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BẢN CAM KẾT 
THỰC HIỆN NỘI QUY, QUY ĐỊNH CỦA NHÀ TRƯỜNG 
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Họ và tên sinh viên: ..................................................  Giới tính: .......................................  

Ngày, tháng, năm sinh: .............................................  Nơi sinh: ........................................  

Số CMND:  ........................ Ngày cấp: .....................  Nơi cấp:.........................................  

Ngành học: .........................................................................................................................  

Điện thoại gia đình: ..................................................  Điện thoại SV: ...............................  

Hộ khẩu thường trú (ghi rõ số nhà, đường, thôn/xóm/bản, huyện/thành phố, tỉnh): ........  

 ...........................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................  

Họ tên cha: ................................................................  Nghề nghiệp: .................................  

Chỗ ở hiện nay: ..................................................................................................................  

Họ tên mẹ: ................................................................  Nghề nghiệp: .................................  

Chỗ ở hiện nay: ..................................................................................................................  

Tôi xin cam kết với Trường Đại học Vinh các nội dung sau  đây: 

1. Chấp hành nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, 

các nội quy, quy định của Nhà trường về nề nếp, kỷ cương trong học tập, thi, kiểm tra, 

thực hiện nếp sống văn hoá... 

2. Sau khi nhập học vào trường, bản thân tự giác phấn đấu vươn lên khắc phục khó khăn 

để học tập và rèn luyện tốt, không tự ý bỏ học, không xin chuyển trường, không xin thôi 

học, không tự ý thi vào các trường đại học khác; nếu không học hết khóa học bản thân 

và gia đình xin đền bù kinh phí đào tạo cho Nhà trường. 

3. Không vi phạm Luật An toàn giao thông; không quan hệ với các phần tử xấu ngoài 

xã hội; không tổ chức và tham gia biểu tình bất hợp pháp; không liên quan đến ma tuý 

và các tệ nạn xã hội khác như: cờ bạc, lô đề, cầm cố, vay tiền và cho vay nặng lãi trái 

pháp luật, uống rượu, bia bê tha...; không tham gia các hoạt động phạm pháp, gây gổ 

đánh nhau, gây rối trật tự công cộng; không tàng trữ, sử dụng các loại vũ khí, chất gây 

cháy, chất nổ, các ấn phẩm có nội dung xấu... 

4. Cập nhật các thông tin cá nhân vào hồ sơ sinh viên trên phần mềm quản lý người học 

của Nhà trường; thực hiện theo bộ quy tắc ứng xử của HSSVHV do Nhà trường quy 

định. 

5. Báo cáo địa chỉ nơi tạm trú (hoặc khi thay đổi nơi tạm trú) với Nhà trường (qua Trợ 

lý quản lý sinh viên). Tự giác chấp hành nghiêm túc quy chế nội trú, ngoại trú và các 

quy định của địa phương nơi tạm trú. 

6. Đóng học phí và các khoản đóng nạp theo quy định đầy đủ, đúng hạn của Nhà trường. 

Em xin cam kết thực hiện nghiêm túc các nội dung trên, nếu làm trái, em và gia đình xin 

chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Nhà trường và pháp luật./. 
 

 

ĐẠI DIỆN GIA ĐÌNH 
(Ký và ghi rõ họ tên) 

Nghệ An, ngày      tháng    năm 2021 

NGƯỜI CAM KẾT 
(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 


