
 NỘI QUY SỬ DỤNG PHÒNG MÁY VI TÍNH 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 179/QĐ-ĐHVTT-TC ngày 01/07/2011 

của Hiệu trưởng Trường Đại học Võ Trường Toản) 
 

Điều 1: Thời gian phục vụ 
Thời gian phục vụ phòng máy dựa theo lịch học do phòng Đào tạo thông báo. 
1. Giờ mở cửa: trước giờ bắt đầu buổi học 10 phút. 
2. Giờ đóng cửa: ngay sau giờ kết thúc buổi học hoặc theo yêu cầu cụ thể của cán bộ giảng dạy 
nếu kết thúc sớm hoặc trễ hơn giờ quy định. 
Điều 2: Sử dụng phòng máy tính 
Học viên sử dụng phòng máy tính cần tuân thủ các nội dung sau: 
1. Ngồi đúng vị trí máy tính tương ứng với số thứ tự quy định trong danh sách nhóm thực hành 
do phòng Đào tạo thông báo kèm theo lịch học. 
2. Học viên ngồi tại vị trí máy tính nào sẽ chịu trách nhiệm quản lý các thiết bị tại máy tính đó 
và các máy tính thuộc cùng 1 dãy bàn máy tính. 
3. Học viên cần kiểm tra tất cả các thiết bị của các máy tính thuộc trách nhiệm quản lý, nếu 
phát hiện mất mát hoặc thiết bị hư hỏng thì báo ngay cho bảo vệ. 
4. Trường hợp học viên di chuyển chỗ ngồi sang vị trí máy tính khác không đúng với vị trí máy 
tính theo quy định sẽ do cán bộ giảng dạy quyết định.  
5. Học viên không được tự ý di chuyển, tháo lắp hoặc mang các thiết bị ra ngoài phòng máy 
tính. 
6. Không được sử dụng các thiết bị tại phòng máy vào công việc khác không có trong nội dung 
bài thực hành. 
Điều 3: Xử lý vi phạm nội quy phòng máy tính 
1. Nếu đơn vị quản lý phòng máy xác định việc xảy ra hư hỏng hoặc mất mát thiết bị tại phòng 
máy do một hoặc nhiều học viên cụ thể học tại phòng máy gây ra, các học viên này có trách 
nhiệm bồi thường và chịu kỷ luật theo quy định chung của nhà trường. 
2. Nếu đơn vị quản lý phòng máy xác định việc xảy ra hư hỏng hoặc mất mát thiết bị tại phòng 
máy do học viên gây ra nhưng không xác định được đối tượng cụ thể thì học viên có vị trí ngồi 
tại máy tính bị mất mát hoặc hư hỏng có trách nhiệm bồi thường (hoặc những học viên có trách 
nhiệm quản lý máy tính đó sẽ chịu trách nhiệm bồi thường nếu học viên ngồi tại vị trí máy tính 
không tham gia buổi học). 
3. Các trường hợp khác tùy vào mức độ vi phạm sẽ phải bồi thường thiệt hại và chịu xử lý kỷ 
luật theo quy định hiện hành của nhà trường từ cảnh cáo, cấm thi học phần, đình chỉ học tập 
đến buộc thôi học. 
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