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NỘI QUY
(Trích nội quy cơ quan, quyết định số 241/QĐ-ĐHCNTT-TCHC ngày 2 tháng 7
năm 2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Thông tin)
1. Đối tượng áp dụng:
a. Cán bộ, viên chức hành chính bao gồm:
 Ban giám hiệu;
 Lãnh đạo, chuyên viên, nhân viên các phòng, ban, trung tâm, thư viện;
 Thư ký, trợ lý của các đơn vị;
 Các cá nhân được Hiệu trưởng quy định làm việc theo chế độ hành chính.
b. Nghiên cứu viên;
c. Giảng viên;
d. Sinh viên;
e. Khách đến liên hệ công tác.
2. Giữ gìn vệ sinh nơi công cộng, nơi làm việc, lớp học sạch đẹp, gọn gàng; không
vứt rác, mẩu thuốc lá bừa bãi.
3. Thái độ hòa nhã, văn minh, lịch sự trong giao tiếp. Nghiêm cấm mọi biểu hiện cửa
quyền, hách dịch, quát tháo, nhũng nhiễu, gây phiền hà, khó khăn trong giải quyết
công việc. Không gây ồn ào mất trật tự trong khuôn viên Trường.
4. Trang phục phải gọn gàng lịch sự. Đối với lực lượng bảo vệ, thường trực cơ quan,
cán bộ y tế phải mặc đúng trang phục của ngành theo quy định.
5. Có trách nhiệm bảo vệ tài sản công, không được sử dụng các tài sản, phương tiện
công để phục vụ cho mục đích cá nhân.
6. Nghiêm chỉnh thực hiện phòng chống cháy nổ; tiết kiệm điện, nước, không đun nấu
trong phòng làm việc, phòng học. Kiểm tra an toàn các thiết bị, tắt điện các thiết bị
và khóa phòng trước khi ra về.
7. Không được mạo danh để giải quyết công việc, không được mượn danh cơ quan để
giải quyết các công việc cá nhân.
8. Không tạo và gieo rắc virus; xâm nhập hệ thống máy tính trái phép để chiếm đoạt
quyền điểu khiển hệ thống, nội dung thông tin, làm biến dạng hoặc hủy hoại dữ
liệu. Không sử dụng máy tính để truyền bá thông tin phản động, lừa đảo. Không
tung tin đồn thất thiệt, nói xấu, kích động chia rẽ, gây mất đoàn kết trong Trường.
9. Không được mang hung khí, vũ khí, chất dễ cháy nổ, hoá chất độc hại, hàng quốc
cấm, các vật gây mất vệ sinh vào Trường.
10. Không sử dụng rượu, bia và các chất có cồn; không hút thuốc lá trong phòng, trong
lớp học. Cấm chơi cờ bạc dưới mọi hình thức.
11. Để xe máy, xe đạp và các phương tiện đi lại đúng nơi quy định, theo chỉ dẫn của tổ
Bảo vệ.
12. Nghiêm cấm các hình thức mê tín dị đoan trong cơ quan.
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