặp khó khăn về kinh tế;  

- Có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về kinh tế, vượt khó học tập. 
2.5.7. Diễn giải một số thuật ngữ 

a. Người dân tộc ít người (nay gọi là người dân tộc thiểu số) ở vùng cao là 
người dân tộc thiểu số liên tục sống ở vùng cao hoặc có hộ khẩu thường trú 
tại vùng cao ít nhất từ 3 năm trở lên tính đến thời điểm vào học tại trường. 
Căn cứ để xác định người dân tộc thiểu số là giấy khai sinh (hoặc giấy kết 
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hôn của bố mẹ nếu giấy khai sinh bị thất lạc), trong đó có ghi bố mẹ là người 
dân tộc thiểu số. 

b. Sinh viên có hoàn cảnh kinh tế đặc biệt khó khăn là những sinh viên 
mà gia đình thuộc diện xoá đói giảm nghèo. Để được hưởng trợ cấp xã hội, 
sinh viên phải xuất trình giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo do Sở Lao 
động - Thương binh và Xã hội cấp. 
2.5.8. Điều kiện để sinh viên được hưởng hỗ trợ chi phí học tập 

Sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo 
theo quy định. 
2.5.9. Mức hỗ trợ chi phí học tập dành cho sinh viên 

Mức hỗ trợ chi phí học tập bằng 60% mức lương tối thiểu chung và được 
hưởng không quá 10 tháng/năm học/sinh viên; số năm được hưởng hỗ trợ chi 
phí học tập theo thời gian đào tạo chính thức thỏa mãn các điều kiện được 
hưởng chính sách hỗ trợ học tập. 

2.6. Các quy trình hành chính phục vụ sinh viên 
Công tác hỗ trợ sinh viên về các thủ tục hành chính các hoạt động của 

sinh viên trong Trường được thực hiện theo quy trình một cửa (gọi tắt là 
Hành chính phục vụ sinh viên 1 cửa và viết tắt là HC1C). Mỗi sinh viên sau 
khi hoàn tất thủ tục nhập học đầu khóa học sẽ được cấp 1 tài khoản cá nhân, 
1 tài khoản email tương ứng tài khoản SV với tên miền là sv1.dut.udn.vn (ví 
dụ: 107123456@sv1.dut.udn.vn). SV sử dụng tài khoản này để thực hiện các 
thao tác trực tuyến trên website tác nghiệp sinh viên (http://sv.dut.udn.vn/),  
website hỗ trợ sinh viên   (http://fr.dut.udn.vn/), học trực tuyến, liên hệ trao 
đổi với Nhà trường… 

Nội dung hướng dẫn các quy trình hành chính sinh viên trong tài liệu 
“Cẩm nang phục vụ hành chính sinh viên” trên website của phòng Công tác 
Sinh viên; http://fr.dut.udn.vn/ và  http://sv.dut.udn.vn/. 

Địa chỉ của Khu Hành chính phục vụ sinh viên 1 cửa: Khu A- Phòng 108;  

Điện thoại: 0236. 3730 123 ; Email: Hc1csv@dut.udn.vn 

2.6.1. Quy trình cấp các loại giấy xác nhận sinh viên 

- Mô tả: Cấp giấy xác nhận sinh viên để Hoãn nghĩa vụ quân sự/ Vay vốn/ 
Bảng điểm học tập/ Bảng điểm rèn luyện 

- Điều kiện được cấp: Mô tả các điều kiện 

mailto:107123456@sv1.dut.udn.vn
http://sv.dut.udn.vn/
http://fr.dut.udn.vn/
http://fr.dut.udn.vn/
http://sv.dut.udn.vn/
mailto:Hc1csv@dut.udn.vn
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- Hình thức xử lý:  
Thường:  1 - 2 ngày làm việc Phí: Miễn phí/Có phí (10.000đ) 
- Trình tự xử lý: 
Bước  

thực hiện Nội dung công việc Giấy tờ cần 
chuẩn bị Ghi chú 

Bước 1 

Sinh viên đăng nhập 
vào tài khoản cá nhân 
trên website: 
http://sv.dut.udn.vn/ 

  

Bước 2 

Sinh viên chọn mục Đề 
nghị cấp xác nhậntrên 
thanh menu, sau đó 
chọn loại giấy xác 
nhận: Xác nhận hoãn 
nghĩa vụ quân sự/ Xác 
nhận sinh viên vay vốn/ 
Xác nhận sinh viên/ 
Bảng điểm học tập, 
Bảng điểm rèn luyện, 
chọn số lượng, và nhấn 
Lưu đề nghị, giấy xác 
nhận của sinh viên sẽ 
được xác lập ở bảng 
phía dưới. Sinh viên 
chọn nút K.định(Khẳng 
định) để hoàn tất quá 
trình đăng ký. 

 Nếu sinh viên không 
đăng ký được thì có 
02 cách: 
- Liên hệ Phòng Đào 
tạo để được xử lý 
phần đăng ký. 
- Trong trường hợp 
Phòng Đào tạo không 
xử lý thì liên hệ trực 
tiếp với chuyên viên 
tương ứng với từng 
bàn công việc phụ 
trách tại Khu Hành 
chính 01 cửa để được 
in trực tiếp các loại 
giấy tờ xác nhận. 

Bước 3 

Sau khi đơn của sinh 
viên hiện lên dấu (x) ở 
ô Đã xử lý, sau 02 ngày 
sinh viên đến nhận 
Giấy xác nhận mà 
mình đăng ký. 

Thẻ sinh 
viên 

 

❗❗❗Các lưu ý khi đăng ký giấy xác nhận sinh viên, bảng điểm: 
1. Giấy xác nhận vay vốn: không cần điền thông tin thêm. 
2. Giấy xác nhận hoãn nghĩa vụ quân sự: không cần điền thông tin 

thêm. 

http://sv.dut.udn.vn/
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3. Giấy xác nhận sinh viên (ngoại trừ giấy vay vốn và hoãn nghĩa vụ 
quân sự): dùng để đăng ký các trường hợp khác, ghi vào mục thông 
tin thêm. Ví dụ như: nộp học bổng, nộp cho địa phương... 

4. Bảng điểm học kỳ: cần điền vào mục thông tin thêm. Ví dụ: học kỳ 
I năm học 2018 – 2019,... 

5. Bảng điểm năm học: cần điền năm học vào mục thông tin thêm. Ví 
dụ: năm học 2019 – 2020... 

6. Bảng điểm quá trình: không cần điền thông tin thêm. 

2.6.2.  Xác nhận các loại giấy xác nhận sinh viên khác theo yêu cầu của địa 
phương 

Mô tả: Xác nhận các loại giấy xác nhận sinh viên khác: Ưu đãi trong giáo 
dục/Hộ thoát nghèo bền vững Quảng Nam/Ảnh hưởng môi trường biển 
Formosa/Lý lịch sinh viên đi thực tập 

Điều kiện được cấp: Mô tả các điều kiện 

Hình thức xử lý: 

Thường:  1 - 2 ngày làm việc  Phí: Miễn phí 

-Trình tự xử lý: 

Bước 
thực hiện Nội dung công việc Giấy tờ cần 

chuẩn bị Nơi liên hệ 

Bước 1 

Sinh viên tải mẫu giấy của 
địa phương/công ty yêu 
cầu, đánh máy điền đầy đủ 
tất cả các thông tin và sau 
đó in ra 

  

Bước 2 
Sinh viên đến nộp Giấy xác 
nhận tại Phòng Công tác 
Sinh viên 

Giấy xác nhận Bàn số  3 – 
Khu HC1C 
(Phòng A108) 

Bước 3 
Sau 1-2 ngày sinh viên đến 
nhận Giấy xác nhận mà 
mình đã nộp. 

Thẻ sinh viên Bàn số  3 – 
Khu HC1C 
(Phòng A108) 
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2.6.3. Tư vấn và nhận hồ sơ liên quan đến chế độ chính sách miễn, giảm 
học phí 

- Mô tả: Tư vấn và nhận hồ sơ liên quan đến chế độ chính sách – Miễn, 
giảm học phí; 

- Điều kiện được cấp: Mô tả các điều kiện; 

- Hồ sơ cần chuẩn bị: các giấy tờ liên quan đến đối tượng miễn giảm; 

- Thời gian xử lý: 1 tháng; 

- Trình tự xử lý: 

Bước 
 thực 
hiện 

Nội dung công việc Giấy tờ cần 
chuẩn bị Nơi liên hệ 

Bước 1 

Sinh viên đọc thông 
báo về hồ sơ miễn, 
giảm học phí trên 
website: 
http://dut.udn.vn/Phong
/CTSV 

  

Bước 2 

Sinh viên Chuẩn bị đầy 
đủ hồ sơ yêu cầu theo 
từng đối tượng cụ thể, 
sau đó nộp cho Phòng 
Công tác Sinh viên 

Các giấy tờ cần 
thiết có liên quan 
đến đối tượng 
được miễn, giảm 
học phí như trong 
thông báo 

Phòng Công 
tác Sinh viên -   

A111 

Bước 3 

Sau khi tiếp nhận hồ sơ 
của sinh viên, Nhà 
trường sẽ họp hội đồng 
xét miễn, giảm học phí 
và ra Quyểt định Danh 
sách sinh viên được 
hưởng chế độ chính sách 

  

Bước 4 

Sinh viên xem Danh 
sách sinh viên được 
miễn, giảm học phí tại 
website: 
http://dut.udn.vn/Phong
/CTSV 

  

http://dut.udn.vn/Phong
http://dut.udn.vn/Phong
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2.6.4. Tư vấn và nhận hồ sơ liên quan đến chế độ chính sách, hỗ trợ chi phí 
học tập 

- Mô tả: Tư vấn và nhận/ trả hồ sơ liên quan đến chế độ chính sách hỗ trợ; 

- Điều kiện được cấp: Mô tả các điều kiện; 

- Hồ sơ cần chuẩn bị: đơn đề nghị hỗ trợ chi phí học tập; sổ hộ nghèo,… 

- Thời gian xử lý: 1 tháng; 

- Trình tự xử lý: 

Bước  
thực 
hiện 

Nội dung công việc Giấy tờ cần 
chuẩn bị Nơi liên hệ 

Bước 1 

Sinh viên đọc thông báo về hồ 
sơ hỗ trợ chi phí học tập trên 
website: 
http://dut.udn.vn/Phong/CTSV 

  

Bước 2 

Sinh viên Chuẩn bị đầy đủ hồ 
sơ yêu cầu, sau đó nộp cho 
Phòng Công tác Sinh viên.  

-  Đơn đề nghị 
hỗ trợ chi phí 
học tập. 
- Sổ hộ nghèo 
hoặc hộ cận 
nghèo. 
- Giấy khai 
sinh hoặc sổ 
hộ khẩu (bản 
sao có công 
chứng). 

Phòng 
Công tác 
Sinh viên -   
A111 

Bước 3 

Sau khi tiếp nhận hồ sơ của 
sinh viên, nhà trường sẽ họp 
hội đồng xét hỗ trợ chi phí học 
tập và ra Quyểt định Danh 
sách sinh viên được xét hỗ trợ 
chi phí học tập 

  

Bước 4 

Sinh viên xem Danh sách sinh 
viên được xét hỗ trợ chi phí 
học tập tại website: 
http://dut.udn.vn/Phong/CTSV 

  

 

http://dut.udn.vn/Phong/CTSV
http://dut.udn.vn/Phong/CTSV
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2.6.5. Tư vấn và nhận hồ sơ liên quan đến hỗ trợ tiền lãi cho sinh viên vay 
vốn tại ngân hàng chính sách xã hội 

- Mô tả: Tư vấn và nhận hồ sơ liên quan đến Hỗ trợ tiền lãi cho sinh viên 
vay vốn tại ngân hàng chính sách xã hội; 

- Điều kiện được cấp: Mô tả các điều kiện; 

- Hồ sơ cần chuẩn bị: đơn đề nghị hỗ trợ tiền lãi cho sinh viên vay vốn;  

- Thời gian xử lý: 1 tháng; 

- Trình tự xử lý: 

Bước 
thực hiện Nội dung công việc Giấy tờ cần 

chuẩn bị 
Nơi 

liên hệ 

Bước 1 

Sinh viên đọc thông báo về hồ 
sơ Hỗ trợ tiền lãi cho sinh viên 
vay vốn tại ngân hàng chính 
sách xã hội trên website: 
http://dut.udn.vn/Phong/CTSV 

  

Bước 2 

Sinh viên Chuẩn bị đầy đủ hồ 
sơ yêu cầu, sau đó nộp cho 
Phòng Công tác Sinh viên  

‘- Đơn đề nghị 
hỗ trợ tiền lãi 
cho sinh viên 
vay vốn 
- Sổ hộ khẩu 
- Giấy khai sinh 
- Chứng minh 
nhân dân 
- Sổ/giấy chứng 
nhận hộ nghèo, 
hộ cận nghèo 
(Tất cả giấy tờ 
phô tô có công 
chứng) 

Phòng 
Công 
tác Sinh 
viên -   
A111 

2.6.6. Tư vấn và nhận hồ sơ liên quan đến chế độ chính sách - trợ cấp xã hội 

- Mô tả: Tư vấn và nhận/ trả hồ sơ liên quan đến chế độ chính sách - Trợ 
cấp xã hội; 

http://dut.udn.vn/Phong/CTSV
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- Điều kiện được cấp: Mô tả các điều kiện; 

- Hồ sơ cần chuẩn bị: các giấy tờ liên quan đến đối tượng trợ cấp xã hội; 

- Thời gian xử lý: 1 tháng; 

- Trình tự xử lý: 

Bước  
thực hiện Nội dung công việc Giấy tờ cần 

chuẩn bị 
Nơi  

liên hệ 

Bước 1 

Sinh viên đọc thông báo về hồ 
sơ Trợ cấp xã hội trên 
website: 
http://dut.udn.vn/Phong/CTSV 

  

Bước 2 

 
Sinh viên Chuẩn bị đầy đủ hồ 
sơ yêu cầu theo từng đối 
tượng cụ thể, sau đó nộp cho 
Phòng Công tác Sinh viên  

Các giấy tờ cần 
thiết có liên quan 
đến đối tượng 
được hưởng trợ 
cấp xã hội như 
trong  thông báo 

Phòng 
Công 
tác Sinh 
viên -   
A111 

Bước 3 

Sau khi tiếp nhận hồ sơ của 
sinh viên, Nhà trường sẽ họp 
hội đồng xét trợ cấp xã hội và 
ra Quyểt định Danh sách sinh 
viên được nhận trợ cấp xã hội 

  

Bước 4 

Sinh viên xem Danh sách sinh 
viên được nhận trợ cấp xã hội 
tại website: 
http://dut.udn.vn/Phong/CTSV 

  

2.6.7. Tư vấn và nhận/trả hồ sơ sinh viên xin đi học tập, trao đổi, giao lưu 
ở nước ngoài 

- Mô tả: Tư vấn, nhận/ trả hồ sơ sinh viên xin đi học tập/ giao lưu nước 
ngoài; 

- Điều kiện được cấp: Mô tả các điều kiện; 

- Hồ sơ cần chuẩn bị: đơn xin đi học tập, giao lưu nước ngoài; 

- Thời gian xử lý: 3 - 5 ngày làm việc; 

http://dut.udn.vn/Phong/CTSV
http://dut.udn.vn/Phong/CTSV
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- Trình tự xử lý: 

Bước 
thực hiện Nội dung công việc Giấy tờ cần  

chuẩn bị 
Nơi 

 liên hệ 

Bước 1 

Sinh viên Chuẩn bị đầy đủ hồ 
sơ xin đi học tập/ giao lưu 
nước ngoài, sau đó nộp cho 
Phòng Công tác Sinh viên 

- Đơn xin đi 
học tập/ giao 
lưu nước ngoài; 
- Thư mời tham 
gia chương 
trình  
- Bản dịch thư 
mời có đóng 
dấu của Phòng 
KHCN&HTQT 

Bàn số  3 – 
Khu HC1C 
(Phòng 
A108) 

Bước 2 

Sau khi tiếp nhận hồ sơ của 
sinh viên, nhà trường sẽ xem 
xét và ra Quyết định cử sinh 
viên đi học tập/ giao lưu 
nước ngoài 

  

Bước 3 

Sinh viên đến Phòng Công 
tác sinh viên để nhận lại 
Quyết định cử sinh viên đi 
học tập/ giao lưu nước ngoài 

- Thẻ sinh viên Bàn số  3 – 
Khu HC1C 
(Phòng 
A108) 

2.6.8. Tư vấn và nhận/ trả hồ sơ phúc khảo 
- Mô tả: Tư vấn và nhận/ trả hồ sơ phúc khảo 
- Điều kiện được cấp: Mô tả các điều kiện 
- Các giấy tờ cần chuẩn bị: đơn xin phúc khảo 
- Hình thức xử lý: Theo thông báo – Phí: 30.000đ/1 môn 
- Trình tự xử lý: 

Bước  
thực hiện Nội dung công việc Giấy tờ cần 

chuẩn bị 
Nơi  

liên hệ 

Bước 1 

Sinh viên chuẩn bị đơn xin 
phúc khảo. 
- Đơn phúc khảo in tại 
website: sv.dut.udn.vn 
- Sinh viên nộp đơn phúc khảo 
tại bộ phận 1 cửa (Bàn số 05). 

Đơn xin phúc 
khảo 

Bàn số  5 – 
Khu HC1C 
(Phòng 
A108) 
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Bước 2 

- Bộ phận 1 cửa tiếp nhận hồ 
sơ nếu hợp lệ thì hướng dẫn 
sinh viên hoàn thiện hồ sơ 
đúng quy định 

 Bàn số  5 – 
Khu HC1C 
(Phòng 
A108) 

Bước 3 

- Sinh viên nhận lại phiếu hẹn 
trả kết quả. 
- Thời gian trả kết quả cho sinh 
viên: sau khi có kết quả phúc 
khảo sẽ được thông báo trên 
webside 

 Bàn số  5 – 
Khu HC1C 
(Phòng 
A108) 

2.6.9. Tư vấn và nhận/trả hồ sơ ngừng học 
- Mô tả: Tư vấn và nhận/ trả hồ sơ ngừng học 
- Điều kiện được cấp: Mô tả các điều kiện 
- Các giấy tờ cần chuẩn bị: đơn xin tạm ngừng học 
- Hình thức xử lý: 5-7 ngày làm việc 
- Trình tự xử lý: 
Bước  
thực 
hiện 

Nội dung công việc Giấy tờ cần 
chuẩn bị 

Nơi  
liên hệ 

Bước 1 

- Sinh viên chuẩn bị đơn 
xin tạm ngừng học và 
ngừng học vì lý do gì (kèm 
minh chứng liên quan). 
- Đơn ngừng học in tại 
website: sv.dut.udn.vn 
 

- Đơn xin tạm 
ngừng học.( Đã 
được sự đồng ý 
của Khoa và gia 
đình) 
- Sinh viên tạm 
ngừng học phải có 
điểm tích lũy TBC 
từ 2.0 trở lên. 
- Hồ sơ minh 
chứng liên quan. 
(Nộp hồ sơ gốc 
có dấu đỏ) 

Bàn số  6 – 
Khu HC1C 
(Phòng 
A108) 

Bước 2 

- Sinh viên nộp đơn xin 
tạm ngừng học tại bộ phận 
1 cửa (Bàn số 05). 
 

Đơn xin tạm 
ngừng học.  

Bàn số  6 – 
Khu HC1C 
(Phòng 
A108) 
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Bước 3 

- Bộ phận 1 cửa tiếp nhận 
hồ sơ nếu hợp lệ thì hướng 
dẫn sinh viên hoàn thiện 
hồ sơ đúng quy định. 
- Sinh viên nhận lại phiếu 
hẹn trả kết quả. 

Đơn xin tạm 
ngừng học và các 
giấy tờ kèm theo. 

Bàn số  6 – 
Khu HC1C 
(Phòng 
A108) 

2.6.10. Tư vấn và nhận/trả hồ sơ quay trở lại học tập 
- Mô tả: Tư vấn và nhận/ trả hồ sơ quay trở lại học tập 
- Điều kiện được cấp: Mô tả các điều kiện 
- Các giấy tờ cần chuẩn bị: đơn xin quay trở lại học tập, quyết định tạm 

ngừng học 
- Hình thức xử lý: 5 - 7 ngày làm việc 
- Trình tự xử lý: 
 
Bước  

thực hiện 
Nội dung công việc Giấy tờ cần 

chuẩn bị Nơi liên hệ 

Bước 1 

- Sinh viên chuẩn bị đơn 
xin quay trở lại học tập. 
- Đơn xin quay trở lại 
học tập in tại website: 
sv.dut.udn.vn 
- Sinh viên nộp đơn quay 
trở lại học tập kèm theo 
quyết định tạm ngừng 
học tại bộ phận 1 cửa 
(Bàn số 05). 

- Đơn xin quay 
trở lại học tập. 
- Quyết định 
tạm ngừng học. 

Bàn số  6 – 
Khu HC1C 
(Phòng A108) 

Bước 2 

- Bộ phận 1 cửa tiếp 
nhận hồ sơ nếu hợp lệ thì 
hướng dẫn sinh viên 
hoàn thiện hồ sơ đúng 
quy định. 

 Bàn số  6 – 
Khu HC1C 
(Phòng A108) 

Bước 3 
- Sinh viên nhận lại 
phiếu hẹn trả kết quả. 

- Thẻ sinh viên  Bàn số  6 – 
Khu HC1C 
(Phòng A108) 
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2.6.11. Tư vấn và nhận/trả hồ sơ xin hoãn thi 
- Mô tả: Tư vấn và nhận/ trả hồ sơ xin hoãn thi 
- Điều kiện được cấp: Mô tả các điều kiện 
- Các giấy tờ cần chuẩn bị: đơn xin hoãn thi và minh chứng 
- Hình thức xử lý: 2 ngày làm việc 
- Trình tự xử lý: 
 
Bước 

thực hiện Nội dung công việc Giấy tờ cần 
chuẩn bị Nơi liên hệ 

Bước 1 

- Sinh viên chuẩn bị 
đơn xin hoãn thi có  
minh chứng kèm theo. 
(Sinh viên nộp trước 
hoặc sau khi thi 5-7 
ngày làm việc) 
- Đơn hoãn thi sinh 
viên in tại website: 
sv.dut.udn.vn 

- Đơn xin hoãn 
thi (sv in trên 
website) 
- Hồ sơ minh 
chứng  (bản gốc 
có dấu đỏ) 

Bàn số  5 – Khu 
HC1C (Phòng 
A108) 

Bước 2 

- Bộ phận 1 cửa tiếp 
nhận hồ sơ nếu hợp lệ 
thì hướng dẫn sinh viên 
hoàn thiện hồ sơ đúng 
quy định. 

- Đơn xin hoãn 
thi (sv ghi rõ 
môn xin hoãn 
thi, ngày thi, 
giờ thi, phòng 
thi ) 

Bàn số  5 – Khu 
HC1C (Phòng 
A108) 

Bước 3 
- Sinh viên nhận lại 
phiếu hẹn trả kết quả. 

- Thẻ sinh viên Bàn số  5 – Khu 
HC1C (Phòng 
A108) 

2.6.12. Tư vấn và nhận/ trả hồ sơ xin thi bổ sung 
- Mô tả: Tư vấn và nhận/ trả hồ sơ xin thi bổ sung 
- Điều kiện được cấp: Mô tả các điều kiện 
- Các giấy tờ cần chuẩn bị: đơn xin thi bổ sung và đơn xin hoãn thi 
- Hình thức xử lý: 2 ngày làm việc 
- Trình tự xử lý: 
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Bước 
thực hiện 

Nội dung công việc Giấy tờ cần 
chuẩn bị 

Nơi liên hệ 

Bước 1 

- Sinh viên chuẩn bị 
các loại giấy tờ sau: 
Đơn xin hoãn thi đã 
có đồng ý xác nhận 
của Phòng Đào tạo, 
đơn xin thi bổ sung. 
- Đơn xin thi bổ sung 
in tại website: 
sv.dut.udn.vn 

- Đơn xin thi bổ 
sung (sv in trên 
website) 
- Đơn xin hoãn thi 

Bàn số 5 – Khu 
HC1C (Phòng 
A108) 

Bước 2 

- Bộ phận 1 cửa tiếp 
nhận hồ sơ nếu hợp 
lệ thì hướng dẫn sinh 
viên hoàn thiện hồ 
sơ đúng quy định. 
 

- Đơn xin thi bổ 
sung (sv in trên 
website): sinh viên 
cần ghi rõ nội 
dung môn thi, thời 
gian thi, phòng thi. 
- Đơn xin hoãn thi 

Bàn số 5 – Khu 
HC1C (Phòng 
A108) 

Bước 3 
- Sinh viên nhận lại 
phiếu hẹn trả kết quả 

- Thẻ sinh viên Bàn số 5 – Khu 
HC1C (Phòng 
A108) 

2.6.13. Tư vấn và nhận/ trả hồ sơ sinh viên chuyển trường 
- Mô tả: Tư vấn và nhận/ trả hồ sơ sinh viên chuyển trường 
- Điều kiện được cấp: Mô tả các điều kiện 
- Các giấy tờ cần chuẩn bị: đơn xin chuyển trường 
- Hình thức xử lý: 5 - 7 ngày làm việc 
- Trình tự xử lý: 

Bước 
thực hiện 

Nội dung công việc Giấy tờ cần 
chuẩn bị 

Nơi liên hệ 

Bước 1 

- Sinh viên chuẩn bị đơn 
xin chuyển trường đã 
được sự đồng ý tiếp 
nhận của trường mong 
muốn được chuyển đến.  

- Đơn xin 
chuyển trường 
(đã được sự 
đồng ý tiếp 
nhận của 
trường mong 

Bàn số  6 – 
Khu HC1C 
(Phòng A108) 
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muốn được 
chuyển đến). 

Bước 2 
- Sinh viên nộp đơn xin 
chuyển trường tại bộ 
phận 1 cửa (Bàn số 02). 

 Bàn số  6 – 
Khu HC1C 
(Phòng A108) 

Bước 3 

- Bộ phận 1 cửa tiếp 
nhận đơn nếu hợp lệ thì 
hướng dẫn sinh viên 
hoàn thiện hồ sơ đúng 
quy định. 
- Sinh viên nhận lại 
phiếu hẹn trả kết quả. 

 Bàn số  6 – 
Khu HC1C 
(Phòng A108) 

2.6.14. Tư vấn và nhận/ trả hồ sơ sinh viên thôi học 
- Mô tả: Tư vấn và nhận/ trả hồ sơ sinh viên thôi học 
- Điều kiện được cấp: Mô tả các điều kiện 
- Các giấy tờ cần chuẩn bị: đơn xin thôi học 
- Hình thức xử lý: 5-7 ngày làm việc 
- Trình tự xử lý: 

Bước 
thực hiện Nội dung công việc Giấy tờ cần 

chuẩn bị Nơi liên hệ 

Bước 1 

- Sinh viên chuẩn bị đơn 
xin thôi học (có sự đồng ý 
của gia đình). 

- Đơn xin thôi 
học.(Đã được 
sự đồng ý của 
gia đình). 

Bàn số  6 – Khu 
HC1C (Phòng 
A108) 

Bước 2 
- Sinh viên nộp đơn xin 
thôi học tại bộ phận 1 cửa 
(Bàn số 05). 

 Bàn số  6 – Khu 
HC1C (Phòng 
A108) 

Bước 3 

- Bộ phận 1 cửa tiếp nhận 
đơn nếu hợp lệ thì hướng 
dẫn sinh viên hoàn thiện 
hồ sơ đúng quy định. 
- Sinh viên nhận lại phiếu 
hẹn trả kết quả. 

 Bàn số  6 – Khu 
HC1C (Phòng 
A108) 
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2.6.15. Tư vấn và nhận/ trả hồ sơ xin miễn học/ chuyển điểm 
- Mô tả: Tư vấn và nhận/ trả hồ sơ miễn học, chuyển điểm. 
- Điều kiện được cấp: Mô tả các điều kiện 
- Các giấy tờ cần chuẩn bị: đơn xin miễn học, chuyển điểm. 
- Hình thức xử lý:  30 ngày làm việc. 
- Trình tự xử lý: 
 
Bước 

thực hiện Nội dung công việc Giấy tờ cần 
chuẩn bị Nơi liên hệ 

Bước 1 

- Sinh viên chuẩn bị các 
loại giấy tờ sau: Đơn xin 
miễn học/chuyển điểm 
học phần tương đương, 
minh chứng kèm theo. 

- Đơn xin miễn 
học/ chuyển điểm. 
- Hồ sơ minh 
chứng (bản gốc có 
dấu đỏ) 

Bàn số  6 – 
Khu HC1C 

(Phòng A108) 

Bước 2 

- Bộ phận 1 cửa tiếp nhận 
hồ sơ nếu hợp lệ thì 
hướng dẫn sinh viên hoàn 
thiện hồ sơ đúng quy 
định. 

 
Bàn số  6 – 
Khu HC1C 

(Phòng A108) 

Bước 3 - Sinh viên nhận lại phiếu 
hẹn trả kết quả. -  Thẻ sinh viên 

Bàn số  6 – 
Khu HC1C 

(Phòng A108) 

2.6.16. Tư vấn và nhận/ trả hồ sơ cấp lại thẻ sinh viên, giấy xác nhận sinh 
viên (khi mất thẻ sv) 

- Mô tả: Tư vấn và nhận/ trả hồ sơ cấp lại thẻ sinh viên, xác nhận sinh 
viên (khi mất thẻ) 

- Điều kiện được cấp: Mô tả các điều kiện 
- Các giấy tờ cần chuẩn bị: đơn xin cấp lại thẻ sinh viên 
- Hình thức xử lý: 2 ngày làm việc 
- Trình tự xử lý: 
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Bước 
thực hiện Nội dung công việc Giấy tờ cần 

chuẩn bị Nơi liên hệ 

Bước 1 

- Sinh viên chuẩn bị đơn 
xin cấp lại thẻ sinh viên. 
- Sinh viên in đơn làm lại 
thẻ sinh viên từ website: 
sv.dut.udn.vn 
- Sinh viên nộp đơn tại bộ 
phận 1 cửa (Bàn số 02). 

- Đơn xin cấp 
lại thẻ sinh 
viên, ảnh 4x6, 

Bàn số  2 – 
Khu HC1C 
(Phòng A108) 

Bước 2 

- Bộ phận 1 cửa tiếp nhận 
hồ sơ nếu hợp lệ thì 
hướng dẫn sinh viên hoàn 
thiện hồ sơ đúng quy 
định. 

 Bàn số  2 – 
Khu HC1C 
(Phòng A108) 

Bước 3 
- Sinh viên nhận lại  trả 
kết quả sau 2 ngày làm 
việc. 

- Chứng minh 
nhân dân. 

Bàn số  2 – 
Khu HC1C 
(Phòng A108) 

2.6.17. Tư vấn bổ sung chứng chỉ ngoại ngữ/ GDQP/ GDTC 
- Mô tả: Tư vấn bổ sung chứng chỉ ngoại ngữ/ GDQP/ GDTC 
- Điều kiện được cấp: Mô tả các điều kiện 
- Các giấy tờ cần chuẩn bị: chứng chỉ bản gốc và bản photo 
- Hình thức xử lý: 20 ngày làm việc 
- Trình tự xử lý: 

 

Bước 
thực hiện Nội dung công việc Giấy tờ cần 

chuẩn bị 
Nơi  

liên hệ 

Bước 1 

- Sinh viên chuẩn bị chứng 
chỉ cần bổ sung cả bản gốc 
lẫn bản photo. 
- Sinh viên nộp chứng chỉ tại 
bộ phận 1 cửa (Bàn số 06). 

- Chứng chỉ 
bản gốc và 
bản photo. 

Bàn số 5 &6 
– Khu 
HC1C 
(Phòng 
A108) 
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Bước 2 

- Bộ phận 1 cửa tiếp nhận hồ 
sơ nếu hợp lệ thì cho sinh 
viên điền thông tin đúng quy 
định. 

 Bàn số 5 &6 
– Khu 
HC1C 
(Phòng 
A108) 

Bước 3 

- Sinh viên nhận lại phiếu 
hẹn trả kết quả 

 Bàn số 5 &6 
– Khu 
HC1C 
(Phòng 
A108) 

2.6.18. Tư vấn nộp đơn xét công nhận tốt nghiệp 
- Mô tả: Tư vấn nộp đơn xét công nhận tốt nghiệp 
- Điều kiện được cấp: Mô tả các điều kiện 
- Các giấy tờ cần chuẩn bị: đơn xin xét công nhận tốt nghiệp, giấy xác 

nhận tình trạng công dân 
- Hình thức xử lý: theo thông báo. 
- Trình tự xử lý: 

Bước 
thực hiện Nội dung công việc Giấy tờ cần 

chuẩn bị Nơi liên hệ 

Bước 1 

- Sinh viên chuẩn bị đơn 
xin xét tốt nghiệp (nếu học 
kỳ xin xét tốt nghiệp 
không học thì làm thêm 
giấy xác nhận tình trạng 
công dân). 
- Đơn xin xét tốt nghiệp in 
tại website: sv.dut.udn.vn 
- Sinh viên nộp đơn tại bộ 
phận 1 cửa (Bàn số 05). 

- Đơn xin xét 
tốt nghiệp (và 
giấy xác nhận 
tình trạng 
công dân nếu 
kỳ xét tốt 
nghiệp không 
đăng ký học). 

Bàn số  5 – 
Khu HC1C 
(Phòng A108) 

Bước 2 - Bộ phận 1 cửa tiếp nhận 
hồ sơ nếu hợp lệ thì cho 

 Bàn số  5 – 
Khu HC1C 



 

43 

sinh viên điền thông tin 
đúng quy định. 

(Phòng A108) 

Bước 3 
- Sinh viên nhận lại phiếu 
biên nhận đã nhận đơn từ 
chuyên viên. 

 Bàn số  5 – 
Khu HC1C 
(Phòng A108) 

2.6.19. Tư vấn cấp lại mật khẩu website hệ thống thông tin sinh viên 
- Mô tả: Tư vấn cấp lại mật khẩu website hệ thống thông tin sinh viên 
- Điều kiện được cấp: Mô tả các điều kiện 
- Các giấy tờ cần chuẩn bị: thẻ sinh viên hoặc chứng minh nhân dân 
- Hình thức xử lý: trong ngày. 
- Trình tự xử lý: 

Bước  
thực hiện Nội dung công việc 

Giấy tờ 
cần chuẩn 

bị 
Nơi liên hệ 

Bước 1 
- Sinh viên chuẩn bị thẻ 
sinh viên hoặc CMND. 

- Thẻ sinh 
viên hoặc 
CMND. 

Bàn số  2 – Khu 
HC1C (Phòng 
A108) 

Bước 2 

- Bộ phận 1 cửa tiếp nhận 
thẻ sinh viên hoặc CMND 
nếu đúng thì đặt lại mật 
khẩu mới cho sinh viên. 

 Bàn số  2 – Khu 
HC1C (Phòng 
A108) 

Bước 3 

- Sinh viên nhận lại thẻ 
sinh viên hoặc CMND 
kèm theo mật khẩu mới đã 
được đặt lại. 

 Bàn số  2 – Khu 
HC1C (Phòng 
A108) 

2.6.20. Tư vấn nộp đơn xét học bổng khuyến khích học tập 
- Mô tả: Tư vấn nộp đơn xét học bổng khuyển khích học tập 
- Điều kiện được cấp: Mô tả các điều kiện 
- Các giấy tờ cần chuẩn bị: đơn xin xét học bổng khuyến khích học tập 
- Hình thức xử lý: theo thông báo. 
- Trình tự xử lý: 
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Bước 
thực hiện Nội dung công việc Giấy tờ cần 

chuẩn bị Nơi liên hệ 

Bước 1 

- Sinh viên chuẩn bị xin 
xét học bổng khuyến 
khích học tập. 
- Đơn in tại website: 
sv.dut.udn.vn 

- Đơn xin xét 
học bổng 
khuyến khích 
học tập. 

Bàn số  1 – 
Khu HC1C 
(Phòng A108) 

Bước 2 

- Bộ phận 1 cửa tiếp nhận 
đơn của sinh viên và viết 
phiếu biên nhận cho sinh 
viên. 

 Bàn số  1 – 
Khu HC1C 
(Phòng A108) 

Bước 3 
- Sinh viên nhận lại phiếu 
biên nhận. 

 Bàn số  1 – 
Khu HC1C 
(Phòng A108) 

2.6.21. Tư vấn và nhận/ trả hồ sơ sinh viên chuyển cấp đào tạo 
- Mô tả: Tư vấn và nhận/ trả hồ sơ sinh viên chuyển cấp đào tạo 
- Điều kiện được cấp: Mô tả các điều kiện 
- Các giấy tờ cần chuẩn bị: đơn xin chuyển cấp đào tạo 
- Hình thức xử lý: 5-7 ngày làm việc 
- Trình tự xử lý: 

Bước 
thực hiện Nội dung công việc Giấy tờ cần 

chuẩn bị Nơi liên hệ 

Bước 1 
- Sinh viên chuẩn bị đơn 
xin chuyển cấp đào tạo.  

- Đơn xin 
chuyển cấp 
đào tạo. 

Bàn số  5 – Khu 
HC1C (Phòng 
A108) 

Bước 2 
- Sinh viên nộp đơn xin 
chuyển trường tại bộ 
phận 1 cửa (Bàn số 05). 

 Bàn số  5 – Khu 
HC1C (Phòng 
A108) 

Bước 3 

- Bộ phận 1 cửa tiếp 
nhận đơn nếu hợp lệ thì 
hướng dẫn sinh viên 
hoàn thiện hồ sơ đúng 
quy định. 
- Sinh viên nhận lại 
phiếu hẹn trả kết quả. 

 Bàn số  5 – Khu 
HC1C (Phòng 
A108) 
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2.6.22. Tuyển sinh viên tốt nghiệp đi sĩ quan dự bị 
 Thời gian đăng ký tham gia đi đào tạo Sĩ quan dự bị (SQDB) 
- Theo thông báo của Trường Đại học Bách khoa sau khi có Quyết định 

của Bộ Quốc phòng giao chỉ tiêu 
 Hồ sơ đăng ký: 
- Bản thẩm tra lý lịch có xác minh của địa phương (Theo mẫu của Bộ 

Quốc phòng);  
- Bằng tốt nghiệp Đại học (có công chứng); 
- Bảng điểm đại học (có công chứng); 

- Đơn tình nguyện đi đào tạo;  
- Giấy khai sinh (có công chứng); 
- Giấy khám sức khỏe; 
- Sơ yếu lý lịch tự thuật. 
 Thời gian đào tạo: 4 tháng 
 Yêu cầu khi tham gia đào tạo SQDB 
- Tốt nghiệp đại học từ loại khá trở lên (không quá 6 tháng); 
- Sức khỏe từ loại 1 đến loại 3 theo quy định. 
 Quyền lợi khi tham gia đào tạo SQDB: 
- Được phong quân hàm sĩ quan dự bị;  
- Được miễn thực hiện nghĩa vụ quân sự trong thời bình khi chưa có 

lệnh động viên;  
- Được nhận 1 tháng lương với cấp bậc thiếu úy, khi thi tuyển công 

chức được cộng thêm 1 điểm vào kết quả thi. 

2.7.  Chính sách Học bổng  
Chính sách Học bổng dành cho sinh viên của Nhà trường được thực hiện 

theo “Quy định về xét cấp học bổng cho sinh viên hệ đại học chính quy 
Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng” ban hành theo Quyết định số 
1414/QĐ-ĐHBK ngày 14/5/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Bách 
khoa và Đề án tuyển sinh hằng năm của Trường. 

Link quyết định 1414/QĐ-ĐHBK tại đây: https://bitly.com.vn/4e6jax 

https://bitly.com.vn/4e6jax
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2.7.1. Học bổng khuyến khích học tập 

Học bổng khuyến khích học tập có 3 loại tương ứng 3 mức như sau:  

- Học bổng loại khá (loại C): Mức học bổng bằng 100% mức học phí 
hiện hành của chương trình đào tạo mà sinh viên đó phải đóng đối với các 
học phần học lần đầu trong học kỳ lấy điểm xét học bổng tại Trường do Hiệu 
trưởng quy định, áp dụng đối với sinh viên có điểm trung bình chung học tập 
đạt loại khá trở lên (7,00 ÷ 7,99 theo thang điểm 10) và điểm rèn luyện đạt 
loại khá trở lên (≥ 65 điểm). 

- Học bổng loại giỏi (loại B): Mức học bổng bằng 120% mức học bổng 
loại Khá (loại C) của chương trình đào tạo mà sinh viên phải đóng đối với 
các học phần học lần đầu trong học kỳ lấy điểm xét học bổng, áp dụng đối 
với sinh viên có điểm trung bình chung học tập đạt loại giỏi trở lên (8,00 ÷ 
8,99 theo thang điểm 10) và điểm rèn luyện đạt loại tốt trở lên (≥ 80 điểm). 

- Học bổng loại xuất sắc (loại A): Mức học bổng bằng 150% mức học 
bổng loại Khá (loại C) hiện hành của chương trình đào tạo mà sinh viên phải 
đóng đối với các học phần học lần đầu trong học kỳ lấy điểm xét học bổng, áp 
dụng đối với sinh viên có điểm trung bình chung học tập đạt loại xuất sắc (9,00 
trở lên theo thang điểm 10) và điểm rèn luyện đạt loại xuất sắc (≥ 90 điểm). 

2.7.2. Học bổng tài trợ 

Học bổng Tài trợ được quy định chi tiết tại Điều 10 Quy định về việc xét, 
cấp học bổng cho sinh viên đại học hệ chính quy tại Trường Đại học Bách 
khoa, Đại học Đà Nẵng trong Quyết định số 1414/QĐ-ĐHBK ngày 12/5/2021 
của Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng. Các chương 
trình học bổng đặc thù của đơn vị tài trợ cho các chương trình đào tạo thì 
điều kiện xét, cấp học bổng cho sinh viên do đơn vị tài trợ đề xuất, có sự trao 
đổi và thống nhất với Nhà trường Mỗi sinh viên chỉ được nhận 01 lần học 
bổng tài trợ trong 01 năm học (sinh viên có tổng số tiền học bổng tài trợ nhận 
được trong năm học ≥ 5 triệu đồng thì được tính 1 lần). Đối với những trường 
hợp vi phạm về số lần nhận học bổng tài trợ thì Hội đồng xét học bổng sẽ 
xem xét và quyết định. 

Tùy từng hồ sơ học bổng sẽ có những yêu cầu cụ thể về điều kiện nhận hồ 
sơ khác nhau. Vì vậy, sinh viên cần theo dõi kỹ thông báo được đăng tải trên 
website và fanpage của Trường. 
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Trình tự xử lý: 

- Sinh viên đọc thông báo về hồ sơ học bổng tại website: 
http://dut.udn.vn/Phong/CTSV 

- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo yêu cầu, sau đó nộp cho Phòng Công tác 
Sinh viên tại Bàn số 3 – Khu HCMC (Phòng A108). 

- Sau khi tiếp nhận hồ sơ của sinh viên, nhà trường sẽ tổng hợp theo 
thông tin đã nộp, kiểm tra điểm học tập và họp hội đồng xét học bổng. Danh 
sách sinh viên được nhận học bổng được đăng tại website: 
http://dut.udn.vn/Phong/CTSV 

 Doanh nghiệp và các đối tác thường xuyên cấp học bổng và có quan 
hệ hợp tác trong đào tạo và nghiên cứu khoa học với Trường: 

TT Học bổng TT Học bổng 
1 Lawrence S.Ting 10 Toyota 
2 Penguin 11 AUF 
3 Giải thưởng Kova 12 Jesco Asia Nhật Bản 
4 Vallet 13 VietinBank 
5 Kumho Asiana 14 EVN 
6 Keidanren 15 JFE 
7 Báo tiền phong 16 Lixil Inax 
8 Acecook 17 Murata 
9 Dinco 18 Honda Award 

 
TT Đối tác TT Đối tác 
1 University of Washington 18 ĐH Obirin 
2 Portland State University 19 ĐH Nangyang 

3 Catholic University of 
America 20 ĐH Quốc gia Singapore 

4 Texas Tech University 21 ĐH  Singapore 
5 ĐHBK Grenoble 22 Học viện Công nghệ Châu Á 
6 ĐHBK Toulouse 23 Đại học Ubon 
7 ĐH Trung tâm Lyon 24 ĐH Công nghệ Graz 
8 ĐH Trung tâm Paris 25 ĐH Griffith 
9 ĐH Nice Sophia Antipolis 26 ĐH Canberra 

10 ĐH Nante 27 ĐH Queensland 

http://dut.udn.vn/Phong/CTSV
http://dut.udn.vn/Phong/CTSV
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11 ĐH Toulone Var 28 ĐH Monash 
12 ĐH Valenciennes 29 ĐH Wollongong 
13 ĐH Osaka 30 Đại học Đông A 
14 ĐH Kyoto 31 ĐH Quốc gia Đài Loan 

15 ĐH Osaka Phủ lập 32 ĐH Khoa học và công nghệ 
Đài Bắc 

16 ĐH Kumamoto 33 ĐH Thành Công 
17 ĐH Công nghệ Nagaoka 34 ĐH Thanh Hoa 

2.7.3. Học bổng tuyển sinh 

Học bổng tuyển sinh được quy định chi tiết tại Điều 9 Quy định về việc 
xét, cấp học bổng cho sinh viên đại học hệ chính quy tại Trường Đại học 
Bách khoa, Đại học Đà Nẵng trong Quyết định số 1414/QĐ-ĐHBK ngày 
12/5/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng. 
Căn cứ vào đề án tuyển sinh của Nhà trường để cấp học bổng tuyển sinh, việc 
cấp học bổng tuyển sinh được quy định trong Đề án tuyển sinh do Nhà 
trường ban hành. 

2.8. Quy định về hoạt động cộng đồng 

2.8.1. Mục đích của hoạt động cộng đồng (HĐCĐ) đối với sinh viên 

- Nâng cao nhận thức về trách nhiệm cộng đồng cho sinh viên. 

- Tăng cường sự hiểu biết của sinh viên về cộng đồng, địa phương mình 
đang sinh sống, học tập, làm việc. 

- Trang bị kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm để sinh viên có thể thực 
hiện các HĐCĐ, góp phần xây dựng cộng đồng, xã hội ngày một tốt đẹp hơn. 

2.8.2. Nguyên tắc thực hiện các hoạt động cộng đồng 

- SV cần chủ động lựa chọn, đăng ký, tham gia các HĐCĐ phù hợp với 
năng lực, sở thích và kế hoạch học tập của bản thân. 

- SV cần chủ động tham gia các HĐCĐ cả trong Trường và ngoài Trường 
tổ chức để đạt chuẩn HĐCĐ theo quy định. 

- Cung cấp đầy đủ và chính xác các minh chứng liên quan đến quá trình 
và kết quả tham gia các HĐCĐ đã đăng ký, chịu trách nhiệm trước Nhà 
trường về tính chính xác của các minh chứng đó. 

- Phải đảm bảo tích lũy đủ số điểm theo chuẩn HĐCĐ quy định. 
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2.8.3. Quy định về số điểm tối thiểu của HĐCĐ 

1. Sinh viên phải tích lũy số điểm tối thiểu của HĐCĐ trong toàn khóa 
học tại các ĐVTV cụ thể như sau: 

- Đối với hệ đào tạo trên 4 năm (hệ kỹ sư): 75 điểm; 

- Đối với hệ đào tạo từ 4 năm trở xuống (hệ cử nhân): 60 điểm. 

Tùy tình hình thực tế, từng ĐVTV có quy định cụ thể về số điểm tích lũy 
tối thiểu của từng năm học và số điểm tích luỹ toàn khoá đối với các trường 
hợp sinh viên học vượt tiến độ. 

2. Trong trường hợp vì lý do sức khỏe dẫn đến sinh viên gặp khó khăn 
hoặc không thể tham gia các HĐCĐ, sinh viên phải có đơn kèm theo xác 
nhận về tình trạng sức khỏe của cơ sở y tế có thẩm quyền để nhà trường xem 
xét việc miễn, giảm số điểm của các HĐCĐ của sinh viên. Mức miễn/giảm 
do các ĐVTV quy định. 

3. Cách tính điểm quy đổi các nhóm HĐCĐ được nêu trong Phụ lục của 
Quy định về tham gia hoạt động cộng đồng của sinh viên ĐHĐN số 
2900/QĐ-ĐHĐN ngày 27/8/2020. Trong đó: 

a) Tùy theo mức độ đóng góp của sinh viên vào từng hoạt động mà có số 
điểm đánh giá tương ứng trong khung điểm quy định. Nhà trường tùy theo 
tình hình thực tiễn (thời gian đào tạo, loại hình hoạt động được ưu tiên tổ 
chức, năng lực tổ chức hoạt động theo các nhóm trong Phụ lục…) để cụ thể 
hóa danh mục hoạt động và mức điểm tích lũy tối đa đối với mỗi hoạt 
động/nhóm hoạt động nhằm tạo sự đa dạng, phong phú trong các hình thức tổ 
chức hoạt động, đồng thời khuyến khích sinh viên tham gia nhiều loại hình 
HĐCĐ khác nhau.  

b) Mỗi hoạt động tham gia chỉ được tính điểm một lần. 

c) Điểm tích luỹ toàn khoá là tổng điểm của tất cả các năm học. 

d) Các HĐCĐ không được quy định tại Phụ lục kèm theo Quy định này 
sẽ do lãnh đạo Phòng Công tác Sinh viên xem xét, đề xuất với Hiệu trưởng 
quyết định. 

2.8.4. Quyền  của sinh viên 

- Chủ động lập kế hoạch tham gia các HĐCĐ do các đơn vị trong hoặc 
ngoài ĐHĐN tổ chức để đảm bảo tích lũy đủ số điểm HĐCĐ theo quy định. 
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- Được tạo mọi điều kiện thuận lợi để đăng ký, tham gia và hoàn thành 
các HĐCĐ.  

- Chủ động đề xuất và tham gia tổ chức các HĐCĐ (ở trong hoặc ngoài 
trường) trên cơ sở có sự đồng ý của đơn vị quản lý trực tiếp. 

- Được khiếu nại nếu thấy việc đánh giá kết quả HĐCĐ chưa chính xác. 

- Được ĐHĐN, Nhà trường khen thưởng khi lập thành tích xuất sắc hoặc 
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong HĐCĐ. 

- Được ưu tiên trong quá trình bình chọn, xét các danh hiệu thi đua, khen 
thưởng, xét cấp học bổng ngoài ngân sách và các quyền lợi ưu tiên khác theo 
quy định cụ thể của Nhà trường. 

2.8.5. Trách nhiệm của sinh viên 

1. Tích lũy đủ số điểm HĐCĐ trong suốt khoá đào tạo.  

2. Chủ động đăng ký tham gia các HĐCĐ trong và ngoài Trường tổ chức 
để đạt chuẩn HĐCĐ theo quy định. 

3. Cung cấp đầy đủ, chính xác minh chứng liên quan đến quá trình và kết 
quả tham gia các HĐCĐ đã đăng ký, chịu trách nhiệm trước Nhà trường về 
tính chính xác của minh chứng. 
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PHẦN 3 

CÁC QUY CHẾ, QUY ĐỊNH VÀ QUY TRÌNH VỀĐÀO TẠO 

3.1. Quy chế đào tạo theo hệ thống tín chỉ hệ đại học chính quy 
Các chương trình đào tạo đại học hệ chính quy của Nhà trường được triển 

khai đào tạo theo quy định tại  Quyết định số 268/QĐ-ĐHBK ngày 07 tháng 
07 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN về việc 
ban hành  “Quy định đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ”. 

Để nắm rõ thông tin chi tiết về các quy định đào tạo, mục tiêu, chuẩn đầu 
ra, khung chương trình đào tạo của nhà trường, sinh viên truy cập tại website: 
http://dut.udn.vn/TrangDaotao 

3.2. Chương trình đào tạo tích hợp Cử nhân - Kỹ sư 
Từ năm học 2020 -2021 Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng 

triển khai Chương trình đào tạo tích hợp hệ cử nhân-kỹ sư theo hướng nâng 
cao giá trị của văn bằng kỹ sư, tiếp cận các chuẩn mực quốc tế và khung trình 
độ Quốc gia Việt Nam. Chương trình đào tạo xây dựng trên cơ sở Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học (Luật số 34), Nghị định 
99 và theo thỏa thuận chung của mạng lưới 7 trường đại học kỹ thuật hàng 
đầu Việt Nam, gồm: trường Đại học Bách khoa Hà Nội; trường Đại học Bách 
khoa, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh;trường Đại học Bách khoa, Đại học 
Đà Nẵng; trường Đại học Xây dựng; trường Đại học Giao thông Vận tải; 
trường Đại học Thuỷ Lợi và trường Đại học Mỏ-Địa chất. Mục tiêu của 
chương trình nhằm giúp người học có được nền tảng vững chắc từ kiến thức 
cơ bản đến kiến thức cơ sở ngành cũng như kiến thức chuyên ngành chuyên 
sâu, đồng thời đảm bảo tính tích hợp, thống nhất của chương trình và sự liên 
thông giữa các trình độ đào tạo. Người học tốt nghiệp chương trình đào tạo 
chuyên sâu đặc thù 180 tín chỉ được nhận bằng Kỹ sư, đạt trình độ tương 
đương với thạc sĩ, được xếp bậc 7 theo Khung trình độ quốc gia Việt Nam. 

Để biết chi tiết về chương trình đào tạo tích hợp, vui lòng truy cập tại địa 
chỉ http://dut.udn.vn/TrangDaotao 

 

  

http://dut.udn.vn/TrangDaotao
http://dut.udn.vn/TrangDaotao
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MÔ HÌNH ĐÀO TẠO TÍCH HỢP CỬ NHÂN - KỸ SƯ 
 
 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

3.3. Quy định về năng lực tiếng anh 

TT Khóa Truyền thống 
Chất 
lượng 

cao 
Chương trình 

tiên tiến PFIEV 

1 2020, 
2021 

CTĐT cử nhân, 
kiến trúc sư: yêu 
cầu trình độ tiếng 

Anh khi tốt 
nghiệp là TOEIC 
450 hoặc tương 

đương. 
CTĐT kỹ sư: yêu 
cầu trình độ tiếng 

Anh khi tốt 
nghiệp là TOEIC 
600 hoặc tương 

đương. 

TOEIC 
600 

CTĐT cử nhân: 
yêu cầu trình độ 
tiếng Anh khi 
tốt nghiệp là 

IELTS 5.5 hoặc 
tương đương. 
CTĐT kỹ sư: 

yêu cầu trình độ 
tiếng Anh khi 
tốt nghiệp là 

IELTS 6.0 hoặc 
tương đương. 

TOEIC 600 
(hoặc tương 
đương), 

DELF B1, 
Bảo vệ 

thành công 
ĐATN 

bằng tiếng 
Anh hoặc 
tiếng Pháp 
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2 2019 

Bậc 3/6 khung 
NLNN (hoặc 
tương đương) 

IELTS 6.0 hoặc 
TOEFL ITP 

530 hoặc 
TOEFL iBT 71 

3 2018 Bậc 4/6 
khung 
NLNN 
(hoặc 
tương 
đương) 

4 2017 

5 2016 

Văn bản áp 
dụng 

Quyết định số 389/QĐ-ĐHBK, Quyết định số 1691/QĐ-
ĐHBK, Quyết định số 1871/QĐ-ĐHBK, Quyết định số 

421/QĐ-ĐHBK, Quyết định số 1345/QĐ-ĐHBK, Quyết định 
426/QĐ-ĐHBK, Công văn 15/VPDAPFIEV, Công văn 

44/VPDAPFIEV 

 

TT Năm 
Tiếng anh năng lực 

Truyền 
thống 

Chất lượng cao Chương 
trình tiên 

tiến 
2018 trở 
về trước 2019 về sau 

1 1 300 đến 
345 

350 đến 
420 450 

IELTS 5.0 
hoặc 

TOEFL ITP 
470 hoặc 

TOEFL iBT 
52 

2 2 350 đến 
395 

425 đến 
495 500  

3 3 400 đến 
445 

500 đến 
545 550  

4 4 450 trở 
lên 

550 trở 
lên 600  

Văn bản 
áp dụng 

Quyết 
định số 

389/QĐ-
ĐHBK 

Quyết 
định số 

421/QĐ-
ĐHBK 

Quyết định số 
1345/QĐ-ĐHBK,  
SV ngành CNTT 
(ngoại ngữ Nhật) 
được thay bằng yêu 
cầu trình độ Tiếng 

Nhật 

Quyết định 
426/QĐ-
ĐHBK 
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3.4. Quy định về chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin 
- Để được công nhận tốt nghiệp và cấp bằng, ngoài các quy định hiện 

hành của Trường, sinh viên các chương trình đào tạo phải có đạt yêu cầu 
“Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản” được ban hành kèm 
theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 03 năm 2014 của Bộ Thông 
tin và Truyền thông, gồm 06 mô-đun sau: 

 Mô-đun kỹ năng 01 (Mã IU01): Hiểu biết về công nghệ thông tin 
(CNTT) cơ bản; 

 Mô-đun kỹ năng 02 (mã IU02): Sử dụng máy tính cơ bản; 
 Mô-đun kỹ năng 03 (mã IU03): Xử lý văn bản cơ bản; 
 Mô-đun kỹ năng 04 (mã IU04): Sử dụng bảng tính cơ bản; 
 Mô-đun kỹ năng 05 (mã IU05): Sử dụng trình chiếu cơ bản; 
 Mô-đun kỹ năng 06 (mã IU06): Sử dụng internet cơ bản. 

- “Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin ứng dụng” được ban hành 
kèm theo các chương trình đào tạo tương ứng của Trường, do Hiệu trưởng 
quyết định ban hành. 

3.5. Quy định về liêm chính học thuật 
Sinh viên Trường Đại học Bách khoa phải tuyệt đối thực hiện nghiêm túc 

đạo đức, liêm chính trong tuyển sinh, học tập, nghiên cứu, thực hiện các hoạt 
động học thuật tại Trường; thực hiện công bố về kết quả học tập, nghiên cứu 
tại Trường. 

Sinh viên vi phạm liêm chính học thuật được xử lý theo quy định tại Quyết 
định số 29/QĐ-ĐHBK ngày 09 tháng 01 năm 2017 và Quyết định số 1274/QĐ-
ĐHBK ngày 08 tháng 5 năm 2019. 

Các hành vi vi phạm liêm chính học thuật là hành vi nhằm đạt lợi ích, lợi 
thế cho bản thân hoặc cho người khác trong học thuật một cách bất công, bao 
gồm: bịa đặt, gian lận, đạo văn, giúp người học khác vi phạm.  

Chi tiết quy định, sinh viên truy cập tạihttp://dut.udn.vn/TrangDaotao 

3.6. Quy trình đăng ký học trực tuyến 
Ở học kỳ đầu tiên của khóa học, sinh viên học theo thời khóa biểu do 

Trường định sẵn. Từ học kỳ thứ 2 trở đi, mỗi sinh viên phải tự xác định và 
đăng ký khối lượng học tập trong mỗi học kỳ phù hợp với điều kiện, năng lực 
của bản thân. 

http://dut.udn.vn/TrangDaotao
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Trước khi đăng ký học cho mỗi học kỳ, Trường công bố tài liệu hướng 
dẫn, gồm kế hoạch đăng ký học, thời khóa biểu dự kiến của tất cả các lớp học 
phần của tất cả các khóa học được mở trong học kỳ, lịch rút học phần, mức 
học phí, lịch đóng học phí. Sinh viên sẽ thực hiện đăng ký trực tuyến theo các 
links sau: 

http://dk1.dut.udn.vn;http://dk2.dut.udn.vn;http://dk3.dut.udn.vn; 
http://dk4.dut.udn.vn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://dk1.dut.udn.vn;http://dk2.dut.udn.vn;http://dk3.dut.udn.vn;
http://dk4.dut.udn.vn
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PHẦN 4 
HỆ THỐNG HỌC LIỆU – THƯ VIỆN 

 
Địa điểm: Trung tâm Học liệu và Truyền thông 

Website: http://www.dut.udn.vn/TTHLTT;  
FanPage: DUT.LibraryPage 
Điện thoại: 0236 3735 906; Email: tthl-tt@dut.udn.vn 

4.1. Giới thiệu 
Trung tâm Học liệu và Truyền thông, Trường Đại học Bách khoa, Đại học 

Đà Nẵng với diện tích 5.040m2 cùng hạ tầng cơ sở vật chất rộng rãi, thoáng 
mát phục vụ nhu cầu sử dụng của sinh viên và người dùng tin: 

Cung cấp các tài liệu, giáo trình cần thiết liên quan đến môn học. Nguồn 
học liệu đa lĩnh vực, đa ngôn ngữ (Việt, Anh, Pháp, Trung…) 

Không gian rộng rãi , thoải mái cho việc đọc sách, tự học và trao đổi 
nhóm. Ngoài ra còn có trang bị phòng học, thảo luận nhóm và phòng hội thảo 

Về cách  thức hướng dẫn đăng ký và sử dụng thư viện, sinh viên vui lòng 
theo dõi tại địa chỉ: http://dut.udn.vn/TTHLTT/Gioithieu/id/2209 

4.2. Quy định sử dụng thư viện 
- Phục vụ từ thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần (thông tầm giờ trưa không nghỉ); 
- Đăng ký làm thẻ, giao dịch tài liệu (mượn, trả, gia hạn tài liệu) theo giờ 

hành chính từ thứ Hai đến thứ Sáu: 
+ Buổi Sáng: từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30; 
+ Buổi Chiều: từ 13 giờ 00 đến 17 giờ 00. 

4.3. Liên hệ 
Để được hỗ trợ, hướng dẫn khai thác và sử dụng học liệu cùng các tiện 

ích phục vụ học tập, nghiên cứu khác tại Trung tâm Học liệu và Truyền 
thông, sinh viên và người dùng tin liên hệ: 

Quầy Thông tin Tầng 1, Trung tâm Học liệu và Truyền thông, Điện thoại: 
0236 3735 906–tthl-tt@dut.udn.vn; Tổ Nghiệp vụ Thông tin-Thư viện 
(dut.nghiepvutttv@gmail.com) 

 

http://www.dut.udn.vn/TTHLTT;
mailto:tthl-tt@dut.udn.vn
http://dut.udn.vn/TTHLTT/Gioithieu/id/2209
mailto:tthl-tt@dut.udn.vn
mailto:dut.nghiepvutttv@gmail.com
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LỊCH TRÌNH KHÓA HỌC 2021 – 2026 

THỜI GIAN TIẾT HỌC 

Buổi sáng 

Tiết Từ Đến Giải lao sau 
tiết 

Tiết 1 07h00 07h50 10 phút 

Tiết 2 08h00 08h50 10 phút 

Tiết 3 09h00 09h50 10 phút 

Tiết 4 10h00 10h50 10 phút 

Tiết 5 11h00 11h50  

Buổi chiều 

Tiết 6 12h30 13h20 10 phút 

Tiết 7 13h30 14h20 10 phút 

Tiết 8 14h30 15h20 10 phút 

Tiết 9 15h30 16h20 10 phút 

Tiết 10 16h30 17h20  

Buổi tối 

Tiết 11 17h30 18h15  

Tiết 12 18h15 19h00 10 phút 

Tiết 13 19h10 19h55  

Tiết 14 19h55 20h40  
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KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2022 - 2023 

 Các hoạt động để tích lũy điểm HĐCĐ 

Học kỳ 1  

Học kỳ 2  

Học kỳ hè  
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KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2023– 2024 

 Các hoạt động để tích lũy điểm HĐCĐ 

Học kỳ 1  

Học kỳ 2  

Học kỳ hè  
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KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2024– 2025 

 Các hoạt động để tích lũy điểm HĐCĐ 

Học kỳ 1  

Học kỳ 2  

Học kỳ hè  
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KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2025– 2026 

 Các hoạt động để tích lũy điểm HĐCĐ 

Học kỳ 1  

Học kỳ 2  

Học kỳ hè  



 

 

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2026– 2027 

 Các hoạt động để tích lũy điểm HĐCĐ 

Học kỳ 1  

Học kỳ 2  

Học kỳ hè  
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NFQ Asia is part of the global
NFQ Group from Germany,
focusing on building high-

performance dedicated teams
for ambitious tech-driven

businesses in Europe and Asia.
We have built up 2 houses in

Vietnam, Saigon & Danang with
around 300 developers working
on 60++ teams and still growing

ABOUT US!

W E  T R E A T  E A C H  O T H E R  W I T H

Honesty Respect KindnessOpen-Mindedness



career@nfq.asia

www.nfq.asia facebook.com/nfq.asia

Visit us at

#01: Our culture - Our squad 
is our family, your voice always 
be heard! We aim for work-life
balance with flexible working
arrangement.

#02: Our benefits - We
promise to provide competitive 
compensation package.

#03: At .NFQ, it’s more than just
coding - You’ll  be working hard on
products of cool startups across
the planet. You'll communicate
directly with them in English.

@nfqasia

"NFQ Asia was established to provide a place for talented people to grow personally & 
 professionally by overcoming daily challenges, and have fun while doing it" 

WHY WORK AT .NFQ

We 
are ranked the 

top IT company in Vietnam 
for the past 3 consecutive years.

We are  working on many 
business domains: Booking,
Fintech, eCommerce, 
Blockchain, AI system, 
and much much more.

Da Nang city

Ho Chi Minh city



XENIA TECH

WEBSITE DEVELOPMENT MOBILE APP DEVELOPMENT

UI/UX DESIGN ARTIFICIAL INTELLIGENCE 
& MACHINE LEARNING

We are an international IT company based in Da Nang and Ho Chi 
Minh City, our clients are from all over the world and so is our 
team. We offer a family-oriented work environment where we 
want you to grow in your career whilst delivering the best service 
to our clients.

J
o

in
 u

s WE ARE

270-272 Tran Hung Dao street, Da Nang

11 Doan Van Bo, District 4, HCMC



www.xenia.tech/xenia.tech contact@xenia.techContact Us

SEAMLESS 
AND TRANSPARENT

A work environment built on 
transparency, seamless 
processes and a sensible 
approach.

J
o

in
 u

s
Weekly English classes build up 
their confidence in 
communication with our 
international clients.

WESTERN-RUN CULTURE 
AND ENGLISH CLASS

We offer all our staff health 
coverage at the top hospitals 
with a competitive coverage 
amounts.

PRIVATE HEALTH CARE

6 paid sick leaves every year 
in unlikely events when you 
do not feel good for the 
working day.

MORE FULLY PAID  
SICK LEAVES

We offer training session for 
Xenians to sharpen their skillset, 
acquire knowledge and get 
cerfiried for their expertise.

GROW WITH XENIA

Beside Vietnam public holidays, 
we offer paid leave for UK 
holidays as well, such as Bank 
Holiday, Easter, etc.

MORE PUBLIC 
HOLIDAYS

Xenia Benefits



        LỊCH SỬ HÌNH THÀNH & PHÁT TRIỂN:
Năm 1962: Được thành lập từ năm 1962, tiền thân có tên là Nhà máy Dệt Hòa Thọ 
(SICOVINA) thuộc Công ty Kỹ nghệ Bông vải Việt Nam. Năm 1975, khi Thành phố 
Đà Nẵng được giải phóng, Nhà máy Dệt Hòa Thọ được chính quyền tiếp quản và đi 
vào hoạt động trở lại vào ngày 21/04/1975.
Năm 1993: Đổi tên thành lập Doanh nghiệp nhà nước: Công ty Dệt Hòa Thọ theo 
quyết định thành lập số 241/TCLĐ ngày 24/03/1993 của Bộ Công nghiệp nhẹ.
Năm 1997: Đổi tên thành Công ty Dệt May Hòa Thọ theo quyết định số 433/QĐ-
TCLĐ của Tổng Công ty Dệt May Việt Nam.
Năm 2005: Chuyển thành Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Dệt May Hòa 
Thọ theo quyết định số 200/2005/QĐ-TTg ngày 08/08/2005 của Thủ tướng Chính 
phủ.
Ngày 15/11/2006 chuyển thành Tổng Công ty Cổ phần Dệt May Hòa Thọ theo 
quyết định số 3252/QĐ-BCN của Bộ Công nghiệp và chính thức đi vào hoạt động 
vào ngày 01/02/2007.
      
       KHẨU HIỆU: “Hòa cùng thời đại – Thọ với nhân văn”
      
       TẦM NHÌN - SỨ MỆNH:
Xây dựng Tổng Công ty CP Dệt May Hòa Thọ phát triển trường tồn, có tính nhân 
văn cao, có chất lượng vượt trội, có sáng tạo không ngừng nhằm thỏa mãn nhu cầu 
khách hàng để hàng hóa Hòa Thọ đi khắp thế giới và Hòa Thọ là doanh nghiệp nòng 
cốt của Tập Đoàn Dệt May Việt Nam tại khu vực Miền Trung.
      

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HÒA THỌ
Hoa Tho Textile – Garment Joint Stock Corporation



        TRIẾT LÝ KINH DOANH:
• Người lao động là tài sản quý giá 

nhất của Tổng Công ty.
• Tạo ra giá trị thật sự cho khách 

hàng.
• Đóng góp vào sự phát triển của đất 

nước, môi trường sống và đáp ứng 
kỳ vọng của các cổ đông.

       
       ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN 
DOANH NGHIỆP:
• Văn hóa, nhân văn và thượng tôn 

pháp luật.
• Môi trường xanh – sạch – đẹp.
• Chủ động hội nhập kinh tế quốc tế.
• Tham gia tích cực chuỗi giá trị 

ngành và toàn cầu.
• Doanh nghiệp đáng làm việc

          LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG:
• Sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu 

các sản phẩm sợi và hàng may mặc.
• Các thương hiệu thời trang nội địa 

(Merriman, đồng phục học sinh 
Hoa Tho Fashion,…)

• Trung tâm Thương mại.

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT 
MAY HÒA THỌ
36 Ông Ích Đường – P. Hòa Thọ Đông 
– Q. Cẩm Lệ - TP. Đà Nẵng
Tel : (+84) 2363 846 290
Fax: (+84) 2363 846 216 
Email: office@hoatho.com.vn

        QUY MÔ:
• Là doanh nghiệp lâu đời và có quy 

mô lớn nhất trong lĩnh vực dệt 
may tại Miền Trung.

• Hơn 11.000 lao động.
• 19 đơn vị thành viên tại Quảng 

Nam, Quảng Trị, Quảng Ngãi và 
Đà Nẵng.

• Dây chuyền sản xuất tự động, công 
nghệ hiện đại.



Tên công ty BAP IT Co., JSC

Ngày thành lập 23/02/2016

Số lượng nhân viên 320

Về chúng tôi

BAP
Be Advanced Partner

Hoạt động
Phát triển phần mềm

Đầu tư công nghệ

Tư vấn công nghệ

BAP Group với sứ mệnh “Contribute innovation to the world”, tên viết tắt của Be Advanced Partner có nghĩa là 
“Người cộng sự cùng tiến”, luôn trân quý Khách Hàng và Nhân Viên như những “cộng sự” trong công việc, luôn chủ 
động chia sẻ và phát triển cùng nhau.

Cùng với những người “cộng sự” của mình, BAP Group đang phát triển “dịch vụ phát triển phần mềm” cho các 
thương hiệu hàng đầu ở Nhật và các nước nói tiếng Anh như Thuỵ Sỹ, Úc… khẳng định thế mạnh về các công nghệ 
AI, BLOCKCHAIN, ERP …

Với đội ngũ chuyên gia công nghệ, BAP Group không chỉ “phát triển phần mềm outsource” mà còn cung cấp “dịch 
vụ tư vấn giải pháp phần mềm” cho các công ty lớn ở Nhật, Việt Nam, các nước nói tiếng Anh. Song song đó, rất 
nhiều startup thành công tại Việt Nam đang được hậu thuẫn bởi BAP Ventures – quỹ đầu tư của BAP Group.

Tầm nhìn
BAP khát vọng trở thành tập đoàn công nghệ
hàng đầu Việt Nam, tiên phong trong lĩnh vực
công nghệ mới, cung cấp sản phẩm chất 
lượng, dịch vụ chuyên nghiệp cho khách 
hàng, là nơi quy tụ nhân tài, tạo môi trường 
phát triển năng lực, nâng cao chất lượng cuộc 
sống cho mọi thành viên.

Sứ mệnh
Contribute innovation to the world.

Giá trị cốt lõi



AI, Blockchain PHP, Node Js, Java, Ruby iOS, Android
Big Data, VR React Js, Vue Js React Native, Flutter

Sản phẩm, dịch vụ

Các vị trí tuyển dụng

Phát triển WEB/APP

BIG DATA

SAP - ERP

GAME

Phát triển BLOCKCHAIN

Phát triển BUSINESS APP

Phát triển AI - IOT

Liên hệ

Email : recruit@bap.jp  Điện thoại : 0967 097 497 

Skype : nthong.hr  Website : bap-software.net 

Địa chỉ
Đà Nẵng: Tầng 10, 81 Quang Trung, Hải Châu, Đà Nẵng     
Huế: Tầng 5, 28 Lý Thường Kiệt, Vĩnh Ninh, Huế     
Hồ Chí Minh: Tầng 17 Viettel Complex Building, 285 Cách Mạng Tháng 8, Quận 10, Hồ Chí Minh
Osaka: 541-0053 Toshiba Building 8F, 4-2-12 Honmachi, Chuo-ku, Osaka   
Tokyo: 103-0025 Okamoto Building 5F, 1-11-3 Nihonbashi, Kayabacho, Chuo-ku, Tokyo

Phát triển phần mềm Tư vấn công nghệ Đầu tư công nghệ

Hightech Web Development Mobile App Development



















- Công ty TNHH Công nghệ POLARIS Đà Nẵng là doanh nghiệp
FDI có vốn đầu tư từ POLUS-TEC là công ty gia công nhà gôc SỐ 1
tại Nhật Bản với quy mô hơn 1200 nhân viên và có 6 nhà máy lớn
trải dài khắp Nhật Bản.
- POLARIS vào năm 2020 có 70 nhân viên, là một trong những
doanh nghiệp chuyên về bản vẽ nhà Nhật Bản có quy mô nhân
sự đông nhất ở Đà Nẵng.
- POLARIS có hơn 50% nhân viên kĩ thuật tốt nghiệp trường đại học
Bách Khoa Đà Nẵng, trong đó nhiều sinh viên đến từ khoa Hóa,

khoa Môi trường, khoa Xây Dựng. Đây là những khoa đã có tiếp xúc
với phần mềm CAD từ lúc còn trên ghế nhà trường.

4. NỘI DUNG CÔNG VIỆC
- ĐÀO TẠO về tiếng Nhật, đào tạo về công việc bài 
bản từ đầu
- Đọc các bản vẽ xây dựng mặt bằng, mặt đứng nhà 
gỗ Nhật bản bằng tiếng Nhật.
- Sử dụng phần mềm CAD CAD kết cấu Nhật để triển 
khai kết cấu nhà gỗ dân dụng Nhật Bản (precut)



3. CHẾ ĐỘ ĐÃI NGỘ
- Làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 tại môi trường thoáng mát,
thân thiện, đầy chuyên nghiệp.
- Chế độ lương thưởng, phúc lợi hấp dẫn và đãi ngộ
xứng tầm
- Tổ chức lớp học tiếng Nhật, tài trợ chi phí học tiếng Nhật.
- Đa dạng các hoạt động văn hóa giải trí tinh thần,
gắn kết nhân viên

4. QUY TRÌNH LÀM VIỆC
- Có nguyện vọng tìm công việc ổn định, gắn
bó lâu dài.
- Tốt nghiệp cao đẳng, đại học. Ưu tiên
các trường kỹ thuật
- Ưu tiên NV biết tiếng Nhật đã học 3,6 tháng trở lên
- Ưu tiên có kinh nghiệm làm thực tập hoặc làm
công ty về bản vẽ của Nhật Bản 

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ POLARIS ĐÀ NẴNG
- Địa chỉ: VP 1: Số 1, đường số 1, KCN An Đồn, TP. Đà Nẵng 
               VP 2: Tầng 4,6,7, Toàn nhà Camelia, 773 Ngô Quyền,
               TP. Đà Nẵng 
- Fanpage: https://www.facebook.com/dnpolaris
- Email: hr@dnpolaris.com.vn
- SĐT: 02363 566 599





CONTACT US

Competitive compensations & 13th
salary
Flexible working time & 20 annual
leave days 
Kindergarten & lunch allowance
Good environment (activities & great
challenges)
Training courses & English classes
Agile working style and cutting-edge
technologies

WHY SMARTDEV?

 OUR VALUES

Respect
Teamwork
Flexibility
Transparency

255-257 Hung Vuong Street, Vinh Trung Plaza (11st Floor)

hr@smartdev.com

www.smartdev.vn

0236 3666 767

 VISIT US HERE:

SmartDev is a leading provider of global software solutions.
SmartDev was established in 2014 and is a wholly owned subsidiary of
Verysell Technologies Group (Switzerland). 
SmartDev combines renowned Swiss quality with the Vietnamese
passion to provide excellence and value











INTRODUCTION
The MTI Technology history and 
legacy started in 2016, as a 
subsidiary company of the MTI Group 
in Japan. With the mission of 
providing users with convenient 
services through websites and 
mobile applications, MTI has 
launched products in the fields of: 
Healthcare, music, finance, and other 
entertainment applications, serving 
the large number of internet users in 
the Japanese market.

WHAT 
MAKES US 
SPECIAL?

Product development, 
not outsourcing.
Digital transformation
Japanese quality, 
global service.
Agile professional 
team.

Looking for a place to fully 
nuture and grow your talents?

This is the place!



RECRUITMENT
Talent wanted: 

.NET, Python, NodeJS, Javascript, Cloud
Benefits

Flexible working hours, 2 days of remotely 

WFH per week

13th-month salary and Performance bonus

A culture of relentless learning with paid 

courses in specialized skills, soft skills, and 

English 

Agile professional team

Company trips, sponsored team building, 

monthly Happy Hour, Sport Clubs (Soccer, 

Badminton, Pingpong, Yoga) and other joyful 

events

Contact Information
Phone:

02366526468

Email: 
dn_recruit@mti-tech.vn

Website:
https://mti-vietnam.vn/

Website:
https://www.facebook.com/

MTITECHDANANG

Address:
23rd Floor, Vietinbank Building, 

36 Tran Quoc Toan St, 
Hai Chau 1 Ward, 

Hai Chau District, Danang City

Contact via QR Code

WEBSITEFACEBOOK



Tầng 3, Lô 15B3.1, Bùi Tá Hán, Khuê Mỹ, Ngũ Hành Sơn,
Đà Nẵng

tuyendung@paracelsoft.com

(+84)399201804

https://www.paracelsoft.com



ABOUT US

SOFTWARE DEVELOPMENT SERVICE

TECHNICAL MENU

AI / MACHINE LEARNING
DMS: Driver monitoring 
systems
ADAS: Advanced driver as-
sistance systems

Paracel Technology Solutions was established to provide IT platform 
for Japan, US, Asia small and medium company. We aimed at start-

ups that need an IT platform to grow their business.

MOBILE SOLUTIONS
Android, IOS, Tabet develop-
ment 

SOFTWARE DEVELOPMENT
Healthcare: CareBook
ERP: Ofbiz, ERPNext customize
Retail: FiboCenter, FiboCard, 
Fibo POS, Fibo Restaurant
 

AUTOMATED TESTING
Bottest platform
Automatic Test process
Software Quality Manage-
ment

PROGRAMING 
LANGUAGE/DB

C/C++
C#, .NET
PHP
MySQL/Oracle
Unity
Ruby
ObjeObjective C/Swift
Python
JS(Angular,React, 
Node)

FRAMEWORK

CodeIgniter
Spring MVC/Boot
TensorFlow, Yolo
CakePHP
Rails
Laravel
UnUnity/Cocos2dx
Xamarin
Yii
Wordpress

OS
INFRASTRUCTURE

Linux(Ubuntu, 
CentOS)
Windows10
iOS/Android
AWS
Kurbernet
Azure
DDocker

AI/BIG DATA

Object detection
Face recognition
Data mining, data-
analysis
NLP



THÀNH TỰU

iViettech hiện đang vận hành ba thương hiệu đào tạo tại Đà Nẵng như sau:

iViettech - Trung tâm đào tạo lập trình số 1 Đà Nẵng

iDesign - Trung tâm đào tạo thiết kế chuyên nghiệp 

ITExpert – Trung tâm đào tạo chuyên sâu CNTT

Năm hoạt động trong lĩnh vực đào tạo 
nguồn lực Công nghệ thông tin, iViettech 
đã trở thành trung tâm uy tín với đội ngũ 
học viên chất lượng, đã và đang làm việc 
tại hầu hết các công ty phần mềm lớn ở  
Đà Nẵng. 

Thông tin chi tiết Liên hệ
h�ps://ivie�ech.vn/

h�ps://idesign.edu.vn/

h�ps://itexpe�.vn/

GIỚI THIỆU

02

03

THƯƠNG HIỆU CỦA CHÚNG TÔI

DA NANG IT EXPERT TRAINING CENTER

 02363 888 279

contact@ivie�ech.vn

92 Quang Trung, Hải Châu, Đà Nẵng

Đào tạo và Cam kết hỗ trợ tìm việc làm



iViettech – Trung tâm đào tạo lập trình viên chuyên nghiệp, với hơn 7 năm kinh nghiệm đào tạo lập trình và kiểm thử phần 
mềm, với hàng ngàn học viên tốt nghiệp và đang làm việc tại các doanh nghiệp phần mềm tại Đà Nẵng, iViettech đã trở 
thành đơn vị đào tạo lập trình uy tín số 1 tại Đà Nẵng.

Các khóa học lập trình tại iViettech
Lập trình viên chuyên nghiệp
Lập trình Java từ A-Z
Lập trình PHP – Laravel
Lập trình Front End
Kiểm thử phần mềm
Lập trình Android
Lập trình iOS

CHÚNG TÔI ĐÀO TẠO 
NHỮNG GÌ?

CHÚNG TÔI ĐÀO TẠO 
NHỮNG GÌ?

DA NANG IT EXPERT TRAINING CENTER

ITExpert – Trung tâm đào tạo chuyên sâu CNTT, chuyên đào tạo về các kỹ năng quản lý và các kỹ năng kỹ thuật chuyên 
sâu về công nghệ nhằm giúp các Lập trình viên, Chuyên viên CNTT, Sinh viên IT tiếp cận các kiến thức, kỹ năng cao cấp một 
cách nhanh nhất và dễ dàng.

ITExpert đang triển khai các khóa học về: 
Phân tích nghiệp vụ (BA)
Kỹ sư Trí tuệ nhân tạo (AI Engineer)
DevOps Engineer

ITExpert - Cùng xây dựng đội ngũ chuyên gia

iDesign mong muốn tạo ra đội ngũ chuyên nghiệp trong lĩnh vực thiết kế, chúng tôi cam kết đem đến các chương trình 
đào tạo chất lượng, hiệu quả và giúp các bạn trẻ có được việc làm ổn định và phát triển nghề nghiệp lâu dài.

iDesign đang triển khai các khóa học về:

Thiết kế đồ họa 
Thiết kế UI/UX
Thiết kế nội thất
3D & 3D Animation 

iDesign - Nân tầm thiết kế cho bạn

92 Quang Trung, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

02363 888 279

contact@ivie�ech.vn
h�ps://ivie�ech.vn/

h�ps://idesign.edu.vn/
h�ps://itexpe�.vn/

Muốn học lập trình, cứ đến iViettech



Công ty TNHH Japan Quality được thành lập năm 2015 với tư
cách là công ty thuộc Human Crest Group (Nhật Bản) – công ty
chuyên về lĩnh vực kiểm thử phần mềm.
Với quy mô gồm 50 nhân viên, công ty thường xuyên hỗ trợ
các khách hàng Nhật Bản trong kiểm thử (test) các ứng dụng
dịch vụ, game, hệ thống web...Ngoài ra, công ty còn thực hiện
việc phát triển các công cụ dùng cho kiểm thử tự động.

Japan Quality tạo một môi trường để các Engineer tương tác
trực tiếp với khách hàng và tích cực tham gia vào các dự án,
qua đó có thể nâng cao được kỹ năng về kiểm thử cũng như
khả năng giao tiếp bằng tiếng Nhật của nhân viên...
Công ty thường xuyên tổ chức các buổi training về cách tạo
quan điểm test, testcase, chia sẻ văn hóa Nhật… 
Hỗ trợ chi phí đào tạo các khóa học tiếng Nhật, khóa học IT
(Java...)
Nhiều hoạt động câu lạc bộ, teambuilding, nghỉ mát và phúc lợi
hấp dẫn cho nhân viên.

Công ty có chế độ tiếp nhận intern đối với các bạn sinh viên
năm 3, năm 4 với mức thù lao hấp dẫn và thời gian làm việc
linh hoạt.

1. Khái quát chung

2. Môi trường làm việc, chế độ đào tạo và đãi ngộ

3. Thông tin tuyển dụng

Nếu�bạn�quan�tâm�đến�Nhật�Bản�hoặc�muốn�làm�việc�tại
Nhật�Bản,�hãy�gia�nhập�công�ty�chúng�tôi!

Công�ty�TNHH�Japan�Quality�
Tầng�16,�Da�Nang�Software�Park,�02�Quang�Trung,�phường�Thạch�Thang,�quận�Hải�Châu,�TP.�Đà�Nẵng

www.vn.japanquality.asia����������Tel:�(+84)�236�3�981�399������������jpq_career@japanquality.asia

1.�Software�Quality�Management�Service

2.�Software�Testing�Service

3.�Software�Test�Automation�Service

4.�Software�Assessment�Service

DỊCH�VỤ
SOFTWARE�TEST&�QA�SOLUTIONS

Regression�test�automation�service

API�Testing�Cloud�service

Mobile�App�Testing�service

Lynx
AUTOMATION�TESTING�SERVICE



     Địa chỉ công ty: Lô A1, khu công nghiệp Hòa Khánh, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên

Chiểu, thành phố Đà Nẵng

Thành lập năm 2003, trong suốt quá trình xây dựng và
phát triển Công ty TNHH Murata Manufacturing Việt
Nam Đà Nẵng tự hào là Công ty cung cấp linh kiện
điện tử cho các khách hàng lớn trong lĩnh vực công
nghệ. Năm 2018 Công ty gia nhập tập đoàn Murata
Nhật Bản-tập đoàn có hơn một trăm công ty thành
viên, có mặt trên nhiều quốc gia. Với nhân sự hơn
4.000 người, Chúng tôi luôn cố gắng nỗ lực để đem lại
những sản phẩm chất lượng tới khách hàng và đóng
góp cho sự phát triển của xã hội.

Đến với Murata Manufacturing Việt Nam Đà Nẵng, bạn
sẽ được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, chế
độ đãi ngộ tốt. Có cơ hội được đi tu nghiệp tại nước
ngoài như Singapore, Nhật Bản,.. Được tham gia các
hoạt động giải trí nâng cao tinh thần gắn kết, các hoạt
động đóng góp cho xã hội... 

Với sự phát triển bền
vững và ổn định, hằng
năm chúng tôi đều
mang đến những cơ
hội việc làm ở tất cả
các vị trí, đặc biệt với
đặc thù là Công ty sản
xuất linh kiện điện tử,
chúng tôi cần những
nhân viên có chuyên
môn kỹ thuật về các
ngành điện, điện tử, cơ
khí, công nghệ thông
tin...
Các chương trình
nghiên cứu khoa học,
chương tình thực tập
sinh và chương tình
học bổng được công ty
tổ chức thường niên.

MURATA MANUFACTURING
VIETNAM DA NANG CO., LTD.

      Fanpage:  Murata Manufacturing Việt Nam Đà Nẵng 



ACECOOK VIỆT NAM



Thành phố Hà Nội
Tỉnh Hưng Yên
Tỉnh Bắc Ninh
Thành phố Đà Nẵng

Được thành lập vào ngày 15/12/1993
và chính thức đi vào hoạt động từ
năm 1995, sau nhiều năm hoạt động,
Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam
đã không ngừng phát triển, lớn mạnh
trở thành công ty thực phẩm hàng
đầu tại Việt Nam với vị trí vững chắc
trên thị trường, chuyên cung cấp các

Trở thành doanh nghiệp sản xuất
thực phẩm hàng đầu Việt Nam có đủ
năng lực quản trị để thích ứng với quá
trình toàn cầu hóa

Cung cấp sản phẩm/dịch vụ chất
lượng cao mang đến SỨC KHỎE-
AN TOÀN-AN TÂM cho khách hàng

Thông qua con đường ẩm thực để
cống hiến cho xã hội Việt Nam.

GIỚI THIỆU CÔNG TY

TRIẾT LÝ KINH DOANH

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

TẦM NHÌN SỨ MỆNH

sản phẩm ăn liền có chất lượng và dinh dưỡng cao.
Quy mô công ty: 11 nhà máy, 6 chi nhánh và 1 văn phòng đại diện trên toàn quốc:

Happy Consumer
Happy Employees
Happy Society

1.
2.
3.

Thành phố Hồ Chí Minh
Tỉnh Bình Dương
Tỉnh Vĩnh Long
Tổng công ty tại
TP. Hồ Chí Minh

Tổng giám đốc công ty Acecook Việt Nam
Ông Kajiwara Junichi

Cook Happiness được thể hiện cụ thể
bằng 3 chữ Happy (3H):

https://acecookvietnam.vn/



Sau những nỗ lực hiện thực hóa chữ H thứ
2 là mang đến hạnh phúc cho người lao
động, Acecook liên tiếp nhiều năm được
vinh danh tại bảng xếp hạng 100 nơi làm
việc tốt nhất Việt Nam.

Với văn hóa không ngừng học hỏi, Acecook
rất quan trọng việc đào tạo và phát triển
nhân viên. Công ty luôn sẵn sàng tạo điều
kiện để nhân viên được tham dự các lớp
đào tạo/huấn luyện nhằm nâng cao
chuyên môn công việc.

Là doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh,
Acecook có nhiều vị trí  làm việc phù hợp
với đa số các ngành học:
Nhóm kỹ thuật: QA, QC, Quản lý sản xuất,...
Nhóm kinh doanh: Sales, Marketing,...
Nhóm quản trị chung: Nhân sự, Kế toán,... 

Tìm hiểu thêm cơ hội việc làm tại Website:
https://acecookcareer.com/

Với triết lý 3H, hằng năm Acecook tổ chức
chương trình học bổng ACECOOK HAPPY
SCHOLARSHIP  nhằm khuyến khích tinh thần
học tập cho các bạn sinh viên khó khăn.

TOP 100 NƠI LÀM VIỆC TỐT NHẤT
VIỆT NAM

MÔI TRƯỜNG CỦA SỰ HỌC HỎI
VÀ PHÁT TRIỂN

CƠ HỘI VIỆC LÀM

HOẠT ĐỘNG HƯỚNG ĐẾN
SINH VIÊN

Acecook - Nurturing Your Career And Happiness
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