
 

 

THÔNG BÁO 
Về việc làm thẻ cho sinh viên 

 
Việc cấp và sử dụng thẻ sinh viên nhằm mục đích đảm bảo cho việc quản lý 

sinh viên của Trường theo đúng Quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tạo điều kiện 

nâng cao tinh thần, trách nhiệm trong việc học tập và rèn luyện của sinh viên, góp 

phần xây dựng môi trường đào tạo văn minh, lịch sự và giúp cho công tác bảo vệ 

trật tự an toàn trong Trường được thuận lợi. Sinh viên phải nghiêm túc thực hiện 

việc đeo thẻ sinh viên khi sinh hoạt và học tập tại Trường (ra vào các khu hành chính, 

giảng đường, thư viện, trong lớp học, đi thi…) 

Để hỗ trợ sinh viên được tốt hơn Trường Đại học Luật Hà Nội luôn có cán bộ 

phụ trách việc cấp lại thẻ cho sinh viên. Với các trường hợp sinh viên bị mất thẻ, đề 

nghị làm đúng theo quy trình xin cấp lại thẻ sinh viên. 

- Liên hệ phòng Công tác sinh viên – Tầng 1 nhà B gặp cán bộ quản lý Khóa 

làm đơn xin cấp lại thẻ. 

 - Đến phòng Tài chính kế toán – Tầng 1 nhà A đóng phí làm lại thẻ. 

 - Đến Trung tâm Công nghệ thông tin – Phòng B201 nhà B hoàn thành thủ 

tục cấp lại thẻ. 

Sinh viên có trách nhiệm giữ gìn thẻ được cấp. 

Không được sử dụng thẻ sinh viên của người khác, thẻ đã hết giá trị sử dụng. 

Không được cho mượn hay thay đổi bất cứ chi tiết nào ghi trên thẻ. 

Nghiêm cấm mọi hành vi lợi dụng danh nghĩa của Trường khi sử dụng thẻ để 

làm những việc vi phạm pháp luật hoặc không đúng với mục đích sử dụng thẻ theo 

quy định của Trường.   
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