BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 27/2009/TT-BGDĐT
Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2009
THÔNG TƢ
Ban hành Quy chế ngoại trú của học sinh, sinh viên các trƣờng
đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy
Căn cứ Nghị định 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy
định chi tiết và hƣớng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục;
Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 107/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ
quy định chi tiết và hƣớng dẫn thi hành một số điều của Luật Cƣ trú ngày 29 tháng 11
năm 2006;
Bộ trƣởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về ngoại trú của học sinh, sinh viên
các trƣờng đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy.
Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tƣ này Quy chế ngoại trú của học sinh, sinh
viên các trƣờng đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy.
Điêu 2. Thông tƣ này có hiệu lực thi hành từ ngày 02 tháng 12 năm 2009 và thay
thế Quyết định số 43/2002/QĐ-BGDĐT ngày 22 tháng 10 năm 2002 của Bộ trƣởng Bộ
giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế công tác học sinh, sinh viên ngoại trú
trong các trƣờng đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trƣởng Vụ Công tác học sinh, sinh viên, Thủ
trƣởng đơn vị có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào
tạo, Giám đốc đại học, học viện, Hiệu trƣởng trƣờng Đại học, cao đẳng và Trung cấp
chuyên nghiệp chịu trách nhiệm thi hành Thông tƣ này.
KT. BỘ TRƢỞNG
THỨ TRƢỞNG

Nơi nhận:
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Uỷ ban VH, GD, TN, TN&NĐ của Quốc hội;
- Ban Tuyên giáo TW;
- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tƣ pháp);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Kiểm toán nhà nƣớc;
- Công báo;
- Website Chính phủ;
- Website Bộ GD&ĐT;
-Nhƣ Điều 3;
- Lƣu VT, PC, Vụ CT HSSV.

(Đã ký)

Nguyễn Vinh Hiển
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QUY CHẾ
Ngoại trú của học sinh, sinh viên các trƣờng đại học, cao đẳng,
trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy
(Ban hành kèm theo Thông tư số 27 /2009/TT-BGDĐT ngày 19 tháng 10
năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
Chƣơng I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tƣợng áp dụng
1. Quy chế này quy định ngoại trú của học sinh, sinh viên các trƣờng đại học, cao
đẳng, trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy, bao gồm: quyền và nghĩa vụ của học sinh,
sinh viên ngoại trú; công tác học sinh, sinh viên ngoại trú; trách nhiệm của Hiệu trƣởng
nhà trƣờng, Giám đốc sở giáo dục và đào tạo.
2. Quy chế này áp dụng đối với học sinh, sinh viên ngoại trú hệ chính quy trong
đại học, học viện, trƣờng đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp (sau đây gọi
chung là nhà trƣờng), các tổ chức và cá nhân có liên quan đến ngoại trú của học sinh,
sinh viên.
Điều 2. Giải thích từ ngữ
Trong quy chế này, các từ ngữ sau đây đƣợc hiểu nhƣ sau:
1. Học sinh, sinh viên ngoại trú là học sinh, sinh viên không ở trong khu nội trú
của nhà trƣờng.
2. Cƣ trú là việc thƣờng trú hoặc tạm trú tại một địa điểm, một khu vực nhất định
trên lãnh thổ Việt Nam.
Điều 3. Mục đích
Tạo cơ sở pháp lý để nhà trƣờng phối hợp với chính quyền địa phƣơng trong việc
quản lý và hỗ trợ cho học sinh, sinh viên ngoại trú có môi trƣờng ăn, ở, sinh hoạt lành
mạnh, học tập và rèn luyện tốt, đồng thời tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên tham gia
và phát huy đƣợc năng lực của mình trong việc xây dựng đời sống văn hoá, nền nếp, kỷ
cƣơng, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội ở nơi cƣ trú..
Điều 4. Yêu cầu của công tác học sinh, sinh viên ngoại trú
1. Thực hiện đúng chủ trƣơng, đƣờng lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà
nƣớc, quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, quy định của chính quyền địa phƣơng.
2. Nắm đƣợc tình hình học sinh, sinh viên; kịp thời phối hợp giải quyết các vấn đề
có liên quan đến học sinh, sinh viên ngoại trú.
3. Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, thƣờng xuyên giữa nhà trƣờng với địa phƣơng,
gia đình học sinh, sinh viên ngoại trú.
4. Hỗ trợ, giúp đỡ học sinh, sinh viên ngoại trú đảm bảo an toàn, trật tự, văn hoá
nơi cƣ trú.
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Chƣơng II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA HỌC SINH, SINH VIÊN NGOẠI TRÚ
Điều 5. Quyền của học sinh, sinh viên ngoại trú
1. Học sinh, sinh viên ngoại trú đƣợc hƣởng các quyền theo quy định hiện hành
của Quy chế học sinh, sinh viên trƣờng đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ
chính quy do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
2. Đƣợc hƣởng các quyền công dân cƣ trú trên địa bàn,đƣợc chính quyền địa
phƣơng, nhà trƣờng tạo điều kiện thuận lợi và giúp đỡ trong việc ngoại trú.
3. Đƣợc quyền khiếu nại, đề đạt nguyện vọng của mình đến chính quyền địa
phƣơng, Hiệu trƣởng nhà trƣờng và các cơ quan hữu quan đối với các vấn đề liên quan
đến quyền, lợi ích chính đáng tại nơi cƣ trú.
Điều 6. Nghĩa vụ của học sinh, sinh viên ngoại trú
1. Thực hiện nghĩa vụ theo quy định hiện hành của Quy chế học sinh, sinh viên
trƣờng đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy do Bộ Giáo dục và
Đào tạo ban hành.
2. Thực hiện nghĩa vụ công dân theo quy định của pháp luật. Chấp hành các quy
định về đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội; tích cực tham gia các hoạt động văn hoá,
văn nghệ, thể dục thể thao, phòng chống ma tuý, phòng chống tội phạm, các tệ nạn xã
hội, bảo vệ môi trƣờng nơi cƣ trú và các hoạt động khác do địa phƣơng tổ chức.
3. Phải đăng ký tạm trú với công an xã (phƣờng, thị trấn) và báo với nhà trƣờng về
địa chỉ ngoại trú của mình trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhập học.
4. Khi có sự thay đổi về nơi cƣ trú, phải báo địa chỉ cƣ trú mới của mình với nhà
trƣờng trong thời hạn 20 ngày.
5. Học sinh, sinh viên ngoại trú có hộ khẩu thƣờng trú và đang cƣ trú tại nơi có hộ
khẩu thực hiện các nghĩa vụ đƣợc quy định tại các khoản 1, 2, 4 của Điều này.
Chƣơng III
CÔNG TÁC HỌC SINH, SINH VIÊN NGOẠI TRÚ
Điều 7. Công tác quản lý học sinh, sinh viên ngoại trú
1. Phổ biến các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhà trƣờng về công tác ngoại
trú của học sinh, sinh viên; hƣớng dẫn và tƣ vấn thủ tục đăng ký tạm trú ngay từ khi nhập
học.
2. Lập kế hoạch hàng năm để thực hiện công tác quản lý học sinh, sinh viên ngoại
trú.
3. Lập sổ học sinh, sinh viên ngoại trú (Phụ lục số II), cập nhật đầy đủ, kịp thời
việc thay đổi nơi cƣ trú của học sinh, sinh viên ngoại trú.
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Điều 8. Công tác phối hợp
1. Lập kế hoạch phối hợp với chính quyền địa phƣơng nắm bắt tình hình về nhà
trọ để tƣ vấn, giới thiệu chỗ ở cho học sinh, sinh viên có nhu cầu.
2. Chủ động phối hợp với chính quyền địa phƣơng, cơ quan công an, các ngành có
liên quan tổ chức hội nghị giao ban hàng năm giữa nhà trƣờng và chính quyền địa
phƣơng về tình hình học sinh, sinh viên ngoại trú, kịp thời giải quyết các vụ việc có liên
quan đến học sinh, sinh viên ngoại trú.
3. Phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội sinh viên Việt
Nam, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội khác có liên quan
để tƣ vấn, hỗ trợ, giúp đỡ, tổ chức thực hiện công tác ngoại trú của học sinh, sinh viên.
Chƣơng IV
TRÁCH NHIỆM CỦA HIỆU TRƢỞNG NHÀ TRƢỜNG,
GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Điều 9. Trách nhiệm của Hiệu trƣởng nhà trƣờng
1. Căn cứ điều kiện cụ thể của nhà trƣờng, tổ chức thực hiện công tác ngoại trú
của học sinh, sinh viên theo quy định tại chƣơng III của Quy chế này.
2. Phê duyệt kế hoạch hoạt động công tác quản lý học sinh, sinh viên ngoại trú
hàng năm của trƣờng và chỉ đạo, tổ chức thực hiện.
3. Bố trí cán bộ làm công tác ngoại trú của học sinh, sinh viên.
4. Bảo đảm các điều kiện nhằm phát huy vai trò của tổ chức Đoàn Thanh niên
Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam
trong công tác ngoại trú của học sinh, sinh viên.
5. Có cơ chế phối hợp với các cơ quan chức năng ở địa phƣơng để tạo điều kiện
cho học sinh, sinh viên ngoại trú thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình.
6. Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạotham mƣu, đề xuất cho Uỷ ban nhân dân
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng chỉ đạo thực hiện công tác ngoại trú của học sinh,
sinh viên phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phƣơng.
Điều 10. Trách nhiệm của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo
1. Chỉ đạo tổ chức thực hiện, kiểm tra, đánh giá và sơ kết hàng năm công tác học
sinh, sinh viên theo nội dung Quy chế này đối với các nhà trƣờng trực thuộc Sở Giáo dục
và Đào tạo.
2. Tham mƣu cho Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng ban
hành quy định quản lý nhà trọ cho học sinh, sinh viên và quy chế phối hợp quản lý học
sinh, sinh viên ở ngoại trú.
3. Chủ trì, phối hợp với ban, ngành ở địa phƣơng, các trƣờng đại học, cao đẳng và
trung cấp chuyên nghiệp kiểm tra, đánh giá về tình hình học sinh, sinh viên ngoại trú.
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Chƣơng V
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 11. Chế độ báo cáo
1. Các nhà trƣờng kịp thời báo cáo với Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan có
liên quan những vụ việc xảy ra có liên quan đến học sinh, sinh viên ngoại trú.
2. Kết thúc năm học, nhà trƣờng tổng kết công tác học sinh, sinh viên ngoại trú,
báo cáo cơ quan quản lý giáo dục trực tiếp, đồng thời gửi Sở Giáo dục và Đào tạo địa
phƣơng để tổng hợp (Phụ lục số I).
3. Các Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp, đánh giá tình hình công tác học sinh,
sinh viên ngoại trú trên địa bàn, báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo sau khi kết thúc năm
học.
Điều 12. Kiểm tra, khen thƣởng, kỷ luật
1. Bộ Giáo dục và Đào tạo, các Sở Giáo dục và Đào tạo, chính quyền địa phƣơng,
cơ quan có liên quan và các nhà trƣờng theo thẩm quyền tổ chức kiểm tra, đánh giá việc
thực hiện công tác ngoại trú của học sinh, sinh viên hàng năm
2. Học sinh, sinh viên ngoại trú vi phạm khoản 3 Điều 6 của Quy chế này sẽ bị nhà
trƣờng xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách; vi phạm khoản 4 Điều 6 của Quy chế
này lần thứ nhất xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách, các lần tiếp theo trong năm học
xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo; các vi phạm khác xử lý theo khung xử lý kỷ luật
của Quy chế học sinh, sinh viên các trƣờng đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp
hệ chính quy.
3. Các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác ngoại trú của học sinh, sinh
viên đƣợc xem xét khen thƣởng theo quy định.
KT. BỘ TRƢỞNG
THỨ TRƢỞNG
(Đã ký)
Nguyễn Vinh Hiển
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Phụ lục số I
ĐƠN VỊ: ……………………………………..

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

Kính gửi: …………………………………………………………
BÁO CÁO CÔNG TÁC HỌC SINH, SINH VIÊN NGOẠI TRÚ NĂM HỌC ……………..
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STT

Trình độ đào tạo

1
2
3

Đại học
Cao đẳng
Trung cấp chuyên nghiệp
Cộng:

Tổng
số
HSSV
toàn
trƣờng

Số lần
nhà
trƣờng đi
kiểm tra
nơi ngoại
trú của
HSSV

HSSV ngoại trú
Tổng số
HSSV
ngoại trú

Số
HSSV
thuê
nhà trọ

Số lần
phối hợp
với địa
phƣơng Khiển
kiểm tra, trách
giao ban

Cảnh
cáo

Đình
chỉ học
tập 1
năm
học

Buộc
thôi
học

Hình
thức
kỷ
luật
khác

- Thành tích của trƣờng trong công tác HSSV ngoại trú: ……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
- Đề xuất, kiến nghị: …………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
NGƢỜI LẬP BIỂU

……………………, ngày ……. tháng …….. năm 20……

(Ký, ghi rõ họ tên)

THỦ TRƢỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)
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Phụ lục số II
ĐƠN VỊ: ……………………………………..
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SỔ
THEO DÕI QUẢN LÝ HỌC SINH, SINH VIÊN NGOẠI TRÚ (DIỆN THUÊ NHÀ TRỌ)
Ngày
Mã
Họ và tên
Số điện
tháng
sinh
chủ nhà trọ
thoại của
Họ và tên HSSV
Lớp
Khoa
Địa chỉ nơi
năm
viên
chủ nhà
cƣ trú
sinh
2

3

4

5

6

7

8

Ngày đăng
ký cƣ trú

9

1
2
3
…

…………………, ngày ……. tháng ……. năm 20……
Lưu ý: Trong sổ của trường có ảnh của HSSV ngoại trú

NGƢỜI LẬP DANH SÁCH
(Ký, ghi rõ họ và tên)
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UỶ BAN NHÂN DÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH THÁI NGUYÊN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY CHẾ
QUẢN LÝ HỌC SINH - SINH VIÊN NGOẠI TRÚ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1718/2007/QĐ-UB
ngày 28/8/2007 của UBND tỉnh Thái Nguyên)
CHƢƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Học sinh, sinh viên ở ngoại trú là những công dân đang học tập, rèn
luyện trong các trƣờng Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp cơ sở Dạy nghề,
Trung tâm Giáo dục thƣờng xuyên, Trung tâm Dịch vụ việc làm và các cơ sở dạy nghề
(gọi chung là nhà trường) xác nhận làm thủ tục đăng ký ở ngoại trú theo Luật Cƣ trú,
bao gồm các trƣờng hợp sau:
1. Học sinh và sinh viên ở với gia đình bố, mẹ, anh, chị (ngƣời có trách
nhiệm nuôi dƣỡng).
2. Học sinh và sinh viên ở nhà ngƣời thân, họ hàng, …
3. Học sinh và sinh viên ra thuê nhà, thuê phòng ở trọ bên ngoài nhà trƣờng.
Điều 2. Đối tƣợng điều chỉnh.
1. Quy chế này điều chỉnh đối với các Nhà trƣờng, Cơ quan, Ban, Ngành, đơn
vị, các tổ chức xã hội có liên quan trong công tác quản lý học sinh, sinh viên ở ngoại
trú.
2. Cán bộ làm công tác quản lý HSSV, HSSV ở ngoại trú, các chủ hộ cho
HSSV thuê trọ, ở trọ, các cán bộ chức năng tham gia vào công tác có liên quan đến quản lý
HSSV ngoại trú.
Điều 3. Phạm vi điều chỉnh.
Quy chế này điều chỉnh hành vi hoạt động của các tổ chức, cá nhân tham gia
trong công tác quản lý HSSV ngoại trú trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
Điều 4. Nguyên tắc điều chỉnh:
- Công tác quản lý HSSV ở ngoại trú phải đảm bảo đúng quy định của pháp
luật. Mọi hành vị vi phạm pháp luật phải đƣợc phát hiện và xử lý kịp thời.
- UBND tỉnh khuyến khích các cá nhân, tổ chức tham gia tạo điều kiện đảm bảo
về nơi ăn, ở, sinh hoạt cho HSSV thuê ở ngoại trú. Nghiêm cấm mọi hành vi lợi dụng
việc cho HSSV thuê nhà để hoạt động vi phạm pháp luật.
Điều 5. HSSV ở ngoại trú phải tuân thủ và chấp hành mọi chủ trƣơng, đƣờng
lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nƣớc, Luật Cƣ trú và các nội quy, quy chế
của Bộ GD&ĐT, của Nhà trƣờng và các quy định của chính quyền địa phƣơng nơi cho
phép tạm trú.
Điều 6. Các trƣờng Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp, Dạy nghề,
Trung tâm Giáo dục thƣờng xuyên; Chính quyền địa phƣơng và các cơ quan chức
năng: Công an, Thuế, Quản lý Xây dựng, Tài nguyên-môi trƣờng cần tổ chức phối hợp
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làm tốt trách nhiệm chuyên môn có liên quan đến việc xây dựng nhà trọ, kinh doanh
nhà trọ, vệ sinh môi trƣờng, công tác quản lý HSSV ở ngoại trú theo chức năng, nhiệm
vụ đã đƣợc quy định.
CHƢƠNG II
NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ ĐỐI VỚI HỌC SINH, SINH VIÊN NGOẠI TRÚ
Điều 7. HSSV ở ngoại trú đƣợc hƣởng các quyền lợi và nghĩa vụ của công dân,
phải gƣơng mẫu chấp hành tốt các chủ trƣơng, chính sách của Đảng, pháp luật của
Nhà nƣớc, chấp hành các quy định của pháp luật về cƣ trú, các quy định của chính
quyền địa phƣơng và quy định, quy chế của nhà trƣờng và các quy định tại Quy chế
này.
Điều 8. HSSV ở ngoại trú phải làm giấy đăng ký ở ngoại trú theo mẫu quy định
có xác nhận của nhà trƣờng và công an phƣờng, xã, thị trấn ở trọ. HSSV ở ngoại trú
khi thay đổi chỗ ở phải báo với chủ hộ, Công an phƣờng, xã, thị trấn và phải làm lại
thủ tục xin thay đổi nơi ở ngoại trú với nhà trƣờng và làm thủ tục đăng ký tạm trú tại
Công an phƣờng, xã, thị trấn theo quy định của luật Cƣ trú. Hết một học kỳ, năm học
phải nộp Giấy xác nhận HSSV ngoại trú theo mẫu quy định cho Công an phƣờng, xã,
thị trấn để xác nhận.
- Nghiêm cấm HSSV ở ngoại trú vi phạm một trong những hành vi sau đây:
1. Tàng trữ, buôn bán, vận chuyển và sử dụng các loại vũ khí, hung khí, chất
nổ, chất gây cháy, pháo và các chất độc hại.
2. Tàng trữ, buôn bán, vận chuyển và sử dụng trái phép dƣới mọi hình thức các
chất kích thích gây nghiện nhƣ: Thuốc phiện, ma tuý và các chế phẩm của ma tuý.
3. Tàng trữ, lƣu hành, truyền bá phim ảnh, băng đĩa hình, băng đĩa nhạc và các
văn hoá phẩm có nội dung đồi truỵ, khiêu dâm, kích động bạo lực, các tài liệu chiến
tranh tâm lý của địch hoặc các tài liệu tuyên truyền tà đạo trí phép và tham gia các tà
đạo, tín ngƣỡng, tôn giáo trái pháp luật.
4. Tổ chức hoặc tham gia các hoạt động đánh bạc, số đề, cá độ và hành vi đồi
trụy, mại dâm dƣới bất kỳ hình thức nào.
5. Gây gổ đánh nhau hoặc kích động đánh nhau, tổ chức băng nhóm, phe phái
tụ tập gây rối trật tự công cộng; tổ chức, tham gia đua xe hoặc cổ vũ đua xe trái phép
dƣới bất kỳ hình thức nào.
6. Huỷ hoại, trộm cắp tài sản của Nhà nƣớc, tài sản riêng của công dân hoặc
cƣỡng đoạt, cƣớp, cƣớp giật tài sản của công dân.
7. Có hành động thiếu văn hóa, gây mất trật tự công cộng, gây ô nhiễm môi
trƣờng.
8. Đƣa ngƣời ngoài vào ở trong phòng ở của mình quá giờ quy định. Tổ chức
uống rƣợu, bia, ca múa nhạc gây ồn ào mất trật tự và các hành vi trái pháp luật khác.
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CHƢƠNG III
TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC TRƢỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG,
TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP, TRƢỜNG DẠY NGHỀ, CÁC TRUNG TÂM
VÀ CƠ SỞ DẠY NGHỀ
Điều 9. Trách nhiệm của các trƣờng Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên
nghiệp, Trƣờng dạy nghề, các trung tâm và cơ sở dạy nghề
1.Thƣờng xuyên giáo dục cho HSSV nâng cao nhận thức về chính trị - tƣ tƣởng,
pháp luật, Luật cƣ trú, kiến thức về phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và ý thức cảnh giác bảo vệ
ANTT.
2. Xây dựng, ban hành những quy định cụ thể đối với HSSV ra ở ngoại trú nhƣ:
Thủ tục hồ sơ, mẫu đơn cho HSSV ngoại trú và quy định cụ thể các hình thức khen
thƣởng, kỷ luật đối với HSSV ngoại trú. Quán triệt cho HSSV thực hiện bản Quy chế
quản lý HSSV ngoại trú của UBND tỉnh ban hành.
3. Không giải quyết cho HSSV ở ngoại trú trong các cơ quan Đảng, Nhà nƣớc,
lực lƣợng vũ trang, các tổ chức đoàn thể, Mặt trận, trong khuôn viên nơi thờ tự, hành
đạo của các tổ chức tôn giáo nhƣ: Đình , Chùa, Nhà thờ. Không để HSSV thuê nhà
ngoại trú ở các gia đình có thành viên liên quan đến tội phạm, tệ nạn xã hội: Ma túy,
cờ bạc, số đề, mại dâm hoặc kinh doanh nhà hàng, bia, cà phê, Karaoke, vũ trƣờng.
4. Lập sổ theo dõi quản lý đối với HSSV ở ngoại trú. Chủ động có kế hoạch để
phối hợp với chính quyền địa phƣơng, cơ quan Công an, tổ nhân dân kiểm tra thƣờng
xuyên HSSV ở ngoại trú.
5. Phối hợp với cơ quan công an và các ngành có liên quan, giải quyết nhanh
gọn, dứt điểm các vụ việc do HSSV gây ra và những vụ việc có liên quan đến HSSV,
xử lý nghiêm đối với những hành vi vi phạm. Sau khi xử lý HSSV ngoại trú vi phạm,
cần có sự trao đổi với công an địa phƣơng để phối hợp quản lý giáo dục.
Điều 10. Các trƣờng cần đầu tƣ xây dựng KTX nội trú khang trang, sạch đẹp để
thu hút HSSV vào ở khu nội trú do nhà trƣờng quản lý. Nhà trƣờng phải có hƣớng dẫn
cụ thể về các thủ tục đối với HSSV ra ở ngoại trú, có hệ thống sổ sách theo dõi, kiểm
tra và đánh giá định kỳ đối với HSSV ra ở ngoại trú.
CHƢƠNG IV
TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CHỦ HỘ CHO HỌC SINH, SINH VIÊN
THUÊ TRỌ, Ở TRỌ
Điều 11. Những hộ cho thuê trọ, ở trọ phải thực hiện đầy đủ thủ tục theo quy
định về điều kiện kinh doanh cho thuê lƣu trú đƣợc quy định tại nghị định số
08/2001/NĐ-CP ngày 22/02/2001 của Chính phủ và các quy định của tỉnh đƣợc quy
định tại các điều khoản của Quy chế này. Chỉ đƣợc nhận HSSV vào thuê trọ khi đã
làm đầy đủ các thủ tục theo quy định của Luật cƣ trú. Các cơ sở nhà trọ, các gia đình
có HSSV ở ngoại trú cần có các điều kiện và thực hiện tốt các quy định cơ bản sau
đây:
1. Các cơ sở nhà trọ cho HSSV ở trọ đều có địa chỉ cụ thể: Số phòng, số nhà, tên
xóm, tổ nhân dân, đƣờng phố, phƣờng, xã … . Chủ nhà trọ phảI là ngƣời có đăng ký
hộ khẩu thƣờng trú, tạm trú tại nơi cho thuê trọ.
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2. Nhà ở phải đảm bảo tiêu chuẩn an toàn về cấu trúc xây dựng và vệ sinh môi
trƣờng theo quy định của nhà nƣớc về xây dựng và môi trƣờng, đồng thời phải thực tốt
các quy định của chính quyền địa phƣơng.
3. Phải đảm bảo về điều kiện trật tự an toàn công cộng, an toàn phòng cháy chữa
cháy, phòng nổ, phòng độc, vệ sinh môi trƣờng, điện, nƣớc sinh hoạt và thực hiện
nghĩa vụ với nhà nƣớc.
4. Các chủ hộ có HSSV thuê trọ phải có nội quy nhà trọ và thƣờng xuyên kiểm
tra trong việc thực hiện nội quy, có sổ sách ghi chép theo dõi HSSV ở trọ, thực hiện
khai báo đăng ký tạm trú đầy đủ, kịp thời và chính xác về những HSSV đến thuê trọ và
những HSSV thay đổi nơi tạm trú cho công an phƣờng, xã, thị trấn và nhà trƣờng.
5. Các chủ hộ có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi cho nhà trƣờng, các cơ
quan chức năng đến kiểm tra HSSV và báo cáo cho đoàn kiểm tra về tình hình chấp
hành của HSSV đối với pháp luật, nội quy, quy ƣớc, hƣơng ƣớc tại nơi tạm trú.
6. Khi chủ nhà trọ phát hiện HSSV có những hành vi vi phạm pháp luật hoặc
gây ra những vụ việc liên quan đến AN-TT, phải có trách nhiệm báo cáo ngay cho
Cảnh sát 113, Công an phƣờng, xã, thị trấn tổ nhân dân biết để giải quyết.
CHƢƠNG V
TRÁCH NHIỆM CỦA UBND CÁC CẤP
Điều 12. Đối với UBND huyện, thành phố, thị xã cần chỉ đạo thực hiện tốt các
nội dung sau:
1. Chỉ đạo việc phối hợp giữa các cơ quan hữu quan ở địa phƣơng về quản lý cƣ
trú. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về cƣ trú tại địa phƣơng;
Đồng thời tổ chức tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho công dân địa phƣơng
mình về pháp luật cƣ trú và kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi
phạm pháp luật về cƣ trú theo quy định của pháp luật.
2. Chỉ đạo UBND các xã, phƣờng, thị trấn có trƣờng học đóng trên địa bàn có
HSSV ở ngoại trú để làm tốt công tác quản lý nhà nƣớc về ANTT, về điều kiện đăng
ký kinh doanh, cho thuê lƣu trú đƣợc quy định tại nghị định số 08/2001/NĐ-CP ngày
22/02/2001 của chính phủ; các quy định về xây dựng và vệ sinh môi trƣờng.
3. Xây dựng, ban hành các văn bản chỉ đạo và kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện
các chỉ thị, quy định về quản lý ANTT, về phòng chống các tệ nạn xã hội, về nếp sống
văn minh, xây dựng Cơ quan, thôn xóm, tổ dân phố, xã, phƣờng, thị trấn văn hoá và vệ
sinh môi trƣờng trên phạm vi lãnh thổ.
Điều 13. Đối với UBND cấp phƣờng, xã, thị trấn:
1. Có trách nhiệm chỉ đạo các lực lƣợng chức năng thuộc quyền, làm tốt công
tác quản lý đăng ký thƣờng trú, tạm trú, không để xảy ra những vụ việc phức tạp gây
khó khăn cho công tác quản lý nhà nƣớc về ANTT ở địa phƣơng.
2. Triển khai hƣớng dẫn đến tổ nhân dân, thôn, xóm và các hộ kinh doanh cho
thuê trọ về các văn bản Luật của Quốc hội, Nghị định của Chính phủ, Thông tƣ của Bộ Công an gồm:
- Luật cƣ trú đã đƣợc Quốc hội khoá XI, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày
29/11/2006.
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- Nghị định số 107/2007/NĐ-CP ngày 25/6/2007 của Chính phủ, quy định chi
tiết và hƣớng dẫn thi hành một số điều của Luật cƣ trú.
- Thông tƣ số 06/2007/TT-BCA-C11 ngày 01/7/2007, hƣớng dẫn thực hiện một
số điều của Luật cƣ trú.
- Nghị định số 08/2001/NĐ-CP ngày 22/02/2001 của Chính phủ về điều kiện
ANTT đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện.
- Nghị định số 150/2005/NĐ-CP ngày 12/12/2005 cuả Chính phủ quy định về
xử phạt hành chính trong lĩnh vực ANTT, an toàn xã hội.
- Nghị định số 11/2006/NĐ-CP ngày 18/01/2006 của Chính phủ V/v ban hành
Quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng.
- Nghị định số 56/2006/NĐ-CP ngày 06/6/2006 của Chính phủ về xử phạt hành
chính trong hoạt động văn hoá - thông tin.
3. Triển khai các văn bản quy định về xây dựng, vệ sinh môi trƣờng: Phƣờng,
phố, thôn, xóm, tổ nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, gia đình văn hoá, giữ vệ
sinh môi trƣờng đƣờng phố, xóm làng… Đồng thời đôn đốc đƣa vào thực hiện một
cách thƣờng xuyên, nề nếp quy định trên.
Điều 14. Đối với tổ nhân dân, thôn, xóm:
Thƣờng xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở các chủ hộ và HSSV thực hiện tốt
các quy định của tổ nhân dân, thôn, xóm, chính quyền địa phƣơng và pháp luật của
Nhà nƣớc. Thông tin kịp thời và phối hợp giúp đỡ cơ quan công an, Nhà trƣờng để
kiểm tra đối với HSSV ngoại trú và giải quyết các vụ việc xảy ra.
CHƢƠNG VI
TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN CÔNG AN CÁC CẤP
Điều 15. Công an tỉnh cần làm tốt những nhiệm vụ sau:
1. Tham mƣu cho UBND tỉnh những chủ trƣơng, giải pháp về công tác đảm bảo
ANTT đối với HSSV của các trƣờng ĐH, CĐ, THCN, Trung tâm và cơ sở dạy nghề
đóng trên địa bàn. Tham mƣu cho Ban giám hiệu các trƣờng đề ra những chủ trƣơng,
biện pháp tích cực nhằm đảm bảo giữ vững ANTT trong nhà trƣờng và làm tốt công tác quản lý
HSSV.
2. Chỉ đạo công an cấp dƣới về công tác chuyên môn nghiệp vụ. Kiểm tra,
hƣớng dẫn công an cấp dƣới làm tốt công tác quản lý nhà nƣớc về ANTT, giải quyết
xử lý kịp thời ngay từ cơ sở các vụ việc xảy ra liên quan đến HSSV.
3. Tăng cƣờng chỉ đạo lực lƣợng công an cơ sở làm tốt công tác tham mƣu đối
với các cấp uỷ Đảng, Chính quyền, các nhà trƣờng, phƣờng, xã, thị trấn về việc tuyên
truyền, vận động quần chúng cùng tham gia vào công tác phát động phong trào toàn
dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Không ngừng nâng cao nhận thức cho cán bộ, công nhân
viên - giáo viên và nhân dân về chấop hành Luật cƣ trú, trách nhiệm đấu tranh phòng
chống các loại tội phạm, ma tuý, tệ nạn xã hội, giữ gìn trong sạch môi trƣờng sống.
Điều 16. Công an các huyện, thành phố, thị xã phải làm tốt những nhiệm vụ sau đây:
1. Báo cáo, tham mƣu, đề xuất kịp thời cho cấp uỷ, chính quyền cùng cấp làm
tốt công tác quản lý Nhà nƣớc về ANTT, chấp hành Luật Cƣ trú, giải quyết xử lý kịp
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thời ngay từ cấp cơ sở các vụ việc xảy ra liên quan đến HSSV; đồng thời trao đổi bằng
văn bản cho Nhà trƣờng về kết quả xử lý đối với HSSV vi phạm.
2. Triển khai, hƣớng dẫn Công an các phƣờng, xã, thị trấn về các văn bản Luật
của Quốc hội, Nghị định của Chính phủ, Thông tƣ của Bộ Công an gồm các quy định
tại khoản 2 Điều 13 Quy chế này.
3. Chỉ đạo Công an cấc phƣờng, xã, thị trấn thực hiện tốt Luật cƣ trú, làm tốt
công tác kiểm tra, quản lý đăng ký thƣờng trú, tạm trú, tạm vắng và giải quyết tốt các
vụ việc xảy ra tại địa phƣơng theo chức năng; đồng thời phối hợp với nhà trƣờng, công
an tỉnh để giải quyết nhanh gọn, kịp thời các vụ việc xảy ra liên quan đến HSSV. Sau
khi xử lý đối với từng vụ việc, từng HSSV vi phạm, công an phải có văn bản thông
báo cho nhà trƣờng biết nội dung vi phạm, hình thức xử lý để theo dõi, quản lý.
4. Làm tốt công tác thẩm định và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT,
phòng cháy, chữa cháy cho các hộ làm nghề kinh doanh theo quy định. Hƣớng dẫn
Công an phƣờng, xã, thị trấn thực hiện tốt công tác cấp giấy đăng ký tạm trú cho
HSSV ở ngoại trú trên địa bàn.
Điều 17. Lực lƣợng Công an các xã, phƣờng, thị trấn phải thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:
1. Niêm yết công khai, hƣớng dẫn cơ quan, tổ chức, cá nhân, hộ gia đình trong
việc thực hiện các quy định của pháp luật về cƣ trú. Bố trí cán bộ có năng lực, phẩm
chất đạo đức tốt làm công tác đăng ký, quản lý cƣ trú. Trong thời hạn 3 ngày làm việc
sau khi nhận đủ giấy tờ xin đăng ký ở ngoại trú của HSSV, phải khẩn trƣơng thực hiện
tốt việc cấp giấy đăng ký thƣờng trú, tạm trú cho ở ngoại trú trên địa bàn theo quy định
của Luật Cƣ trú. Không ký đơn giải quyết cho HSSV xin ở ngoại trú trong các cơ quan
Đảng, Nhà nƣớc, lực lƣợng vũ trang, các tổ đoàn thể, Mặt trận, trong khuôn viên nơi
thờ tự, hành đạo của các tổ chức tôn giáo nhƣ: Đình, Chùa, Nhà thờ. Không để HSSV
thuê nhà ngoại trú ở các gia đình có thành viên liên quan đến tội phạm, tệ nạn xã hội:
Ma tuý, cờ bạc, số đề, mại dâm hoặc kinh doanh nhà hàng, bia, cà phê, Karaoke, vũ
trƣờng.
2. Quản lý, lƣu trữ hồ sơ, tài liệu về đăng ký, quản lý cƣ trú. Thực hiện việc lập
sổ để theo dõi quản lý HSSV ngoại trú, thƣờng xuyên kiểm tra đôn đốc việc khai báo
tạm trú, tạm vắng của HSSV và các chủ hộ cho thuê trọ.
3. Phối hợp với nhà trƣờng có HSSV ngoại trú trên đại bàn để quản lý HSSV và giải quyết kịp
thời, dứt điểm các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân có liên quan đến HSSV. Thông báo kịp thời
cho nhà trƣờng biết việc xử lý HSSV vi phạm ở địa phƣơng để phối hợp giáo dục.
4. Phối hợp các ban, ngành chức năng trong phƣờng, xã, thị trấn và huyện, thành
phố, thị xã để kiểm tra xử lý những hộ dân, những HSSV có vi phạm về các chủ
trƣơng chính sách, pháp luật, quy định của Đảng-Nhà nƣớc và của địa phƣơng.
5. Kết thúc mỗi học kỳ, năm học ký Giấy xác nhận HSSV ngoại trú (do nhà
trƣờng cấp) về những ƣu, khuyết điểm trong việc chấp hành các chính sách-pháp luật
của Nhà nƣớc và địa phƣơng.
CHƢƠNG VII
KHEN THƢỞNG KỶ LUẬT
Điều 18. Tổ chức, cá nhân có thành tích trong công tác quản lý HSSV ngoại trú
sẽ đƣợc khen thƣởng theo quy định hiện hành.
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Điều 19. Tổ chức, cá nhân có các hành vi vi phạm trong việc thực hiện Quy chế
quản lý HSSV ngoại trú thì tuỳ theo mức độ vi phạm mà bị xử lý hành chính theo các
quy định hiện hành của Nhà nƣớc, Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhà trƣờng và của chính
quyền địa phƣơng hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
CHƢƠNG VIII
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 20. Sở GD&ĐT, Đại học Thái Nguyên và Sở Lao động Thƣơng binh và
Xã hội có trách nhiệm:
1. Ban hành các văn bản quy định việc quản lý HSSV, quy định về các hình thức
khen thƣởng, kỷ luật đối với HSSV ngoại trú. Kiểm tra, đôn đốc các trƣờng, các cơ sở
dạy nghề, các trung tâm hữu quan thực hiện tốt sự chỉ đạo của UBND tỉnh và cấp trên
trong việc quản lý HSSV nội trú, ngoại trú.
2. Xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các trƣờng thành viên trực thuộc dự trù nguồn
kinh phí cho việc thực hiện việc công tác quản lý HSSV ở ngoại trú.
3. Chỉ đạo các trƣờng, các Trung tâm, cơ sở dạy nghề, đơn vị thành viên trực
thuộc để làm tốt công tác quản lý HSSV ở ngoại trú.
Điều 21. Cơ quan thuế, Sở Xây dựng, Sở tài nguyên - Môi trƣờng có trách
nhiệm: Xây dựng ban hành các văn bản quy định về thu thuế cho thuê lƣu trú, xây
dựng nhà ở, vệ sinh môi trƣờng; đồng thời thƣờng xuyên tổ chức kiểm tra việc
thực hiện các quy định này.
Điều 22. Hàng năm Công an tỉnh có trách nhiệm chủ động phối hợp với Ngành
Giáo dục & Đào tạo, Sở Lao động Thƣơng binh và Xã hội để tổ chức sơ kết đánh giá
tình hình, kết quả thực hiện Quy chế Quản lý HSSV ngoại trú đối với các trƣờng và
các đơn vị liên quan, nhằm đánh giá những khó khăn, thuận lợi trong việc thực hiện
Quy chế quản lý HSSV ngoại trú và đề ra các giải pháp để khắc phục giúp cho việc thực hiện tốt Quy
chế này.
Điều 23. Định kỳ 6 tháng một lần các trƣờng cần chủ động tổ chức Hội nghị sơ
kết, đánh giá rút kinh nghiệm đối với cán bộ làm công tác quản lý HSSV ngoại trú và
lực lƣợng công an trực tiếp tham gia công tác quản lý HSSV ngoại trú; đồng thời đề ra
phƣơng hƣớng khắc phục những khó khăn tồn tại trong việc thực hiện quy chế; Qua đó
để nhân rộng các gƣơng điển hình làm tốt công tác quản lý HSSV ngoại trú.
Điều 24. Hàng quý các trƣờng cần chủ trì tổ chức phối hợp với UBND các cấp
nơi có HSSV ở trọ, Công an, kiểm tra thực tế nơi ở của HSSV ngoại trú để đánh giá
tình hình thực trạng về đời sống, sinh hoạt … của HSSV ngoại trú./.
TM. UỶ BAN NHÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
(đã ký)

Nguyễn Văn Kim
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