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QUY ĐỊNH 

NHỮNG ĐIỀU CẤM HỌC VIÊN KHI HỌC TẬP TẠI TRUNG TÂM 
 

 1 - Xuùc phaïm danh döï, nhaân phaåm, xaâm phaïm thaân theå ñoái 

vôùi caùn boä vieân chöùc vaø hoïc vieân taïi Trung taâm. 

 2 - Gian laän trong thi vaø kieåm tra ñaùnh giaù keát quaû. 

 3 - Töï yù söûa chöõa caûi taïo phoøng ôû; di chuyeån giöôøng, trang 

thieát bò; ñun naáu trong phoøng ôû; vieát, veõ baäy leân töôøng khu nhaø ôû, 

giaûng ñöôøng vaø caùc trang thieát bò khaùc. 

4 - Taøng tröõ, söû duïng, vaän chuyeån haøng quoác caám nhö vuõ khí, 

ma tuyù, thuoác noå.... Taøng tröõ, löu haønh, truyeàn baù phim aûnh, baêng 

ñóa vaø caùc loaïi vaên hoaù phaåm coù noäi dung ñoài truïy, kích ñoäng baïo 

löïc vaø taøi lieäu chieán tranh taâm lyù cuûa ñòch. 

5 - Nhöõng haønh ñoäng, taùc phong, phaùt ngoân thieáu vaên hoaù, 

maát traät töï veä sinh trong Trung taâm.  

6 - Tham gia côø baïc, ma tuùy, maïi daâm, meâ tín, dò ñoan. Huùt 

thuoác, uoáng röôïu, bia khi ñang hoïc taäp vaø reøn luyeän taïi Trung taâm. 

 7 - Gaây goå, ñaùnh nhau, toå chöùc caùc baêng nhoùm phe phaùi, tuï taäp 

gaây roái laøm maát traät töï trò an vaø caùc haønh vi khoâng laønh maïnh khaùc. 

 8 - Nhöõng haønh vi aên caép, hoaëc phaù hoaïi taøi saûn cuûa taäp theå 

vaø cuûa caù nhaân. 

 9 - Töï yù ñöa ngöôøi vaøo khu vöïc noäi truù, chöùa chaáp, che giaáu 

haøng laäu vaø caùc loaïi toäi phaïm khaùc. 

 10 - Xaâm phaïm kho taøng, khu vöïc caám trong khu vöïc noäi truù, 

nhaø tröôøng, ngoài treân lan can, leo treøo giöõa caùc taàng. 
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