
BO GIÁO DUC VÀ �ÀO TAO 
TRUONG DAI HOC KIÊN GIANG 

CONG HOA X HOI CHn NGH*A VIET NAM 
DÙclap-Tr do - Hanh phúe 

S6: 83 /QD-DHKG Kin Giang, ngày 4 tháng 4. nam 201.* 

QUYÉT �INH 
Phê duyet NÙi quy phông thvc hành máy tính và 

Noi quy phong Thye hành - Thi nghiÇm 

HIEU TRUÖNG TRUÖNG DAI HOC KIËN GIANG 

Can cu Quyêt dËnh só 758/QÐ-TTg ngày 21 tháng 5 n�m 2014 cça Thù tuóngg 
Chinh phu ve viÇc thành lp Truong D¡i hÍc Kiên Giang; 

C�n cu Quyêt dËnh só 398/QÐ-ÐHKG ngày 02 tháng 12 n�m 2015 cça HiÇu 

truong Truong �¡i hÍc Kiên Giang vë viÇc ban hành Quy chê tò chúc và ho¡t dÙng cça 

Truong Dai hÍc Kiên Giang; 

Can cr Quyêt dËnh só 332/QÐ-�HKG ngày 12 tháng 10 n�m 2016 cça HiÇu 

truong Truròng Dai hoe Kiên Giang vê viÇe thành lp Trung tâm Quan lý Thuc hành 
Thi nghiem 

Xét dê nghË cça,l�nh dao Trung tâm Quån ly Thyc hành -Thi nghiÇm, 
QUYÉT DÍNH: 

Dieu 1. Phê duyÇt kèm theo Quyêt dËnh này NÙi quy phòng Thuc hành máy tinh 
v Noi quy phong Thuc hanh - Thi nghiçm trrc thuÙc Truong D¡i hoc Kiên Giang. 

Diêu 2. L�nh d¡o Trung tâm Quán lýy Thrc hành -Thí nghiÇm, phòng Hành chinh 

-Quán tri, và các don vi, cá nhán có liên quan chju trách nhiÇm thi hành Quyét dinh này. 

Quyét dinh này có hiÇu lyc thi hành kê tië ngày ký./. 
Noi nhan: -
- Ban Giám hiçu; 
- Nhu Dieu 2 (qua email dê thuc hiÇn); 

Luu: VT, TTQLTHTN. 
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BO GIÁO DUC VÀ DÀO TAO 
TRUONG �AI HOC KIÊN GIANG 

CONG HÒA X HOI CHn NGH*A VIET NAM 

Doc lp - Ty do - Hanh phúc 

NOI QUY PHÒNG THrC HÀNH MÁY TÍNH 

Ban hanh kèm theo Quyét dinh só .3/0p-DHKG ngay A4iháng 4 nam 204Pua 
Hieu truong Truong �¡i hoc kKien Giang) 

Diêu 1. Trang phåc chinh tê; Giï trât tu, vÇ sinh chung; �ê giày dép, c·p sách 

dúng noi qui dinh; Không viêt, vë lên bàn, lên máy vi tính, tuong lóp hÍc.

Diêu 2. Không chåp hinh, hút thuôc, không mang théc �n, nuóc uông, rugu bia, 

v khi, vt de gây cháy nô vào phòng thrc hành máy vi tính (sau dây viêt t�t là PTH). 

Diêu 3. Dén PTH làm viÇc theo thòi.khóa biêu dã d�ng ký; Thyrc hiÇn các thù tuc 

giao nhan phòng máy. quàn lý và chju trách nhiÇm vê trang thiêt bi, máy móc trong quá 

trinh su dång. 

Diêu 4. Ghi nht ký PTH chính xác, dây dç sau môi lân sù dång. 

Diêu 5. Kiêm tra máy, thiêt bj ngay noi minh ngôi, nêu có hông hóc, thiêu/mât 

mát. phài báo cáo ngay cho nguÝi quan lý PTH. Sau khi su dång, nêu xày ra hông ho·c 

mat thiêt b/ do lôi chç quan, nguÝi së dång phäi bôi thuong theo quy dinh cça Truong. 

Diêu 6. Có ý thée giï gin, bào quan và së dång tiêt kiÇm, dúng måc dich các

tài san. máy móc, thiêt bi, �iÇn, ... trong PTH; Không tu ý mang tài sän ra khöi PTH khi 

chua dugc phép cça chüyên viên quan lý PTH. 

Diêu 7. Không tyrý di chuyên bàn ghê, máy móc ho·ce tháo läp các thiêt bË PTH: 

Không xóa, sua, �ôi tên các chuong trinh trong máy vi tinh khi chura dugc phép cua 

giang viên huÛng dán ho�c chuyên viên quàn lý PTH. 

Diêu 8. Dói vÛi gi£ng viên: chù �Ùng khãc phåc nhïng sr cô don giàn trong giÝ 

giàng day thue hành. Nêu su cô không thê kh�c phåc duge thi cân báo ngay vÛi chuyên 

viên quàn Iy P'TH dê có phuong án xir lý kip thÝi. 

Diêu 9. V¢ sinh s¡ch së, s�p xêp các trang thiêt b/ gon gàng quanh khu vuc thuc 

hành; t�t thiêt bË và ng�t nguôn diÇn sau khi sù dung. 



Dieu 10. Các hành vi vi ph¡m nÙi quy, tùy theo tính chât, mirc dÙ vi ph¡m së b 
xù lý theo quy dinh cça pháp lut và Nhà truÝng/. 
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BO GIÁO DrC VÀ DÀO TAO 
TRUONG DAI HOC KIEN GIANG 

CONG HOA XÅ HOI CHÚ NGHIA VI�T NAM 

DÙe lap-Ty do - Hanh phúe 

NOI QUY PHÒNG THrC HÀNH-THÍ NGHIEM 

(Ban hành kèm theo Quyéi dinh só 83/0D-DIIKG ngày A4 tháng 4. nám 20MHeua
Hiçu truong Trung Dai hoc Kiên Giang) 

Diêu 1. Trang phåc chinh tÁ, mac áo blouse (cåi dú nút), mang báng tén vå ty 

chuan bË các vt dung càn thiét khác (khâu trang. gång tay, ...) dé dám báo an toán khi 

vào làm viÇe tai phong thi nghiÇm (sau dây vit t�t là PTN). 

Dieu 2. Giï trât tur, vÇ sinh chung; Dé giày dép. cap sách dúng noi qui dinh; Tác 

nghiêm túc khi läm viçc. Nghiêm cám dúa giðn, nói chuyÇn ôn ào, án uông. hút 

ahuoc, mang vk khi. yât sdë gây cháy nô và tiêp khách trong PTN. 

DiÁu 3. Dén PTN låm viÇc theo thÝi khóa biêu dã d�ng ký; Ghi nht ký PTN 

chinh xác, dây dù sau moi lân st dung; �äng ký và ghi sô nht ký sù dång các thiét bj, 

máy móc có tinh chât ký thuâl và công nghÇ cao. 

Dieu 4. Chuân bj truóc nÙi dung cân thí nghiÇm/ thuc hành; Nám vïng nguyên 

tãc. phuong pháp thi nghiÇm và phài dat bài kiém tra së dung các máy móc. thiêt bj có 

lien quan truóc khi vào làm viÇc tai PTN. 

Dieu 5. Không tu ý vân hành, diÁu chinh, tháo láp. di chuyên máy móc, thiét bi 

PTN khi chura duge phép cça giäng viên huóng dån ho�e chuyên viên quàn ly PTN. Néu 

lam mát hogc hur hóng sê bi lp biên b£n và dèn bç theo giá trË t¡i thoi diÃm dó. 

Dieu 6. Tuân thù nghiêm túc các huóng dân sir dång, quy t�c an toàn, quy 
trinh van hành máy móc, thiêt bi, dung cu, hoá chât. Khi có xày ra så cô, tai nan phái 
báo ngay cho chuyên viên quàn ly PTN dé có biÇn pháp xu lý kip thÝi. 

Dieu 7. K iêem tra tinh trang hóa chât, dung cy, thiêt bj, máy móe truóc vå sau 

khi thre hiÇn thi nghiÇm. Hoàn trä dúng sô lurgng. tinh trgng dung cu, thiêt bË duge 
giao. Không tu ý mang tài sån ra khôi P'TN khi chura dugc phép cça chuyên viên quån 
ly PTN 



Dieu 8. Có ý théc giù gin, b£o qu£n tài sån chung; Su dång tiêt kiÇm, dúng inuc 
dich các vt tur, hóa chât, diÇn, nuóc, ... trong PTN. TrirÝng hop làm mât, hu hông dung 
cy, máy móc do lôi chç quan së bË lp biên bàn và dên bù theo qui dËnh cça truong. 

Diêu 9. V¢ sinh s¡ch së dung cy, máy móc và xung quanh khu vyrc thi nghiÇm: 
S�p xêp các trang thiêt bË thí nghiÇm dúng vÛi vË trí ban dâu sau mõi buôi thí nghiÇm; 
Kiêm tra tinh an toàn các thiêt bË diÇn truóc khi ra khôi PTN. 

Diêu 10. Các hành vi vi ph¡m nÙi quy, tùy theo tinh chât, múc dÙ vi ph¡m së bi xu lý theo quy dinh cça pháp lut và Nhà truòng/, 
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