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1. QUÁ TRÌNH THÀNH LẬP

Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thủ Đức tiền thân là Trung tâm Dạy
nghề Huyện Thủ Đức được thành lập năm 1985, là một trong những đơn vị dạy
nghề của thành phố được thành lập sớm nhất, có chức năng đào tạo nghề theo nhu
cầu xã hội, thị trường lao động, đồng thời góp phần cung ứng nguồn lao động có
tay nghề cho các doanh nghiệp trên địa bàn Quận và các khu công nghiệp trên địa
bàn lân cận thuộc các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương….

Qua mười hai năm hoạt động, với những hiệu quả nhất định mang lại rất
thiết thực và cụ thể. Ngày 01/04/1997 Huyện Thủ Đức được Chính phủ cho phép
chia tách thành ba Quận: Thủ Đức, Quận 9, Quận 2. Do vậy Trung tâm được đổi
tên thành Trung tâm Dạy nghề Quận Thủ Đức vào năm 1997 theo Quyết định số:
749/QĐ-UB ngày 16/12/1997 của UBND Quận Thủ Đức. Thực hiện Nghị quyết
Đại hội Đảng bộ Quận Thủ Đức nhiệm kỳ II (2000 – 2005) đồng thời với đề án
tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Quận đến năm 2020.

Ngày 14/3/2003 UBND Thành phố đã có Quyết định số: 961/QĐ-UB thành
lập Trường Kỹ thuật Công nghiệp Thủ Đức tiếp đến ngày 17/02/2004 Chủ tịch
UBND Thành phố phê duyệt “Dự án đầu tư xây dựng cải tạo Trường Kỹ thuật
Công nghiệp Thủ Đức” (Quyết định số: 612/QĐ-UB ngày 17/2/2004 của UBND
Thành phố Hồ Chí Minh) với tổng mức đầu tư: 34 tỷ 779 triệu đồng (Ba mươi
bốn tỷ, bảy trăm bảy mươi chín triệu đồng).

Ngày 09/8/2007, UBND thành phố đã ban hành quyết định thành lập
trường Trung cấp nghề Thủ Đức trực thuộc UBND Quận Thủ Đức (Quyết định số
3603/QĐ-UB ngày 09/8/2007 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh)

Ngày 26/6/2015, Bộ Lao động – Thương binh & Xã hội ban hành quyết định
số 885/QĐ-LĐTBXH về việc thành lập trường Cao đẳng nghề Thủ Đức.
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Ngày 18/07/2017, Bộ Lao động – Thương binh & Xã hội ban hành quyết
định số 1150/QĐ-LĐTBXH về việc đổi tên Trường Cao đẳng nghề Thủ Đức
thành Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thủ Đức.

Qua hơn 30 năm xây dựng phát triển và trưởng thành, Trường Cao đẳng
Kinh tế Kỹ thuật Thủ Đức là trường công lập, có tư cách pháp nhân, có con dấu,
tài khoản riêng và có nhiệm vụ:

1. Đào tạo nghề theo 3 cấp trình độ: cao đẳng, trung cấp và sơ cấp theo quy
định;

2. Bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho người lao động theo yêu cầu
của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và người lao động;

3. Nghiên cứu, ứng dụng kỹ thuật – công nghệ nâng cao chất lượng, hiệu quả
đào tạo; hợp tác, liên kết tổ chức đào tạo; tổ chức sản xuất, kinh doanh, dịch
vụ theo quy định của pháp luật.

Dạy nghề từ hướng cung sang hướng cầu của thị trường lao động, bằng
cách phát triển dạy nghề gắn chặt với yêu cầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu
lao động và định hướng phát triển của Quận và Thành phố.
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2. CÁC NGHỀ VÀ TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO
Trình độ sơ cấp:

1. Điện công nghiệp
2. Kỹ thuật máy lạnh-Điều hòa không khí
3. Điện tử công nghiệp
4. Cắt gọt kim loại
5. Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính
6. Thiết kế đồ họa
7. Kế toán doanh nghiệp
8. Tin học văn phòng
9. Sửa xe gắn máy
10. Bảo trì máy may
11. Sửa chữa điện thoại di động
12. Hàn

Trình độ trung cấp:
1. Điện công nghiệp
2. Kỹ thuật máy lạnh-Điều hòa không khí
3. Điện tử công nghiệp
4. Cắt gọt kim loại
5. Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính
6. Thiết kế đồ họa
7. Kế toán doanh nghiệp
8. Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ

Trình độ  cao đẳng:
1. Điện công nghiệp
2. Kỹ thuật máy lạnh-Điều hòa không khí
3. Điện tử công nghiệp
4. Cắt gọt kim loại
5. Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính
6. Thiết kế đồ họa
7. Kế toán doanh nghiệp
8. Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ
*  Liên thông từ trung cấp lên cao đẳng

Liên kết đào tạo
1. Liên thông từ cao đẳng lên đại học.
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PHẦN I: CÁC QUY ĐỊNH VỀ ĐÀO TẠO, QUẢN LÝ HỌC SINH
1. Mức học phí
 Thực hiện theo quy định số 146/CĐKTKTTĐ ngày 31/7/2019 của

trường;
- Các ngành: Điện công nghiệp, Điên tử công nghiệp, Cắt gọt kim loại (Cơ

khí), Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí (Điện lạnh), Kỹ thuật sửa
chữa lắp ráp máy tính, Thiết kế đồ họa, mức thu là 8.500.000 đồng/ 1 năm.

- Các ngành: Kế toán doanh nghiệp, Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ, mức
thu là 7.100.000 đồng/1 năm.

- Lưu ý: Thí sinh có thể đóng học phí theo năm học hoặc theo từng học kỳ (1
năm học chia làm 2 học kỳ).

- Các khoản thu khác:
+ Đồng phục (02 Áo sơ mi + 01bộ thể dục + bảng tên): 540.000 đồng
+ Bảo hiểm tai nạn: 168.000 đồng/khóa học
+ Bảo hiểm y tế: 563.500 đồng/năm
+ Hồ sơ phục vụ học tập (Thẻ HSSV, sổ nội quy HSSV): 70.000 đồng

- Chế độ miễn giảm học phí:
+ Giảm 70% học phí đối với ngành Cắt gọt kim loại.
+ Giảm  từ 50%-100% học phí cho HSSV có hoàn cảnh đặc biệt, khuyết tật

… do đơn vị hoặc tổ chức giới thiệu (có phê duyệt của Hiệu trường).
+ Giảm 10% cho HSSV đóng học phí trọn năm học.
 Ghi chú: học phí thu theo quy định của trường công lập (theo Nghị

định số 86/2015/NĐ-CP ngày 2/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ
chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục
quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ
năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021).

2. Nhiệm vụ của người học.

- Học tập, rèn luyện theo kế hoạch, chương trình đào tạo, giáo dục của
trường.
- Tôn trọng giáo viên, cán bộ và nhân viên; đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau trong

học tập; thực hiện nội quy, quy chế của nhà trường, chấp hành pháp luật của
nhà nước.
- Đóng học phí theo quy định.
- Tham gia lao động và hoạt động xã hội, hoạt động bảo vệ môi trường.



Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thủ Đức _______________________Sổ tay học sinh sinh viên

5

- Giữ gìn, bảo vệ tài sản của trường, của cơ sở sản xuất nơi thực hành, thực
tập.
- Tuân thủ các quy định về an toàn lao động và vệ sinh lao động.
- Thực hiện nếp sống văn minh, lành mạnh; tham gia xây dựng, bảo vệ và

phát huy truyền thống của trường.
3. Quyền của người học:

- Được học tập, rèn luyện theo mục tiêu dạy nghề hoặc hợp đồng học nghề
đã giao kết với nhà trường.
- Được học rút ngắn hoặc kéo dài thời gian thực hiện chương trình, được

học lưu ban.
- Được bảo lưu kết quả học tập theo quy định của pháp luật.
- Được nhà trường tôn trọng và đối xử bình đẳng, được cung cấp đầy đủ

thông tin về việc học tập, rèn luyện của mình.
- Được cấp chứng chỉ nghề hoặc bằng tốt nghiệp tương ứng với trình độ đào

tạo theo quy định.
- Được tham gia hoạt động của các đoàn thể, tổ chức xã hội trong nhà

trường.
- Được sử dụng thiết bị, phương tiện của nhà trường, của cơ sở sản xuất
phục vụ việc học tập, thực hành, thực tập nghề và các hoạt động văn hoá, thể
dục, thể thao.
- Được đảm bảo các điều kiện về an toàn, vệ sinh lao động trong quá trình
học tập, thực hành, thực tập nghề theo quy định của pháp luật.
- Được hưởng các chính sách đối với người học nghề theo quy định của
pháp luật.

4. Tín dụng đối với học sinh, sinh viên
Vay vốn tín dụng đào tạo là hình thức cho vay của Ngân hàng chính sách xã

hội đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đang theo học tại các
trường đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

4.1. Phạm vi áp dụng
Chính sách tín dụng đối với học sinh, sinh viên được áp dụng để hỗ trợ cho

học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn góp phần trang trải chi phí cho việc
học tập, sinh hoạt của học sinh, sinh viên trong thời gian theo học tại trường bao
gồm: tiền học phí; chi phí mua sắm sách vở, phương tiện học tập, chi phí ăn, ở, đi
lại.
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4.2. Đối tượng được vay vốn
Học sinh, Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn theo học tại các trường đại học

(hoặc tương đương đại học), cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và tại các cơ sở
đào tạo nghề được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam
gồm:

- Học sinh, Sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ hoặc chỉ mồ côi cha hoặc mẹ
nhưng người còn lại không có khả năng lao động.

- Học sinh, Sinh viên là thành viên của hộ gia đình thuộc hộ nghèo theo tiêu
chuẩn quy định của pháp luật.

- Học sinh, Sinh viên là thành viên của hộ gia đình có mức thu nhập bình
quân đầu người tối đa bằng 150% mức thu nhập bình quân đầu người của hộ gia
đình nghèo theo quy định của pháp luật.

- Học sinh, Sinh viên mà gia đình gặp khó khăn về tài chính do tai nạn,
bệnh tật, thiên tai, dịch bệnh trong thời gian theo học có xác nhận của UBND xã
phường, thị trấn nơi cư trú.

4.3. Phương thức cho vay:
- Việc vay vốn đối với học sinh, sinh viên được thực hiện theo phương thức

thông qua hộ gia đình. Đại diện hộ gia đình là người trực tiếp vay vốn và có trách
nhiệm trả nợ Ngân hàng chính sách xã hội.

- Học sinh, Sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ hoặc chỉ mồ côi cha hoặc mẹ
nhưng người còn lại không có khả năng lao động được trực tiếp vay vốn tại Ngân
hàng chính sách xã hội nơi Nhà trường đóng trụ sở.

4.4. Điều kiện vay vốn
Học sinh, Sinh viên đang sinh sống trong hộ gia đình cư trú hợp pháp tại địa

phương nơi cho vay phải có đủ các tiêu chuẩn quy định về đối tượng được vay
vốn:

- Đối với học sinh, sinh viên năm thứ nhất phải có giấy báo trúng tuyển
hoặc giấy xác nhận được vào học của Nhà trường.

- Đối với học sinh, sinh viên từ năm thứ hai trở đi phải có xác nhận của Nhà
trường về việc đang theo học tại trường và không bị xử phạt hành chính trở lên về
các hành vi: cờ bạc, nghiện hút, trộm cắp, buôn lậu.
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4.5. Mức vốn cho vay
Mức cho vay tối đa đối với một học sinh, sinh viên là 1.100.000 đồng/tháng

kể từ 01/8/2013.

NHCSXH nơi cho vay căn cứ vào mức thu học phí của từng trường, sinh
hoạt phí và nhu cầu của người vay để quyết định mức cho vay cụ thể đối với từng
học sinh, sinh viên.

4.6. Lãi suất cho vay
- Theo QĐ số 872/QĐ-TTg ngày 06/6/2014 lãi xuất cho vay đối với học

sinh, sinh viên là 0,6%/tháng được áp dụng cho các khoản vay kể từ khi QĐ này
có hiệu lực thi hành.

- Lãi suất nợ quá hạn được tính bằng 130% lãi suất khi cho vay.

4.7. Thời hạn cho vay
Là khoảng thời gian được tính từ ngày học sinh, sinh viên bắt đầu nhận vốn

vay cho đến ngày trả hết nợ (gốc và lãi) được ghi trong hợp đồng tín dụng.

- Thời hạn phát tiền vay là khoảng thời gian tính từ ngày học sinh, sinh viên
được nhận món vay đầu tiên cho đến ngày học sinh, sinh viên kết thúc khoá học.

- Thời hạn trả nợ là khoảng thời gian tính từ ngày học sinh, sinh viên được
vay vốn trả món nợ đầu tiên đến ngày trả hết nợ (gốc và lãi). Thời hạn trả nợ được
chia thành các kỳ hạn trả nợ do Ngân hàng chính sách xã hội quy định.

4.8. Trả nợ gốc và lãi tiền vay
- Trong thời hạn phát tiền vay học sinh, sinh viên được vay vốn chưa phải

trả nợ gốc và lãi; lãi tiền vay được tính kể từ ngày học sinh, sinh viên được vay
vốn nhận món vay đầu tiên đến ngày trả hết nợ gốc.

- Học sinh, sinh viên được vay vốn phải trả nợ gốc và lãi tiền vay lần đầu
tiên ngay sau khi học sinh, sinh viên có việc làm, có thu nhập nhưng không quá
12 tháng kể từ ngày học sinh, sinh viên kết thúc khoá học.

4.9.  Quy trình thực hiện
Việc xác nhận cho học sinh, sinh viên về làm thủ tục vay vốn ở các địa

phương được tiến hành như sau:

- Học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn làm đơn theo mẫu do Phòng
CTHS&QHXN cung cấp và hướng dẫn.
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5. Đối tượng và chế độ miễn giảm học phí.
Chỉ áp dụng đối với học phí, các khoản khác học sinh, sinh viên phải đóng

đủ theo quy định.
5.1. Miễn 100% học phí:
+ Học sinh thuộc diện tốt nghiệp THCS học tiếp lên trình độ trung cấp theo

quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp có hiệu lực từ ngày  01/07/2015.
+ Học sinh, sinh viên diện hộ nghèo theo tiêu chuẩn của thành phố miễn

giảm theo quy định.
+ Bộ đội xuất ngũ học sơ cấp nghề.
5.2.  Giảm 70%: Học sinh, sinh viên thuộc diện tham gia học ngành nghề

độc hại (Cắt gọt kim loại)
5.3. Miễn giảm theo từng trường hợp cụ thể:
- Học sinh có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt, tuỳ từng trường hợp sẽ được

xem xét miễn giảm cụ thể.
- Học sinh là thân nhân của người có công với Cách mạng theo quy định

của pháp luật hoặc người có công với Cách mạng, tuỳ từng trường hợp sẽ được
xem xét miễn giảm cụ thể.

6. Các quy định về học vụ.
QUY ĐỊNH

VỀ VIỆC TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH
ĐỘ TRUNG CẤP, CAO ĐẲNG THEO PHƯƠNG THỨC TÍCH LŨY MÔ ĐUN

VÀ KIỂM TRA, THI, XÉT CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP
(Ban hành kèm theo Quyết định số     /QĐ-CĐKTKTTĐ, ngày     /    /2020

của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thủ Đức)

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
Văn bản này quy định về tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ

trung cấp, trình độ cao đẳng theo phương thức tích lũy tín chỉ; quy chế kiểm tra,
thi, xét công nhận tốt nghiệp.
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Quy định này áp dụng cho việc tổ chức đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng
của Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thủ Đức.

Điều 2. Giải thích từ ngữ
Trong văn bản này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
Đào tạo theo phương thức tích lũy mô đun được tổ chức theo học kỳ, là

phương thức đào tạo trong đó người học chủ động lựa chọn theo quy định của
trường để học và tích lũy từng môn học, mô-đun cho tới khi hoàn tất toàn bộ
chương trình. Người học tích lũy đủ các tín chỉ được quy định trong chương trình
của ngành, nghề học thì được xét cấp bằng tốt nghiệp.

Điều 3. Thời gian khóa học và thời gian hoạt động giảng dạy
Thời gian đào tạo là thời gian được thiết kế để người học hoàn thành một

chương trình cụ thể và đủ điều kiện để nhận bằng tốt nghiệp tương ứng với
chương trình đó, cụ thể:

Thời gian đào tạo trình độ trung cấp theo phương thức tích lũy mô đun là thời
gian tích lũy đủ số lượng mô đun quy định cho từng chương trình. Cụ thể:

+ Đối tượng tuyển sinh là thí sinh tốt nghiệp THCS: thời gian đào tạo là 2,0
năm.

+ Đối tượng tuyển sinh là thí sinh đã tốt nghiệp THPT: thời gian đào tạo là 2
năm.

Người có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, nếu có nguyện vọng tiếp tục học
lên trình độ cao đẳng thì phải tích lũy thêm nội dung văn hóa trung học phổ thông;

Thời gian đào tạo trình độ cao đẳng theo phương thức tích lũy mô đun là thời
gian tích lũy đủ số lượng mô đun cho từng chương trình đối với người có bằng tốt
nghiệp trung học phổ thông hoặc đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức
văn hóa trung học phổ thông. Cụ thể: thời gian đào tạo trình độ cao đẳng là 2,5
năm.

Thời gian tối đa để người học hoàn thành chương trình bao gồm thời gian tối
đa để hoàn thành các môn học, mô-đun trong chương trình, được tính từ thời điểm
bắt đầu học môn học, mô-đun thứ nhất đến khi hoàn thành môn học, mô-đun cuối
cùng của chương trình và thời gian tối đa để hoàn thành chuyên đề, khóa luận tốt
nghiệp;

Thời gian tối đa để người học hoàn thành chương trình do hiệu trưởng quyết
định, bảo đảm không vượt quá hai lần thời gian thiết kế cho chương trình từ hai
đến ba năm học, không
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vượt quá ba lần thời gian thiết kế cho chương trình từ một đến dưới hai năm
học. Cụ thể: Thời gian đào tạo tối đa: Trình độ trung cấp là 4 năm; Trình độ cao
đẳng là 5 năm.

Ngoài ra, Hiệu trưởng xem xét, quyết định kéo dài thêm thời gian tối đa đối
với người học thuộc vào một trong các trường hợp sau: Được điều động đi thực
hiện nghĩa vụ an ninh - quốc phòng, sau khi hoàn thành nghĩa vụ tiếp tục học tại
trường; có giấy xác nhận khuyết tật theo quy định của Luật Người khuyết tật; vì lý
do sức khỏe phải dừng học trong thời gian dài để điều trị; bị truy cứu trách nhiệm
hình sự, đã có kết luận của cơ quan có thẩm quyền nhưng không thuộc trường hợp
bị xử lý kỷ luật ở mức bị buộc thôi học;

Người học cùng lúc hai chương trình, thời gian tối đa để hoàn thành hai
chương trình bằng thời gian tối đa lớn nhất để hoàn thành một trong hai chương
trình và được tính từ khi bắt đầu học chương trình thứ nhất.

Thời gian tổ chức giảng dạy của trường do hiệu trưởng quy định cụ thể, bảo
đảm yêu cầu sau:

Thời gian tổ chức giảng dạy của trường trong thời gian từ 6 giờ đến 22 giờ
hàng ngày, trừ các nội dung bắt buộc phải giảng dạy ngoài thời gian quy định này
mới đủ điều kiện thực hiện;

Tổng thời lượng học tập theo thời khóa biểu đối với một người học trong một
ngày không quá 8 giờ, trừ các nội dung bắt buộc phải có nhiều thời gian hơn 8 giờ
mới đủ điều kiện thực hiện. Trong đó, một tuần học không bố trí quá 30 giờ lý
thuyết; trong một ngày, không bố trí quá 6 giờ lý thuyết.

Điều 4. Địa điểm đào tạo
Địa điểm đào tạo được thực hiện tại trường hoặc tại phân hiệu của trường.

Trong đó, nhà trường có thể tổ chức giảng dạy ngoài phạm vi của trường các nội
dung về kiến thức văn hóa, an ninh - quốc phòng, giáo dục thể chất và các nội
dung thực hành, thực tập trên cơ sở bảo đảm chất lượng đào tạo.

Việc thi kết thúc môn học lý thuyết phải được thực hiện tại trường; việc thi
kết thúc môn học, mô-đun có cả lý thuyết và thực hành, thực tập chuyên môn, thực
tập tốt nghiệp, chỉ được thực hiện ngoài trường trong trường hợp trường không
bảo đảm điều kiện về cơ sở vật chất để thực hiện tại trường.

Điều 5. Kế hoạch đào tạo
Căn cứ vào khối lượng kiến thức, yêu cầu kỹ năng quy định của chương trình,

hiệu trưởng phân bố số môn học, mô-đun cho từng năm học, học kỳ.
Trước khi bắt đầu một khóa học, năm học, học kỳ, trường phải công bố công

khai kế hoạch đào tạo đối với khóa học, năm học, học kỳ đó. Kế hoạch đào tạo cho
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từng khóa học, năm học phải thể hiện ít nhất các nội dung sau: số lượng học kỳ
thời điểm bắt đầu và kết thúc của mỗi học kỳ, năm học, khóa học và thời gian nghỉ
hè, tết đối với lớp học trong cùng một đợt tuyển sinh; chương trình của từng môn
học, mô-đun; địa điểm thực hiện; giáo viên, giảng viên (sau đây gọi chung là nhà
giáo) giảng dạy lý thuyết, thực hành từng môn học, mô-đun cho từng lớp học cụ
thể.

Điều 6. Đăng ký nhập học
Khi đăng ký nhập học người học phải nộp các giấy tờ theo quy định hiện

hành. Tất cả giấy tờ khi người học nhập học phải được xếp vào túi hồ sơ của từng
cá nhân và được quản lý tại đơn vị thuộc trường do hiệu trưởng quy định.

Sau khi xem xét đủ điều kiện nhập học, hiệu trưởng ký quyết định công nhận
người đến học là học sinh, sinh viên chính thức của trường và cấp cho người học:

Thẻ học sinh, sinh viên;
Sổ đăng ký học tập, phiếu nhận cố vấn học tập.
Trường phải cung cấp đầy đủ các thông tin cho người học về mục tiêu, nội

dung và kế hoạch học tập của các chương trình, quy chế đào tạo, nghĩa vụ và
quyền lợi của người học.

Điều 7. Chuyển ngành, nghề đào tạo
Người học được chuyển ngành, nghề đào tạo đang học sang học một ngành,

nghề đào tạo khác của trường.
Hiệu trưởng quy định cụ thể và quyết định cho phép người học chuyển ngành,

nghề đào tạo, bảo đảm các yêu cầu sau:
Người học có đơn đề nghị chuyển đổi ngành, nghề đào tạo;
Ngành, nghề đào tạo dự kiến sẽ chuyển sang học phải có cùng hình thức tuyển

sinh và các tiêu chí tuyển sinh bằng hoặc thấp hơn so với tiêu chí tuyển sinh của
ngành, nghề đào tạo đang học;

Người học khi đã được chuyển đổi sang ngành, nghề đào tạo khác thì phải
dừng học ngành, nghề đào tạo trước khi chuyển đổi;

Việc chuyển đổi ngành, nghề đào tạo phải hoàn thành trước khi bắt đầu học
kỳ I của năm thứ 2. Những trường hợp khác do Hiệu trưởng xem xét, quyết định.

đ) Không trong thời gian: tạm dừng chương trình đang học, điều chỉnh tiến độ
học, bị nhà trường kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên, bị truy cứu trách nhiệm hình
sự.
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Thời gian học tối đa để người học chuyển ngành, nghề đào tạo hoàn thành
chương trình được quy định tại khoản 2 Điều 3 của Quy định này và được tính từ
khi bắt đầu nhập học ngành, nghề trước khi chuyển.

Điều 8. Học cùng lúc hai chương trình
Học cùng lúc hai chương trình dành cho người học có đủ điều kiện quy định

tại khoản 2 Điều này và có nhu cầu đăng ký học thêm một chương trình thứ hai
của trường hoặc của đơn vị liên kết đào tạo với trường để khi đủ điều kiện tốt
nghiệp được cấp hai bằng.

Điều kiện học cùng lúc hai chương trình:
Người học có đơn đề nghị học cùng lúc hai chương trình;
Ngành, nghề đào tạo ở chương trình thứ hai phải khác ngành, nghề đào tạo ở

chương trình thứ nhất;
Đã học xong học kỳ thứ nhất đối với chương trình có thời gian thực hiện từ

một đến hai năm học, đã học xong học kỳ thứ hai đối với chương trình có thời
gian thực hiện từ trên hai năm học. Trong đó, xếp loại kết quả học tập của từng
học kỳ đã hoàn thành ở chương trình thứ nhất tính đến thời điểm xét học cùng lúc
hai chương trình phải đạt loại trung bình khá trở lên;

Không trong thời gian: tạm dừng chương trình đang học, bị kỷ luật từ mức
cảnh cáo trở lên, bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Người học thuộc diện phải điều chỉnh tiến độ học hoặc bị buộc thôi học ở
chương trình thứ nhất thì bị buộc thôi học ở chương trình thứ hai.

Người học chỉ được xét tốt nghiệp chương trình thứ hai, nếu có đủ điều kiện
tốt nghiệp ở chương trình thứ nhất.

Thời gian để người học hoàn thành hai chương trình được quy định tại khoản
2 Điều 3 của Quy định này.

Hiệu trưởng quy định cụ thể thêm về việc học cùng lúc hai chương trình:
Người học phải làm đơn xin học chương trình thứ 2, có khoa xác nhận, nộp

cho Phòng đào tạo để trình Hiệu trưởng ra quyết định.
Khi học chương trình thứ 2, người học được bảo lưu điểm của những môn

học, mô đun có nội dung và khối lượng kiến thức tương đương có trong chương
trình thứ nhất.

Người học chương trình 2 nếu rơi vào diện bị xếp học lực yếu của chương
trình thứ 2 thì phải dừng học chương trình thứ 2 ở học kỳ tiếp theo.
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Điều 9. Nghỉ học tạm thời, nghỉ ốm
Người học được tạm dừng chương trình đang học và được bảo lưu điểm học

tập nếu thuộc một trong các trường hợp sau:
Được cơ quan nhà nước có thẩm quyền điều động thực hiện nhiệm vụ an ninh

- quốc phòng;
Vì lý do sức khỏe phải dừng học trong thời gian dài để điều trị thì phải có giấy

xác nhận của cơ sở y tế nơi người học đó khám hoặc điều trị hoặc phải có giấy xác
nhận khuyết tật theo quy định của Luật Người khuyết tật;

Trong thời gian bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập có thời hạn;
Bị truy cứu trách nhiệm hình sự nhưng chưa có kết luận của cơ quan có thẩm

quyền hoặc đã có kết luận của cơ quan có thẩm quyền nhưng không thuộc trường
hợp bị xử lý kỷ luật ở mức bị buộc thôi học;

đ) Vì lý do khác không được quy định tại điểm a, b, c, d của khoản này: người
học phải học xong ít nhất học kỳ thứ nhất tại trường; không thuộc trường hợp bị
buộc thôi học.

Người học được tạm hoãn học môn học, mô-đun theo kế hoạch đào tạo của
trường và phải hoàn thành môn học, mô-đun tạm hoãn đó trong quỹ thời gian tối
đa hoàn thành chương trình nếu thuộc một hoặc nhiều trường hợp sau:

Vì lý do sức khỏe không bảo đảm để học môn học, mô-đun đó và phải có giấy
xác nhận của cơ sở y tế nơi người học đó khám hoặc điều trị;

Có lý do khác không thể tham gia hoàn thành môn học, mô-đun đó, kèm theo
minh chứng cụ thể và phải được hiệu trưởng chấp thuận.

Người học không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1, 2 của Điều này,
trong trường hợp có lý do chính đáng thì được nghỉ học đột xuất theo quy định của
trường và phải hoàn thành nhiệm vụ học tập theo quy định, đồng thời phải bảo
đảm điều kiện dự thi kết thúc môn học, mô-đun mới được dự thi kết thúc môn học,
mô-đun.

Thời gian nghỉ học tạm thời được tính vào thời gian tối đa để người học hoàn
thành chương trình được quy định tại khoản 2 Điều 3 của Quy định này.

Hiệu trưởng quy định cụ thể thêm về việc nghỉ học tạm thời của người học:
Người học phải làm đơn xin nghỉ học tạm thời (theo mẫu) có đầy đủ xác nhận

và giấy tờ minh chứng theo quy định kèm theo, nộp cho cho Phòng công tác
HSSV-QHDN để trình Hiệu trưởng ra Quyết định.



Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thủ Đức _______________________Sổ tay học sinh sinh viên

14

Người học được nghỉ học tạm thời trước khi muốn trở lại học tiếp tục học tập,
phải viết đơn có xác nhận của địa phương nơi cư trú và gia đình, nộp cho Phòng
công tác HSSV-QHDN ít nhất 1 tháng trước khi bắt đầu học kỳ mới.

Điều 10. Miễn trừ, bảo lưu kết quả học tập

Việc miễn, giảm, tạm hoãn học môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh
được thực hiện theo quy định tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn
học Giáo dục quốc phòng và an ninh do Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội ban
hành.

Được miễn học, miễn thi kết thúc môn học, mô-đun trong chương trình của
trường trong trường hợp người học đã được công nhận tốt nghiệp chương trình từ
cao đẳng chính quy trở lên, trong đó có môn học, mô-đun có điểm đạt yêu cầu và
được công nhận là tương đương với môn học, mô-đun trong chương trình của
trường. Nhưng không được miễn trừ học phí và phải làm đơn xin bảo lưu kết quả
học tập (theo mẫu).

Được miễn học, miễn thi kết thúc môn học đối với môn học Chính trị thuộc
các môn học chung trong trường hợp người học đã tốt nghiệp chương trình từ trình
độ tương đương hoặc có văn bằng, chứng chỉ tốt nghiệp chương trình trung cấp,
cao cấp lý luận chính trị hoặc tương đương.

Được miễn học, miễn thi kết thúc môn học Ngoại ngữ thuộc các môn học
chung trong trường hợp người học đã có chứng chỉ ngoại ngữ tương đương bậc 3
theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam do Bộ Giáo dục và Đào
tạo ban hành.

Được miễn học, miễn thi kết thúc môn học Tin học thuộc các môn học chung
trong trường hợp người học có kết quả kiểm tra đầu vào của trường đạt chuẩn kỹ
năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định của Bộ Thông tin và
Truyền thông.

Được miễn học, miễn thi kết thúc môn học Giáo dục thể chất thuộc các môn
học chung trong trường hợp người học là thương bệnh binh, có thương tật hoặc
bệnh mãn tính làm hạn chế chức năng vận động; người học trong thời gian học tại
trường đạt giải nhất, nhì, ba hoặc đạt huy chương trong các đợt thi đấu thể thao
cấp ngành hoặc từ cấp tỉnh, thành phố trở lên.

Người học có giấy xác nhận khuyết tật theo quy định của Luật Người khuyết
tật được hiệu trưởng xem xét, quyết định cho miễn, giảm học một số môn học,
mô-đun hoặc miễn, giảm  một số nội dung và hoạt động giáo dục mà khả năng cá
nhân không thể đáp ứng được.
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Bảo lưu điểm, công nhận kết quả học tập
Người học được bảo lưu điểm, công nhận kết quả học tập của các môn học,

mô-đun đạt yêu cầu từ chương trình đào tạo của trường, của trường nơi chuyển đi
trong trường hợp chuyển trường, của một trong hai trường thực hiện liên kết đào
tạo trong trường hợp học cùng lúc hai chương trình;

Thời gian được bảo lưu kết quả học tập không quá 5 năm.
Người học có nhu cầu được miễn trừ, bảo lưu kết quả học tập phải có đơn đề

nghị hiệu trưởng xem xét, quyết định khi nhập học và trước mỗi kỳ thi.
Điều 11. Chuyển trường
Người học chuyển trường theo quyết định của cơ quan quản lý nhà nước có

thẩm quyền thì việc chuyển trường được thực hiện theo quyết định của cơ quan ra
quyết định cho người học chuyển trường đó. Trong đó, việc ra quyết định chuyển
trường phải có sự đồng ý bằng văn bản của người học.

Người học chuyển trường theo nhu cầu cá nhân thì việc chuyển trường được
thực hiện theo quy định của trường nơi chuyển đi và trường nơi chuyển đến. Trong
đó, hiệu trưởng chỉ xét tiếp nhận hoặc cho người học chuyển đi học ở một trường
khác khi người học đó bảo đảm các yêu cầu sau:

Có đơn đề nghị chuyển trường;

Không trong thời gian: điều chỉnh tiến độ học, bị kỷ luật từ mức cảnh cáo trở
lên, bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

Đã hoàn thành ít nhất một học kỳ tại trường nơi chuyển đi nhưng không vào
học kỳ cuối cùng của khóa học;

Khi chuyển sang trường nơi chuyển đến phải học đúng ngành, nghề đang học
tại trường nơi chuyển đi và có cùng hình thức đào tạo.

Hiệu trưởng trường có người học xin chuyển đến quyết định việc tiếp nhận
hoặc không tiếp nhận công nhận hoặc không công nhận kết quả học tập của người
học ở trường nơi chuyển đến.

Thời gian tối đa cho người học chuyển trường hoàn thành chương trình được
tính từ thời điểm nhập học ở trường nơi chuyển đi.

Điều 12. Tổ chức kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ và thi kết thúc môn
học, mô đun

Tổ chức kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ
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Kiểm tra thường xuyên do giáo viên giảng dạy môn học, mô-đun thực hiện tại
thời điểm bất kỳ trong quá trình học theo từng môn học, mô-đun thông qua việc
kiểm tra vấn đáp trong giờ học, kiểm tra viết với thời gian làm bài bằng hoặc dưới
30 phút, kiểm tra một số nội dung thực hành, thực tập, chấm điểm bài tập và các
hình thức kiểm tra, đánh giá khác;

Kiểm tra định kỳ được quy định trong chương trình môn học, mô-đun; kiểm
tra định kỳ có thể bằng hình thức kiểm tra viết từ 45 đến 60 phút, chấm điểm bài
tập lớn, tiểu luận, làm bài thực hành, thực tập và các hình thức kiểm tra, đánh giá
khác;

Quy trình kiểm tra, số bài kiểm tra cho từng môn học, mô-đun cụ thể được
thực hiện theo quy định của hiệu trưởng, bảo đảm trong một môn học, mô- đun có
ít nhất một điểm kiểm tra thường xuyên, một điểm kiểm tra định kỳ. Cụ thể:

Môn học, mô đun 1 – 2 tín chỉ: 1 bài kiểm tra thường xuyên (hệ số 1); 1 bài
kiểm tra định kỳ (hệ số 2).

Môn học, mô đun > 3 tín chỉ: 2 bài kiểm tra thường xuyên (hệ số 1); 1 bài
kiểm tra định kỳ (hệ số 2).

Tổ chức thi kết thúc môn học, mô-đun
Cuối mỗi học kỳ hoặc sau khi kết thúc mỗi MĐ, MH thì hiệu trưởng tổ chức

một kỳ thi để thi kết thúc môn học, mô-đun; ngoài ra, hiệu trưởng có thể tổ chức
thi kết thúc môn học, mô- đun vào thời điểm khác cho người học đủ điều kiện dự
thi;

Hình thức thi kết thúc môn học, mô-đun có thể là thi viết, vấn đáp, trắc
nghiệm, thực hành, bài tập lớn, tiểu luận, bảo vệ kết quả thực tập theo chuyên đề
hoặc kết hợp giữa các hình thức trên;

Thời gian làm bài thi kết thúc môn học, mô-đun đối với mỗi bài thi viết từ 60
đến 120 phút, thời gian làm bài thi đối với các hình thức thi khác hoặc thời gian
làm bài thi của môn học, mô-đun có tính đặc thù của ngành, nghề đào tạo do hiệu
trưởng quyết định;

Lịch thi của kỳ thi chính phải được thông báo trước kỳ thi ít nhất 04 tuần, lịch
thi của kỳ thi phụ phải được thông báo trước kỳ thi ít nhất 01 tuần; trong kỳ thi,
từng môn học, mô-đun được tổ chức thi riêng biệt, không bố trí thi ghép một số
môn học, mô-đun trong cùng một buổi thi của một người học;

đ) Thời gian dành cho ôn thi mỗi môn học, mô-đun tỷ lệ thuận với số giờ của
môn học, mô- đun đó và bảo đảm ít nhất là 1/2 ngày ôn thi cho 15 giờ học lý
thuyết trên lớp, 30 giờ học thực hành, thực tập; tất cả các môn học, mô-đun phải
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bố trí giáo viên hướng dẫn ôn thi, đề cương ôn thi phải được công bố cho người
học ngay khi bắt đầu tổ chức ôn thi;

Danh sách người học đủ điều kiện dự thi, không đủ điều kiện dự thi có nêu rõ
lý do phải được công bố công khai trước ngày thi môn học, mô-đun ít nhất 05
ngày làm việc; danh sách phòng thi, địa điểm thi phải được công khai trước ngày
thi kết thúc môn học, mô-đun từ 1 - 2 ngày làm việc;

Đối với hình thức thi viết, mỗi phòng thi phải bố trí ít nhất hai giáo viên coi
thi và không bố trí quá 50 người học dự thi; người học dự thi phải được bố trí theo
số báo danh; đối với hình thức thi khác, hiệu trưởng quyết định việc bố trí phòng
thi hoặc địa điểm thi và các nội dung liên quan khác;

Bảo đảm tất cả những người tham gia kỳ thi phải được phổ biến về quyền hạn,
nhiệm vụ, nghĩa vụ của mình trong kỳ thi; tất cả các phiên họp liên quan đến kỳ
thi, việc bốc thăm đề thi, bàn giao đề thi, bài thi, điểm thi phải được ghi lại bằng
biên bản;

Hình thức thi, thời gian làm bài, điều kiện thi kết thúc môn học, mô-đun phải
được quy định trong chương trình môn học, mô-đun.

Hiệu trưởng quy định cụ thể thêm về tổ chức kiểm tra, kỳ thi kết thúc môn
học, mô-đun: Cách tính điểm môn học, mô đun, điểm trung bình chung học
kỳ/năm học/khóa học và điểm trung bình chung tích lũy được thực hiện theo quy
định trong Điều 15 của Quy định này.

Điều 13. Điều kiện và số lần dự thi kết thúc môn học, mô-đun, học và thi lại
Điều kiện dự thi kết thúc môn học, mô-đun
a) Người học được dự thi kết thúc môn học, mô-đun khi bảo đảm các điều

kiện sau:
Tham dự ít nhất 80% thời gian học lý thuyết và đầy đủ 100% các bài học tích

hợp, bài học thực
hành, thực tập và các yêu cầu của môn học, mô-đun được quy định trong

chương trình môn học, mô-đun;
Điểm trung bình chung các điểm kiểm tra đạt từ 5,0 điểm trở lên theo thang

điểm 10;
Số lần dự thi kết thúc môn học, mô-đun theo quy định tại khoản 2 Điều này.
Người học có giấy xác nhận khuyết tật theo quy định thì được hiệu trưởng

xem xét, quyết định ưu tiên điều kiện dự thi trên cơ sở người học đó phải bảo đảm
điều kiện về điểm trung bình các điểm kiểm tra.
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Số lần dự thi kết thúc môn học, mô-đun
Người học chỉ được dự thi kết thúc môn học, mô-đun một lần, nếu điểm tổng

kết môn học, mô-đun chưa đạt yêu cầu (điểm F) thì phải đăng ký học lại.
Người học vắng thi mà không có lý do chính đáng thì phải nhận điểm 0; Nếu

có lý do chính đáng thì sẽ được Nhà trường bố trí dự thi ở lần thi khác.
Học lại và thi các môn học, mô đun chưa đạt
Người học phải học lại và thi các môn học, mô đun chưa đạt yêu cầu nếu

thuộc một trong các trường hợp sau:
Không đủ điều kiện dự thi;
Điểm tổng kết môn học, mô đun chưa đạt yêu cầu (điểm F);
Người học thuộc diện phải học lại và thi lại không được bảo lưu điểm, thời

gian học tập của môn học, mô đun lần học trước đó và phải bảo đảm các điều kiện
dự thi được quy định tại khoản 1 Điều này mới được dự thi kết thúc môn học, mô
đun. Thời gian học lại theo thời khóa biểu.

Trường hợp không còn môn học, mô đun phải học lại do điều chỉnh chương
trình đào tạo thì Hiệu trưởng quyết định chọn môn học, mô đun khác thay thế trên
cơ sở phù hợp với mục tiêu của ngành, nghề đào tạo.

Điều 14. Ra đề thi, chấm thi kết thúc môn học, mô-đun
Nội dung đề thi
Đề thi phải phù hợp với nội dung môn học, mô-đun đã được quy định trong

chương trình;
Bảo đảm phải có ngân hàng đề thi kết thúc môn học, mô-đun của tất cả các

môn học, mô- đun trong chương trình đào tạo của trường; đề thi phải được tổ chức
bốc thăm ngẫu nhiên từ ngân hàng đề thi của trường;

Đề thi đối với người có giấy xác nhận khuyết tật theo quy định của Luật
Người khuyết tật do hiệu trưởng quyết định.

Chấm thi
Mỗi bài thi kết thúc môn học, mô-đun phải do ít nhất 02 giáo viên chấm thi,

cho điểm độc lập nhau và phải ký đầy đủ vào bài thi, phiếu chấm điểm, bảng điểm
tổng hợp của người dự thi; trong đó, bài thi viết tự luận phải được làm phách trước
khi chấm và việc chấm thi vấn đáp, thực hành phải thực hiện trên phiếu chấm thi
do hiệu trưởng quy định;
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Điểm của bài thi là trung bình cộng điểm của các giáo viên chấm thi; trường
hợp điểm của các giáo viên chấm thi đối với một bài thi có sự chênh lệch từ 1,0
điểm trở lên theo thang  điểm 10 thì phải tổ chức xem xét hoặc chấm thi lại, nếu
chấm thi lại mà chưa thống nhất được điểm thì trưởng khoa hoặc trưởng bộ môn
xem xét, giải quyết và là người quyết định cuối cùng về điểm bài thi;

Bài thi được chấm thông qua máy, phần mềm chuyên dụng và việc chấm phúc
khảo do hiệu trưởng quy định cụ thể và tổ chức thực hiện.

Trường hợp người học không đủ điều kiện dự thi thì phải nhận điểm 0 cho lần
thi đó.

Công bố điểm thi
Điểm thi, kiểm tra theo hình thức vấn đáp, thực hành, thực tập hoặc bảo vệ

báo cáo thực tập phải được công bố cho người học biết ngay sau khi chấm;
Đối với các hình thức thi, kiểm tra khác phải được công bố cho người học biết

muộn nhất sau 10 ngày làm việc kể từ ngày thi xong.
Điều 15. Cách tính điểm môn học, mô-đun, điểm trung bình chung học

kỳ/năm học/khóa học và điểm trung bình chung tích lũy
Điểm môn học, mô-đun
Điểm môn học, mô-đun bao gồm điểm trung bình các điểm kiểm tra (lấy đến

1 chữ số thập phân)
có trọng số 0,4 và điểm thi kết thúc môn học, mô-đun (làm tròn đến số

nguyên) có trọng số 0,6;
Điểm trung bình điểm kiểm tra là trung bình cộng của các điểm kiểm tra

thường xuyên, điểm kiểm tra định kỳ theo hệ số của từng loại điểm. Trong đó,
điểm kiểm tra thường xuyên (làm tròn đến số nguyên) tính hệ số 1, điểm kiểm tra
định (làm tròn đến số nguyên) kỳ tính hệ số 2.

Điểm môn học, mô-đun đạt yêu cầu khi có điểm theo thang điểm 10 đạt từ 4,0
trở lên (lấy đến 1 chữ số thập phân).

Điểm trung bình chung học kỳ/năm học/khóa học và điểm trung bình chung
tích lũy

Công thức tính điểm trung bình chung học kỳ/năm học/khóa học và điểm
trung bình chung

tích lũy:
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Trong đó:
+ A: là điểm trung bình chung học kỳ/năm học/khóa học hoặc điểm trung

bình chung tích lũy (lấy đến 2 chữ số thập phân);
+ i: là số thứ tự môn học, mô-đun;
+ ai: là điểm của môn học, mô-đun thứ i;
+ ni: là số tín chỉ của môn học, mô-đun thứ i;
+ n: là tổng số môn học, mô-đun trong học kỳ/năm học/khóa học hoặc số môn

học, mô- đun đã tích lũy.
Điểm trung bình chung tích lũy là điểm trung bình của các môn học, mô-đun

mà người học đã tích lũy được, tính từ đầu khóa học cho tới thời điểm được xem
xét vào lúc kết thúc mỗi học kỳ;

Điểm trung bình chung học kỳ/năm học/khóa học, điểm trung bình chung tích
lũy bao gồm cả điểm môn học, mô-đun được bảo lưu, không bao gồm điểm môn
học, mô-đun được miễn trừ và môn học điều kiện;

Trường hợp người học được tạm hoãn học môn học, mô-đun thì chưa tính
khối lượng học tập của môn học, mô-đun đó trong thời gian được tạm hoãn.

Điểm trung bình chung học kỳ, năm học, điểm trung bình chung tích lũy để
xét học bổng, khen thưởng sau mỗi học kỳ, năm học hoặc khóa học được tính theo
kết quả điểm thi kết thúc môn học, mô-đun lần thứ nhất; để xét điều chỉnh tiến độ
học, buộc thôi học được tính theo kết quả lần thi kết thúc môn học, mô-đun có
điểm cao nhất.

Môn học Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng và an ninh là 2 môn học
điều kiện; kết quả đánh giá 2 môn học này không tính vào điểm trung bình chung
học kỳ, năm học, điểm trung bình chung tích lũy, xếp loại tốt nghiệp nhưng là một
trong các điều kiện để xét hoàn thành khối lượng học tập hoặc bảo vệ chuyên đề,
khóa luận tốt nghiệp và được ghi vào bảng điểm cấp kèm theo bằng tốt nghiệp.

Điều 16. Xử lý người học vi phạm về thi, kiểm tra
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Người học thi hộ, nhờ người thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập một năm đối với vi
phạm lần thứ nhất và bị buộc thôi học đối với vi phạm lần thứ hai; trường hợp tổ
chức thi, kiểm tra hộ sẽ bị buộc thôi học đối với vi phạm lần thứ nhất.

Trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, việc xử lý người học vi phạm
trong khi dự kiểm tra, thi kết thúc môn học, mô-đun được thực hiện như sau:

Khiển trách và trừ 25% điểm bài kiểm tra hoặc bài thi: áp dụng đối với người
học phạm lỗi một lần nhìn bài, thảo luận bài với người học khác trong giờ kiểm
tra, thi;

Cảnh cáo và trừ 50% điểm bài kiểm tra hoặc bài thi: áp dụng đối với người
học vi phạm một trong các lỗi sau đây:

Đã bị khiển trách một lần trong giờ kiểm tra, thi nhưng vẫn tiếp tục vi phạm
quy định tại giờ kiểm tra, thi đó;

Trao đổi bài làm hoặc giấy nháp cho người khác;
Chép bài kiểm tra, bài thi của người khác; những bài kiểm tra, bài thi đã có

kết luận là giống nhau thì xử lý như nhau, nếu người học bị xử lý có đủ bằng
chứng chứng minh mình bị sao chép trước khi nộp bài thì được hiệu trưởng xem
xét giảm từ mức kỷ luật cảnh cáo xuống mức khiển trách, nếu bị sao chép sau khi
nộp bài thì không bị xử lý.

Đình chỉ làm bài và nhận điểm 0 cho bài kiểm tra, bài thi: áp dụng đối với
người học vi phạm một trong các lỗi sau:

Đã bị cảnh cáo một lần nhưng trong giờ kiểm tra, thi vẫn tiếp tục vi phạm quy
định trong giờ kiểm tra, thi đó;

Mang theo tài liệu hoặc các vật dụng không được phép đem vào phòng thi;
Đưa đề kiểm tra, thi ra ngoài phòng thi hoặc nhận bài giải từ ngoài vào phòng

thi;
Có hành động gây gổ, đe dọa người có trách nhiệm trong kỳ thi hay đe dọa

người học khác;
Viết, vẽ bậy lên bài kiểm tra, bài thi;
Viết bài kiểm tra, bài thi trên giấy không đúng quy định của trường;
Dùng bài kiểm tra, bài thi của người khác để nộp;
Có các hành vi nhằm mục đích xin điểm, nâng điểm hoặc làm sai lệch kết quả

kiểm tra, thi;
Người học sau khi đã dự kiểm tra, thi nếu có kết luận vi phạm thì bị xử lý kỷ

luật như trong khi làm bài kiểm tra, bài thi.
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Điều 17. Cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, bảng điểm, giấy chứng
nhận kết quả học tập, bằng tốt nghiệp

Cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, bảng điểm, giấy chứng nhận kết quả
học tập

Người học được công nhận tốt nghiệp được hiệu trưởng cấp giấy chứng nhận
tốt nghiệp  tạm thời trước khi cấp bằng tốt nghiệp;

Người học được công nhận tốt nghiệp được hiệu trưởng cấp bảng điểm theo
từng môn học, mô-đun cho toàn khóa học. Trong đó ghi rõ ngành, nghề đào tạo,
hình thức đào tạo; kết quả và lý do môn học, mô-đun được miễn trừ, bảo lưu điểm;
điểm thi tốt nghiệp hoặc điểm chuyên đề, khóa luận tốt nghiệp (trong đào tạo theo
niên chế), điểm trung bình chung học tập toàn khóa học, xếp loại tốt nghiệp, khen
thưởng và kỷ luật, lý do hạ mức xếp loại tốt nghiệp (nếu có);

Bảng điểm được cấp sau khi người học có quyết định công nhận tốt nghiệp,
muộn nhất trong ngày trao bằng tốt nghiệp;

Người học chưa được công nhận tốt nghiệp được cấp giấy chứng nhận kết quả
học tập các môn học, mô-đun đã học trong chương trình của trường, trong đó phải
ghi rõ hình thức đào tạo và lý do người học chưa được công nhận tốt nghiệp.

Hiệu trưởng chịu trách nhiệm tổ chức trao bằng tốt nghiệp cho người học đủ
điều kiện cấp bằng tốt nghiệp trong thời gian 30 ngày làm việc kể từ ngày người
học kết thúc môn học, mô- đun cuối cùng trong chương trình.

Điều 18. Quản lý hồ sơ, tài liệu đào tạo
Hiệu trưởng chịu trách nhiệm lập hồ sơ và quản lý hồ sơ, tài liệu; bảo quản sử

dụng, hủy hồ sơ, tài liệu liên quan đến đào tạo theo quy định hiện hành của pháp
luật, trường hợp trường giải thể thì phải bàn giao hồ sơ đào tạo theo yêu cầu của
cơ quan có thẩm quyền. Trong đó, một số hồ sơ, tài liệu và thời hạn lưu trữ bảo
đảm yêu cầu dưới đây:

Hồ sơ, tài liệu lưu trữ vĩnh viễn
Hồ sơ đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp; văn bản của trường phê duyệt

ban hành sửa đổi, bổ sung chương trình đào tạo; hồ sơ biên soạn, lựa chọn, thẩm
định ban hành giáo trình hoặc tài liệu giảng dạy; văn bản quy định về quản lý đào
tạo;

Văn bản phê duyệt danh sách người học trúng tuyển, văn bản phê duyệt danh
sách người học nhập học hoặc phân lớp;
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Bảng điểm tổng hợp kết quả học tập của người học theo học kỳ, năm học,
khóa học;

Hồ sơ công nhận kết quả tốt nghiệp cho người học các lớp, các khóa đào tạo:
quyết định thành lập hội đồng thi tốt nghiệp; danh sách người học dự thi và kết
quả từng môn thi, phiếu nộp bài thi có chữ ký của người học; biên bản họp của các
hội đồng; quyết định của hiệu trưởng về việc công nhận và cấp bằng tốt nghiệp
cho người học;

đ) Sổ cấp phát bằng tốt nghiệp;
Kế hoạch đào tạo đối với khóa học, năm học, học kỳ; báo cáo tổng kết năm

học, khóa học và bản lưu các báo cáo liên quan đến đào tạo gửi cơ quan quản lý
nhà nước có thẩm quyền;

Hồ sơ khen thưởng, kỷ luật người học;
Hồ sơ liên kết đào tạo trong nước và nước ngoài, đào tạo theo địa chỉ;
Hồ sơ kiểm tra, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ đào tạo của trường; hồ sơ,

tài liệu liên quan đến việc theo dõi và bảo đảm chất lượng đào tạo;
k) Hồ sơ, tài liệu hoạt động của hội đồng về đào tạo của trường.
Hồ sơ, tài liệu lưu trữ ít nhất 10 năm kể từ ngày hiệu trưởng ký quyết định

công nhận tốt nghiệp cho người học
Hồ sơ giảng dạy của giáo viên;
Các hồ sơ, tài liệu của trường liên quan đến tổ chức thi kết thúc môn học, mô-

đun: kế hoạch thi và lịch thi, các biên bản họp về thi kết thúc môn học, mô-đun,
danh sách người học dự thi và kết quả từng môn thi, phiếu nộp bài thi có chữ ký
của người học và cán bộ coi thi, kết quả thi kết thúc môn học, mô- đun;

Bảng điểm từng môn học, mô-đun của người học bao gồm điểm kiểm tra,
điểm thi, điểm môn học, mô-đun có chữ ký của giáo viên giảng dạy và cán bộ
quản lý;

Hồ sơ, công văn trao đổi về công tác đào tạo.
Hồ sơ, tài liệu lưu trữ ít nhất 05 năm kể từ ngày hiệu trưởng ký quyết định

công nhận tốt nghiệp cho người học:
Hồ sơ về công tác tổ chức chấm phúc khảo các bài thi kết thúc môn học, mô-

đun, thi tốt nghiệp;
Sổ lên lớp/sổ đầu bài cho từng lớp học cụ thể.
Các loại hồ sơ, tài liệu lưu trữ ít nhất 01 năm kể từ ngày hiệu trưởng ký quyết

định công nhận tốt nghiệp cho người học:
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Đề cương hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp; các biên bản về lựa chọn đề thi, bàn
giao đề thi, bàn giao bài thi tốt nghiệp; đề thi đã sử dụng, bài thi, phiếu chấm thi
tốt nghiệp (trong đào tạo theo niên chế);

Thời khóa biểu và văn bản phân công giáo viên giảng dạy môn học, mô-đun.
Hồ sơ, tài liệu lưu trữ ít nhất đến thời điểm khóa học kết thúc:

Đề cương hướng dẫn ôn thi kết thúc môn học, mô-đun các biên bản về bốc
thăm đề thi, bàn giao đề thi, bàn giao bài thi kết thúc, môn học, mô-đun; đề thi đã
sử dụng, bài thi, phiếu chấm thi kết thúc môn học, mô-đun.

Chương II
TỔ CHỨC ĐÀO TẠO THEO PHƯƠNG THỨC TÍCH LŨY MÔ ĐUN

Điều 19. Tổ chức lớp học
Lớp học do Nhà trường thành lập và biên chế người học vào từng lớp trên cơ

sở số lượng nhập học theo từng ngành nghề. Người học không phải đăng ký học.
Chương trình đào tạo thực hiện theo phương thức tích lũy mô đun tổ chức đào

tạo theo học kỳ, một năm có 2 học kỳ chính và 1 học kỳ phụ (học kỳ hè) để học
sinh, sinh viên thi lại, học lại, học cải thiện điểm.

Học kỳ chính là học kỳ bắt buộc phải học, mỗi học kỳ chính có ít nhất 15 tuần
thực học và 3 tuần thi. Học kỳ phụ không bắt buộc phải học. Trong học kỳ phụ
người học học các môn học, mô-đun chậm tiến độ ở học kỳ chính, hoặc học lại các
môn học, mô-đun chưa đạt, hoặc để cải thiện điểm, hoặc học vượt các môn học,
mô-đun có ở các học kỳ sau nếu trong kỳ phụ có lớp. Mỗi học kỳ phụ có ít nhất 5
tuần thực học và 1 tuần thi.

Điều 20. Xác định khối lượng học tập
Đầu mỗi năm học, trường phải thông báo kế hoạch đào tạo dự kiến cho từng

chương trình trong từng học kỳ; chương trình môn học, mô-đun dự kiến sẽ dạy,
lịch kiểm tra và thi, hình thức kiểm tra và thi đối với các môn học, mô-đun.

Đăng ký học: Người học không phải đăng ký học. Trên cơ sở các lớp học đã
được thành lập, Phòng đào tạo sẽ xây dựng thời khóa biểu cho từng lớp theo từng
học kỳ, công bố công khai để người học thực hiện.

Điều 21. Quy đổi điểm môn học, mô-đun và điểm trung bình chung học kỳ,
điểm trung bình chung tích lũy
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Quy đổi điểm môn học, mô-đun
Điểm môn học, mô-đun được tính theo khoản 1 Điều 15 của Quy định này

theo thang điểm 10 sau khi làm tròn đến một chữ số thập phân sẽ được chuyển
thành điểm chữ như sau:

Loại đạt:
A 8,5 - 10 giỏi
B 7,0 - 8,4 khá
C 5,5 - 6,9 trung bình
D 4,0 - 5,4 trung bình yếu
Loại không đạt:
Fdưới 4,0 kém
Đối với những môn học, mô-đun chưa đủ cơ sở để đưa vào tính điểm trung

bình chung học kỳ, khi xếp mức đánh giá được sử dụng các kí hiệu sau:
I: Chưa đủ dữ liệu đánh giá
X: Chưa nhận được kết quả thi
Đối với những môn học, mô-đun được trường cho phép chuyển điểm, khi xếp

mức đánh giá được sử dụng kí hiệu R viết kèm với kết quả;
Việc xếp loại các mức điểm A, B, C, D, F được áp dụng cho các trường hợp

sau đây:
Đối với những môn học, mô-đun mà người học đã có đủ điểm kiểm tra

thường xuyên, kiểm tra định kỳ và điểm thi kết thúc môn học, mô đun, kể cả
trường hợp bỏ học, bỏ kiểm tra hoặc bỏ thi không có lý do phải nhận điểm 0;

Chuyển đổi từ mức điểm I qua, sau khi đã có đủ điểm kiểm tra thường xuyên,
kiểm tra định kỳ và điểm thi mà trước đó người học được giáo viên cho phép nợ;

Chuyển đổi từ các trường hợp X qua;
đ) Việc xếp loại ở mức điểm F ngoài những trường hợp như đã nêu ở điểm d

khoản này, còn áp dụng cho trường hợp người học vi phạm nội quy thi, có quyết
định phải nhận mức điểm F;

Việc xếp loại theo mức điểm I được áp dụng cho các trường hợp sau đây:
Trong thời gian học hoặc trong thời gian thi kết thúc học kỳ, người học bị ốm

hoặc tai nạn không thể dự kiểm tra hoặc thi, nhưng phải được nhà trường cho
phép;
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Người học không thể dự đủ kiểm tra thường xuyên và kiểm tra định kỳ hoặc
thi hết môn học, mô-đun vì những lý do khách quan, được nhà trường chấp thuận;

Trừ các trường hợp đặc biệt do hiệu trưởng quy định, trước khi bắt đầu học kỳ
mới kế tiếp, người học nhận mức điểm I phải trả xong các điểm kiểm tra thường
xuyên và kiểm tra định kỳ còn nợ để được chuyển điểm. Trường hợp người học
chưa trả nợ và chưa chuyển điểm nhưng không thuộc trường hợp bị buộc thôi học
thì vẫn được học tiếp ở các học kỳ kế tiếp.

Việc xếp loại theo mức điểm X được áp dụng đối với những môn học, mô-
đun mà phòng đào tạo của trường chưa nhận được báo cáo kết quả học tập của
người học từ khoa chuyển lên;

Ký hiệu R được áp dụng cho các trường hợp sau:
Điểm môn học, mô-đun được đánh giá ở các mức điểm A, B, C, D trong đợt

đánh giá đầu học kỳ (nếu có) đối với một số môn học, mô-đun được phép thi sớm
để giúp người học học vượt;

Những môn học, mô-đun được công nhận kết quả, khi người học chuyển từ
trường khác đến hoặc chuyển đổi giữa các chương trình.

Điểm trung bình chung học kỳ và điểm trung bình chung tích lũy, mức điểm
chữ của môn học, mô-đun phải được quy đổi từ điểm chữ qua điểm số thang điểm
4 như sau:

tương ứng với 4
tương ứng với 3
tương ứng với 2
tương ứng với 1
Ftương ứng với 0
Điểm trung bình chung học kỳ và điểm trung bình chung tích lũy được tính

theo khoản 2 Điều 15 của Quy định này.
Điều 22. Xếp hạng năm đào tạo và học lực

Sau mỗi năm học, căn cứ vào khối lượng kiến thức, kỹ năng tích lũy người
học được xếp hạng năm đào tạo: người học năm thứ nhất, người học năm thứ hai,
người học năm thứ ba. Tùy thuộc khối lượng kiến thức, kỹ năng của từng chương
trình, hiệu trưởng quy định cụ thể giới hạn khối lượng kiến thức, kỹ năng để
chuyển xếp hạng năm đào tạo.

Xếp loại kết quả học tập
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Xếp loại kết quả học tập của người học theo học kỳ/năm học/khóa học được
căn cứ vào điểm trung bình chung tích lũy trong học kỳ đó theo thang điểm 4, cụ
thể:

Loại xuất sắc: điểm trung bình chung tích lũy từ 3,60 đến 4,00;
Loại giỏi: điểm trung bình chung tích lũy từ 3,20 đến 3,59;
Loại khá: điểm trung bình chung tích lũy từ 2,50 đến 3,19;
Loại trung bình: điểm trung bình chung tích lũy từ 2,00 đến 2,49;
Loại yếu: điểm trung bình chung tích lũy thấp hơn 2,00.
Người học có điểm đạt loại giỏi trở lên bị hạ xuống một mức xếp loại nếu

thuộc một hoặc nhiều trường hợp sau:
Bị nhà trường kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên trong học kỳ được xếp loại kết

quả học tập (không tính mức kỷ luật được quy định tại khoản 2 Điều 16 của Quy
định này);

Có một môn học hoặc một mô-đun trở lên trong học kỳ phải thi lại (không
tính môn học điều kiện; môn học, mô-đun được tạm hoãn học hoặc được miễn
trừ).

Kết quả học tập trong học kỳ phụ được gộp vào kết quả học tập trong học kỳ
chính ngay trước học kỳ phụ để xếp loại người học về học lực.

Điều 23. Cảnh báo kết quả học tập, buộc thôi học, tự thôi học
Cảnh báo kết quả học tập được thực hiện theo từng học kỳ, nhằm giúp cho

người học có kết quả học tập kém biết và lập phương án học tập thích hợp để có
thể tốt nghiệp trong thời hạn tối đa được phép theo học chương trình. Việc cảnh
báo kết quả học tập của người học được dựa trên các điều kiện sau:

Điểm trung bình chung tích lũy đạt dưới 1,20 đối với người học năm thứ nhất
dưới 1,40 đối với người học năm thứ hai, dưới 1,60 đối với người học năm thứ ba;

Điểm trung bình chung học kỳ đạt dưới 0,80 đối với học kỳ đầu của khóa học,
dưới 1,00 đối với các học kỳ tiếp theo;

Tổng số tín chỉ của các môn học, mô-đun bị điểm F còn tồn đọng tính từ đầu
khóa học đến thời điểm xét vượt quá 24 tín chỉ;

Tùy theo đặc điểm của từng trường, hiệu trưởng quy định áp dụng một hoặc
hai trong ba điều kiện nêu trên để cảnh báo kết quả học tập của người học và quy
định số lần cảnh báo kết quả học tập, nhưng không vượt quá 2 lần.

Sau mỗi học kỳ, người học bị buộc thôi học nếu thuộc một trong những
trường hợp sau đây:
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Có số lần cảnh báo kết quả học tập vượt quá giới hạn theo quy định của hiệu
trưởng;

Đã hết quỹ thời gian tối đa để hoàn thành chương trình được quy định tại
khoản 2 Điều 3 của Quy định này;

Bị kỷ luật ở mức buộc thôi học.
Tự thôi học
Người học không thuộc diện bị buộc thôi học, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và

trách nhiệm theo quy định, nếu thuộc một trong các trường hợp sau được đề nghị
trường cho thôi học:

Người học tự xét thấy không còn khả năng hoàn thành chương trình do thời
gian còn lại không đủ để hoàn thành chương trình theo quy định;

Vì lý do khác phải thôi học kèm theo minh chứng cụ thể và được hiệu trưởng
chấp thuận.

Hiệu trưởng quy định cụ thể về thủ tục, quyền lợi, nghĩa vụ hoặc trách nhiệm
của người học và quyết định việc buộc thôi học và tự thôi học của người học.

Điều 24. Điều kiện tốt nghiệp
Người học được công nhận tốt nghiệp khi đủ các điều kiện sau:
Tích lũy đủ số mô đun quy định cho chương trình đào tạo;
Điểm trung bình chung tích lũy của toàn khóa học theo thang điểm 4 đạt từ

2,00 trở lên;
Thỏa mãn một số yêu cầu về kết quả học tập đối với nhóm môn học, mô đun

thuộc ngành, nghề đào tạo và các điều kiện khác do hiệu trưởng quy định;
Không trong thời gian: bị kỷ luật từ mức đình chỉ học tập có thời hạn trở lên,

bị truy cứu trách nhiệm hình sự;
đ) Có đơn gửi nhà trường đề nghị được xét tốt nghiệp trong trường hợp đủ

điều kiện tốt nghiệp sớm hoặc muộn so với thời gian thiết kế của khóa học;
Trường hợp người học có hành vi vi phạm kỷ luật hoặc vi phạm pháp luật

chưa ở mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự, hiệu trưởng phải tổ chức xét kỷ luật
trước khi xét điều kiện công nhận tốt nghiệp cho người học đó.

Trường hợp người học bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập có thời hạn, hết thời
gian bị kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự và đã có kết luận của cơ quan
có thẩm quyền nhưng không thuộc trường hợp bị xử lý kỷ luật ở mức bị buộc thôi
học thì được hiệu trưởng tổ chức xét công nhận tốt nghiệp.
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Điều 25. Xếp loại tốt nghiệp
Xếp loại tốt nghiệp được xác định theo điểm trung bình chung tích lũy của

toàn khóa học theo thang điểm 4, như sau:
Loại xuất sắc: Điểm trung bình chung tích lũy từ 3,60 đến 4,00;
Loại giỏi: Điểm trung bình chung tích lũy từ 3,20 đến 3,59;
Loại khá: Điểm trung bình chung tích lũy từ 2,50 đến 3,19;
Loại trung bình: Điểm trung bình chung tích lũy từ 2,00 đến 2,49.
Người học có điểm xếp loại tốt nghiệp đạt từ loại giỏi trở lên sẽ bị giảm đi

một mức xếp loại tốt nghiệp nếu thuộc một trong các trường hợp sau:
Có một môn học hoặc một mô-đun trở lên trong khóa học phải thi lại (không

tính môn học điều kiện; môn học, mô-đun được miễn trừ);
Bị kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên (không tính mức kỷ luật được quy định tại

khoản 2 Điều 16 của Thông tư này) trong thời gian học tập tại trường.

Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 26. Trách nhiệm của Nhà trường

Nhà trường tự chủ, tự chịu trách nhiệm lựa chọn, lập kế hoạch triển khai đào
tạo theo phương thức tích lũy mô đun chỉ phù hợp với điều kiện cụ thể của trường,
đáp ứng yêu cầu đảm bảo chất lượng theo quy định đối với từng chương trình.

Trước khi bắt đầu khóa học, Nhà trường phải thông báo công khai:
Cam kết chất lượng đào tạo; mục tiêu, chuẩn đầu ra của từng ngành, nghề đào

tạo; điều kiện bảo đảm chất lượng; thời gian tối đa để hoàn thành chương trình đối
với từng ngành, nghề cụ thể; quy chế đào tạo; kế hoạch đào tạo đối với khóa học,
năm học; thời gian dự kiến thi tốt nghiệp; quyền và nghĩa vụ của giáo viên, người
học và tổ chức, cá nhân có liên quan;

Các nội dung phải thông báo công khai chậm nhất một tháng trước khi bắt đầu
các học kỳ:

Kế hoạch đào tạo đối với học kỳ; danh sách, chương trình các môn học, mô-
đun dự kiến sẽ thực hiện; điều kiện tiên quyết, số bài kiểm tra, hình thức thi, nội
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quy thi, thời gian thi kết thúc môn học, mô-đun; giáo trình hoặc tài liệu được sử
dụng cho từng môn học, mô-đun cụ thể;

Thông tin về từng giáo viên giảng dạy trong học kỳ đó, bảo đảm ít nhất các
nội dung sau: họ và tên, năm sinh, thâm niên giảng dạy, chức vụ hoặc chức danh;
cơ quan, tổ chức nơi đang làm việc chính, trình độ chuyên môn và nghiệp vụ sư
phạm, kinh nghiệm giảng dạy, giáo trình hoặc tài liệu giảng dạy đã biên soạn hoặc
tham gia biên soạn đã được công bố.

Ngoài công khai về đào tạo được quy định tại điểm a và b của khoản này, Nhà
trường phải thực hiện công khai các vấn đề liên quan đến đào tạo của trường đúng
quy định hiện hành về thực hiện công khai đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp;

Các nội dung cần công khai khác do hiệu trưởng quyết định.
Nhà trường được phép đánh giá và công nhận về quy trình đào tạo, nội dung

đào tạo và giá trị của môn học, mô-đun làm cơ sở cho việc công nhận kiến thức,
kỹ năng đã tích lũy của người học sử dụng trong trường hợp chuyển trường, học
liên thông hoặc học tiếp lên trình độ cao hơn giữa các cơ sở đào tạo.

Điều 27. Chế độ báo cáo
Hiệu trưởng báo cáo bằng văn bản tình hình đào tạo của trường theo năm thực

hiện tính đến ngày 31 tháng 12 hàng năm về cơ quan trực tiếp quản lý trường, Sở
Lao động - Thương binh và Xã hội địa phương nơi đặt trụ sở của trường trước
ngày 10 tháng 01 của năm tiếp theo. Báo cáo bao gồm ít nhất các nội dung sau:

Số lượng cán bộ quản lý và giáo viên theo trình độ chuyên môn, nghiệp vụ;
diện tích đất đai, cơ sở vật chất;

Chỉ tiêu tuyển sinh đã đăng ký, số lượng người học trúng tuyển và nhập học;
số lượng người học được công nhận tốt nghiệp, không được công nhận tốt nghiệp
trong năm theo ngành, nghề đào tạo, trình độ đào tạo, theo phương thức đào tạo
hình thức đào tạo, liên kết  đào tạo, đào tạo theo địa chỉ, địa điểm đào tạo;

Tình hình cấp phát bằng tốt nghiệp: số lượng phôi bằng tốt nghiệp đã sử dụng
để cấp cho người học trong năm theo hình thức đào tạo và ngành, nghề đào tạo; số
lượng phôi bằng tốt nghiệp phải hủy do ghi sai nội dung; số lượng phôi bằng tốt
nghiệp bị hư hỏng, bị mất trong quá trình bảo quản, lưu trữ;

Tình hình khen thưởng và kỷ luật hoặc xử lý sai phạm đối với trường, cán bộ,
giáo viên và người học trong trường (nếu có);

đ) Những thuận lợi, khó khăn, hạn chế và đề xuất;
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Kèm theo báo cáo bao gồm: bản sao quyết định phê duyệt kèm danh sách
người học nhập học hoặc phân lớp và bản sao quyết định kèm theo danh sách,
điểm tổng hợp kết quả học tập của người học được công nhận, không công nhận
tốt nghiệp trong năm báo cáo; Báo cáo phải được đóng thành quyển và đóng dấu
giáp lai của trường.

Ngoài chế độ báo cáo được quy định tại khoản 1Điều này, hiệu trưởng có
trách nhiệm báo cáo với cơ quan có thẩm quyền về các hoạt động đào tạo trình độ
trung cấp, cao đẳng và các vấn đề khác có liên quan theo quy định của pháp luật
hoặc báo cáo đột xuất khi có yêu cầu.

Điều 28. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành
Quy định này bắt đầu được áp dụng từ năm học 2020 – 2021 đối với khóa học

tuyển sinh từ năm 2019 trở đi. Các khóa trước vẫn áp dụng theo các quy chế, quy
định hiện hành từ thời điểm bắt đầu khóa học cho đến khi kết thúc khóa học.

Căn cứ tình hình thực tế của mỗi khóa học mới, Hiệu trưởng có thể chỉ đạo để
điều chỉnh những nội dung liên quan trong quy định này cho phù hợp.

Ban Giám hiệu chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo; Các phòng, khoa, bộ môn
trực thuộc trường và toàn thể CBVC, HĐLĐ, HSSV của Nhà trường chịu trách
nhiệm thi hành quy định này./.

7. Hướng dẫn quy trình về bảo lưu kết quả học tập, cấp phát giấy xác
nhận, xin tiếp tục học lại sau bảo lưu.

7.1.  Bảo lưu kết quả học tập.
Học sinh, sinh viên được quyền bảo lưu kết quả học tập theo quy định của

nhà nước nếu có làm đơn xin bảo lưu kết quả học tập với lý do chính đáng. (tham
khảo Điều 10, khoản 8, mục a và b của ”Quy chế đào tạo”

7.2. Thủ tục xin tiếp tục học lại sau bảo lưu.
Học sinh, sinh viên liên hệ Phòng CTHSSV – QHXN để được hướng dẫn

cụ thể tuỳ trường hợp. Theo dõi lịch đào tạo của trình độ mà HSSV xin tạm
ngưng học tập để biết thời gian bắt đầu của học kỳ mới hay năm học mới.
Bước 1:

Trước 2 tuần khi bắt đầu của học kỳ mới hay năm học mới (tuỳ thời điểm
bảo lưu) HS phải đến Phòng CTHSSV– QHXN để nộp đơn xin tiếp tục học tập
(kèm theo các chứng từ có liên quan: Quyết định tạm dừng học tập, giấy của bệnh



Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thủ Đức _______________________Sổ tay học sinh sinh viên

32

viện đã hồi phục sức khẻo nếu HS tạm dừng do bệnh, Quyết định xuất ngũ nếu
Học sinh, sinh viên tạm dừng để thi hành NVQS…)
Bước 2:

Sau 1 tuần khi bắt đầu học kỳ mới hoặc năm học mới Học sinh, sinh viên
đến Phòng CTHSSV– QHXN để nhận Quyết định học lại và thực hiện mọi nghĩa
vụ theo khoá mới như: Đồng phục, bảng tên, học phí đào tạo…
7.3. Thủ tục xin cấp giấy xác nhận
Bước 1. Tuỳ vào yêu cầu cụ thể của các loại giấy xác nhận đối với Học sinh, sinh
viên mà Học sinh, sinh viên liên hệ Phòng CTHSSV –QHXN để được hướng dẫn
và cung cấp mẫu đơn xin cấp giấy xác nhận.
Bước 2. Học sinh, sinh viên đem mẫu đơn điền đầy đủ thông tin và đưa GVCN
hoặc Trưởng khoa chuyên môn ký xác nhận hiện là Học sinh, sinh viên thuộc
khoa (lớp).
Bước 3. Nộp lại mẫu đơn đó tại Phòng CTHSSV–QHXN và nghe lịch hẹn trả
giấy xác nhận (chậm nhất là 2 ngày kể từ khi nộp lại đơn xin cấp giấy xác nhận)
*Lưu ý :
Đối với những trường hợp Học sinh, sinh viên mới đăng ký đầu tiên mà chưa có
mã số học sinh, chưa được phân lớp khi làm đơn xin giấy xác nhận phải kèm biên
lai đóng tiền và học phí của học kỳ mới tương ứng với năm học.
Đối với học sinh, sinh viên xin giấy xác nhận mua vé xe Buýt khi chưa được cấp
thẻ học sinh phải dán hình vào mẫu đơn.
Đối với học sinh, sinh viên xin giấy xác nhận trong thời gian nghỉ hè, không thể
gặp giáo viên chủ nhiệm để ký xác nhận thì liên hệ trưởng khoa để ký xác nhận.
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PHẦN II: NỘI QUY HỌC SINH VÀ QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ THI ĐUA,
RÈN LUYỆN ĐỐI VỚI HỌC SINH

Căn cứ Thông tư số 17/2017/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 6 năm 2017của
Bộ LĐTBXH ban hàn Quy chế Công tác học sinh, sinh viên trong trường
trung cấp, trường cao đẳng;

Căn cứ theo Quy chế Công tác học sinh sinh viên trường Cao đẳng Kinh tế
kỹ thuật Thủ Đức;

1. Các hành vi học sinh, sinh viên không được làm.

 Xúc phạm nhân phẩm, danh dự, xâm phạm thân thể nhà giáo, cán bộ, nhân
viên trong trường và Học sinh, sinh viên khác.

 Gian lận trong học tập, thi, kiểm tra.
 Tự ý nghỉ học, nghỉ thực tập, thực hành nghề khi chưa được phép của nhà

trường.
 Hút thuốc, uống rượu, bia trong khuôn viên trường; say rượu, bia khi đến

lớp.
 Gây rối an ninh, trật tự trong nhà trường hoặc nơi công cộng.
 Cố ý vi phạm các quy định về an toàn giao thông; tham gia đua xe hoặc cổ

vũ đua xe trái phép.
 Đánh bạc dưới mọi hình thức.
 Sản xuất, buôn bán, vận chuyển, phát tán, sử dụng, tàng trữ và lôi kéo người

khác sử dụng vũ khí, chất nổ, các chất ma tuý, chất kích thích các loại hoá
chất cấm sử dụng; các tài liệu, ấn phẩm, thông tin phản động, đồi truỵ và
các tài liệu cấm khác theo quy định của Nhà nước; tổ chức, tham gia, truyền
bá các hoạt động mê tín dị đoan, các hoạt động tôn giáo trong nhà trường và
các hành vi vi phạm pháp luật và đạo đức khác.

 Thành lập, tham gia hoạt động mang tính chất chính trị trái pháp luật; tổ
chức, tham gia các hoạt động tập thể mang danh nghĩa nhà trường khi chưa
được người đứng đầu nhà trường cho phép.

 Các hành vi khác trái với quy định của pháp luật, quy chế, điều lệ nhà
trường.

 Giờ vào học không được ăn sáng ở hành lang, trong lớp học, . . và không
được xuống căn tin.
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2. Một số quy định bắt buộc và hình thức xử lý các hành vi vi phạm đối với học
sinh Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thủ Đức.

2.1. Những quy định bắt buộc.
– Giờ đến trường và giờ học: Học sinh đi học phải đúng giờ quy định

của nhà trường. Sáng có mặt tại lớp trước 6 giờ 55 phút; chiều có mặt
tại lớp trước 12 giờ 25 phút.

– Đồng phục: Học sinh khi đến trường phải mặc đồng phục theo quy
định của nhà trường.
 Mặc áo theo đồng phục của nhà trường và có đeo phù hiệu bảng

tên (Phù hiệu bảng tên được gắn chắc cố định bằng cách ủi hoặc
may lên áo và phải có đầy đủ thông tin rõ ràng về mã số học
sinh, họ tên, lớp trên phù hiệu bảng tên, vị trí của phù hiệu bảng
tên được đặt đối xứng với túi áo bên trái cách mép trên của túi
áo trái 2cm), khi bị mất hoặc hư hại học sinh có thể liên hệ
phòng Hành chính để mua lại phù hiệu, học sinh không có bảng
tên sẽ không được vào trường.

 Quần sậm màu (Lịch sự, gọn gàng).
 Đầu tóc gọn gàng, lịch sự, không nhuộm màu khác màu đen

(Riêng đối với nam sinh: không được để tóc dài, không được
đeo khoen tai, khoen mũi, không được xăm trổ…).

 Giày dép: Học sinh phải mang giày khi đến trường (Bata đối
với nam, giày Bist đối với nữ). Giày phải gọn gàng, bít gót chân
và bít mũi chân (Riêng đối với nữ sinh: không được mang giày
có gót cao hơn 3cm), trừ trường hợp đặc biệt khi bị thương ở
chân mà không thể mang giày được nhưng phải có giấy cho
phép của phòng Y tế và trình cho bảo vệ hoặc Phòng CTHSSV–
QHXN biết trước khi vào cổng trường và khi được yêu cầu.

 Quần áo thể dục: Học sinh chỉ được mặc quần áo thể dục khi
trong buổi học đó có tiết giáo dục thể chất và trên áo thể dục
phải có phù hiệu bảng tên theo quy định.

 Học sinh đến trường để liên hệ công tác phải ăn mặc lịch sự.
(Học sinh, sinh viên vi phạm sẽ bị yêu cầu làm kiểm điểm

khắc phục sai phạm hoặc không được vào lớp học và tịch thu
nếu cố tình không cải thiện).

– Thái độ giao tiếp: Luôn bày tỏ thái độ tôn kính giáo viên và cán bộ
công nhân viên trong nhà trường, học sinh vi phạm sẽ bị xử lý từ cảnh
cáo đến buộc thôi học. Một số trường hợp có thể bị truy cứu trách
nhiệm hình sự.(tùy theo mức độ, số lần vi phạm).
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– Học sinh phải có trách nhiệm giữ gìn, bảo vệ tài sản của nhà trường.
Mọi hành động phá hoại hoặc gây tổn thất tài sản của học sinh sẽ bị
xử lý từ kiểm điểm đến đình chỉ hoặc buộc thôi học và phải đền bù
thiệt hại cho nhà trường.

– Nghiêm cấm học sinh tàng trữ, mua bán hoặc sử dụng trữ vũ khí, các
chất gây nổ, chất gây cháy, chất độc hại, chất kích thích, hàng lậu,
học sinh vi phạm sẽ bị xử lý từ cảnh cáo đến buộc thôi học (tùy theo
mức độ, số lần vi phạm).

– Nghiêm cấm học sinh tổ chức hoặc tham gia đánh bài, cờ bạc dưới
mọi hình thức; tiêm chích, hút thuốc lá, thuốc phiện, say rượu, lưu
hành văn hóa phẩm đồi trụy; chạy xe; đua xe trái phép, gây ồn ào, mất
an ninh trật tự trong trường, học sinh vi phạm sẽ bị xử lý từ cảnh cáo,
hạ bậc hạnh kiểm đến buộc thôi học (tùy theo mức độ, số lần vi
phạm).

– Học sinh phải có ý thức giữ gìn vệ sinh tại trường học, mọi hành động
gây mất vệ sinh tại trường học sẽ bị xử lý từ mức cảnh cáo đến đình
chỉ học tập và khắc phục hoặc bị phạt lao động công ích tại trường
vào một thời điểm thích hợp do Phòng CTHS-QHXNđiều động.

– Không được tự ý thành lập băng nhóm trái pháp luật, không tham gia
các tổ chức mang tính chất chính trị gây mất an ninh trật tự trong nhà
trường, học sinh vi phạm sẽ bị xử lý từ cảnh cáo, hạ bậc hạnh kiểm
đến buộc thôi học (tùy theo mức độ, số lần vi phạm).

– Nghiêm cấm học sinh gây gổ, đánh nhau trong hoặc ngoài trường học.
Mọi sự liên quan đến việc gây gổ, đánh nhau sẽ bị xử lý kỷ luật là
buộc thôi học (Trừ một số trường hợp đặc biệt được xem xét do quá
trình hỗ trợ điều tra vụ việc hoặc thông báo tình hình trước khi vụ
việc xảy ra cho Phòng CTHSSV– QHXN hoặc thầy cô chủ nhiệm,
lãnh đạo nhà trường).



Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thủ Đức _______________________Sổ tay học sinh sinh viên

36

2.2. Một số hành vi vi phạm và khung xử lý

TT Hành vi vi phạm

Số lần vi phạm và hình
thức xử lý
(Số lần tính trong cả
khoá học) Ghi chú
Khiển
trách

Cảnh
cáo

Buộc
thôi
học

A B 1 2 3 4
1 Đến muộn giờ học,

giờ thực tập; nghỉ
học không phép
hoặc quá phép

Lần
2/tuần

Lần
3/tuần

HS vi phạm thì GVCN
gửi giấy mời phụ huynh
HS, họp hội đồng kỷ luật
cấp khoa kết hợp với
P.CTHS ra quyết định
kỷ luật.

2 Mất trật tự, làm việc
riêng trong giờ học,
giờ thực tập và tự
học

Lần
2/tuần

Lần
3/tuần

HS vi phạm thì GVCN
gửi giấy mời phụ huynh
HS, họp hội đồng kỷ luật
cấp khoa kết hợp với
P.CTHS ra quyết định
kỷ luật.

3 Học hộ hoặc nhờ
người khác học hộ

Tuỳ theo mức độ, xử lý
từ khiển trách đến buộc
thôi học

4 Có hành vi gian lận
trong học tập, thi,
kiểm tra

Xử lý theo "Quy chế thi,
kiểm tra và công nhận
tốt nghiệp trong dạy
nghề hệ chính quy";
Tuỳ theo mức độ có thể
xử lý từ khiển trách đến
buộc thôi học hoặc giao
cho cơ quan chức năng
xử lý theo quy định của
pháp luật
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5 Không đóng học phí
đúng quy định và
quá thời hạn được
cơ sở dạy nghề cho
phép hoãn

Lần 1 Lần 2 Lần 3 Tuỳ theo mức độ, xử lý
từ khiển trách đến buộc
thôi học

6 Vô lễ với thầy, cô
giáo, cán bộ, công
chức, nhân viên của
cơ sở dạy nghề

Tuỳ theo mức độ, xử lý
từ khiển trách đến buộc
thôi học. Vi phạm lần 1
gửi giấy mời phụ huynh.

7 Làm hư hỏng các tài
sản khác của nhà
trường

Tuỳ theo mức độ xử lý
từ khiển trách đến buộc
thôi học và phải bồi
thường thiệt hại

8 Vi phạm quy định
về vệ sinh tại nơi
học tập, thực tập và
các khu công cộng
khác

Lần 2 Lần 3 HS vi phạm lần 3 gửi
giấy mời phụ huynh

9 Uống rượu, bia
trong khuôn viên
trường; say rượu,
bia khi đến lớp

Tuỳ theo mức độ, xử lý
từ khiển trách đến buộc
thôi học. Vi phạm lần 1
gửi giấy mời phụ huynh.

10 Hút thuốc lá trong
giờ học (bao gồm cả
thực hành, thực tập),
phòng họp, phòng
thí nghiệm và nơi
cấm hút thuốc theo
quy định

Tuỳ theo mức độ, xử lý
từ khiển trách đến buộc
thôi học. Vi phạm lần 1
gửi giấy mời phụ
huynh.

11 Chơi cờ bạc dưới
mọi hình thức

Lần 1 Lần 2 Từ lần thứ 2 trở đi,  tuỳ
theo mức độ có thể bị
buộc thôi học hoặc giao
cho cơ quan chức năng
xử lý theo quy định của
pháp luật
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12 Tàng trữ, lưu hành,
truy cập, sử dụng
sản phẩm văn hoá
đồi truỵ hoặc tham
gia các hoạt động
mê tín dị đoan, hoạt
động tôn giáo trái
phép

Lần 1 Giao cho cơ quan chức
năng xử lý theo quy định
của pháp luật

13 Buôn bán, vận
chuyển, tàng trữ, lôi
kéo người khác sử
dụng ma tuý

Lần 1 Giao cho cơ quan chức
năng xử lý theo quy định
của pháp luật

14 Sử dụng ma tuý Lần 1 Giao cho cơ quan chức
năng xử lý theo quy định
của pháp luật

15 Chứa chấp, môi giới
hoạt động mại dâm

Lần 1 Giao cho cơ quan chức
năng xử lý theo quy định
của pháp luật

16 Hoạt động mại dâm Lần 1 Xử lý theo quy định của
pháp luật

17 Lấy cắp tài sản,
chứa chấp, tiêu thụ
tài sản do lấy cắp
mà có.

Lần 1 Lần 2 Giao cho cơ quan chức
năng xử lý theo quy định
của pháp luật

18 Chứa chấp buôn bán
vũ khí, chất nổ, chất
dễ cháy và các hàng
cấm theo quy định
của Nhà nước

Lần 1 Giao cho cơ quan chức
năng xử lý theo quy định
của pháp luật

19 Đưa phần tử xấu
vào cơ sở dạy nghề,
gây ảnh xấu đến an
ninh, trật tự trong cơ
sở dạy nghề

Lần 1 Lần 2 Tuỳ theo mức độ, xử lý
từ cảnh cáo đến buộc
thôi học

20 Đánh nhau gây
thương tích, tổ chức
hoặc tham gia tổ
chức đánh nhau

Lần 1 Nếu nghiêm trọng, giao
cho cơ quan chức năng
xử lý theo quy định của
pháp luật
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21 Kích động, lôi kéo
người khác biểu
tình, viết truyền
đơn, áp phích trái
pháp luật.

Lần 1 Giao cho cơ quan chức
năng xử lý theo quy định
của pháp luật

3. Hướng dẫn công tác xử lý kỷ luật học sinh.
 Những trường hợp vi phạm của học sinh mang tính chất không

nghiêm trọng hoặc trong thời gian theo dõi sự cải thiên của học sinh
thì Phòng CTHSSV– QHXN toàn quyền triệu tập và đề ra biện pháp
xử lý đối với học sinh vi phạm. Đồng thời có thông báo kết quả xử lý
học sinh về Khoa để đánh giá đạo đức học sinh vi phạm đó.

 Những trường hợp vi phạm mang tính chất nghiêm trọng hoặc đạt
đến mức khung theo quy định thì sẽ xem xét đưa ra hội đồng kỷ luật.

4. Quy trình xử lý kỷ luật đối với học sinh bị đưa ra Hội đồng kỷ luật.
Bước 1: Phòng CTHSSV– QHXN đề nghị học sinh có hành vi vi phạm phải

làm bản tự kiểm điểm và tự nhận hình thức kỷ luật. Phòng CTHSSV–
QHXN thông báo tình hình cụ thể cho GVCN.

Bước 2: Họp khoa, GVCN báo cáo tình hình học sinh vi phạm và đề nghị hình
thức kỷ luật.
 Khoa báo kết quả và gửi kèm đề nghị về Phòng CTHSSV– QHXN

(nếu cần phải đưa trường hợp của học sinh đó ra Hội đồng kỷ luật của
trường hoặc mức kỷ luật cảnh cáo), đồng thời thống nhất về ngày giờ
họp hội đồng kỷ luật.

 Giáo viên chịu trách nhiệm liên lạc với phụ huynh và học sinh mời
tham dự họp hội đồng kỷ luật.

 Phòng CTHSSV– QHXN chịu trách nhiệm thông báo với tất cả các
thành viên trong Hội đồng kỷ luật của trường về ngày giờ họp hội
đồng kỷ luật và tình hình sơ lược về sự việc, tính chất, nội dung cuộc
họp.

 Thành phần mời họp kỷ luật: Ban Giám hiệu, Trưởng phòng CTHS,
Giáo viên chủ nhiệm, Trưởng khoa hoặc Phó trưởng khoa có học sinh
vi phạm; Nhân viên quản sinh chịu trách nhiệm thụ lý và xử lý vụ
việc; nhân viên Giáo vụ phụ trách khoa, Đại diện Công đoàn, Đoàn
TN, Phòng Hành chính, Phòng Đào tạo; Học sinh vi phạm; đại diện
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phụ huynh học sinh vi phạm; nhân chứng (nếu có liên quan hoặc cần
thiết phải tham gia).

Bước 3: Phòng CTHSSV– QHXN chuẩn bị, tập hợp hồ sơ về việc vi phạm của
học sinh để trình bày trước Hội đồng kỷ luật. Sau khi hội đồng kỷ luật
biểu quyết hình thức kỷ luật đối với học sinh vi phạm, Phòng
CTHSSV– QHXN căn cứ kết quả biểu Quyết của Hội đồng kỷ luật ra
Quyết định trình Hiệu trưởng hoặc Phó hiệu trưởng (tùy mức độ) ký
chậm nhất sau khi họp Hội đồng kỷ luật 2 ngày.

Bước 4: Tùy theo mức độ, hình thức kỷ luật mà Phòng CTHSSV– QHXN gửi
Quyết định cho các cá nhân, khoa, phòng đào tạo, gia đình và địa
phương nơi học sinh đang cư trú để biết và theo dõi.

Lưu ý: Những trường hợp vi phạm mang tính chất nghiêm trọng ảnh hưởng
đến an ninh trật tự, ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín của nhà trường thì
Phòng CTHSSV– QHXN sẽ trực tiếp tham mưu cho BGH thành lập hội
đồng kỷ luật cấp trường để xử lý vi phạm một cách kịp thời và hiệu
quả.

5. Một số quy đinh về công tác đánh giá kết quả rèn luyện ; thi đua, khen
thưởng đối với học sinh
(trích Thông tư số 17/2017/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 6 năm 2017của Bộ
LĐTBXH ban hàn Quy chế Công tác học sinh, sinh viên trong trường trung
cấp, trường cao đẳng)

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN CỦA HỌC SINH, SINH VIÊN

Điều 8. Nguyên tắc đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên

1. Đảm bảo khách quan, công khai, chính xác.
2. Đảm bảo quyền bình đẳng, dân chủ của học sinh, sinh viên.
3. Đảm bảo đánh giá đầy đủ các nội dung, tiêu chí và quy trình thực hiện.
4. Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị, bộ phận liên quan trong nhà
trường.
Điều 9. Nội dung và thang điểm đánh giá
Đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên là đánh giá về ý thức, thái độ
và kết quả học tập của học sinh, sinh viên. Điểm đánh giá tính theo thang điểm
100. Cụ thể nội dung đánh giá và khung điểm như sau:
1. Ý thức, thái độ và kết quả học tập: Tối đa 30 điểm.
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2. Ý thức chấp hành pháp luật và nội quy, quy chế của nhà trường: Tối đa 25
điểm.
3. Ý thức tham gia các hoạt động chính trị - xã hội, văn hóa, văn nghệ, thể thao,
phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội: Tối đa 25 điểm.
4. Ý thức và kết quả tham gia công tác cán bộ lớp, công tác đoàn thể, các tổ chức
khác của Nhà trường hoặc có thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện được cơ
quan có thẩm quyền khen thưởng: Tối đa 20 điểm.
Điều 10. Tiêu chí trong các nội dung đánh giá
1. Tiêu chí về ý thức, thái độ và kết quả học tập
a) Ý thức và thái độ trong học tập;
b) Ý thức và thái độ tham gia các hoạt động học tập, hoạt động ngoại khóa, hoạt
động nghiên cứu khoa học;
c) Ý thức và thái độ tham gia các kỳ thi, cuộc thi;
d) Tinh thần vượt khó, phấn đấu vươn lên trong học tập;
đ) Kết quả học tập.
2. Tiêu chí đánh giá về ý thức chấp hành pháp luật và nội quy, quy chế của Nhà
trường
a) Ý thức chấp hành các quy định của pháp luật đối với công dân, các văn bản chỉ
đạo của Bộ, ngành, của cơ quan quản lý thực hiện trong Nhà trường;
b) Ý thức chấp hành các nội quy, quy chế và các quy định khác của Nhà trường.
3. Tiêu chí đánh giá về ý thức tham gia các hoạt động chính trị - xã hội, văn hóa,
văn nghệ, thể thao, phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, bạo lực học đường
a) Ý thức và hiệu quả tham gia các hoạt động rèn luyện về chính trị, xã hội, văn
hóa, văn nghệ, thể thao. Học sinh, sinh viên là người khuyết tật, được đánh giá ý
thức tham gia các hoạt động tùy theo tình trạng sức khỏe phù hợp, đảm bảo sự
công bằng trong từng trường hợp cụ thể;
b) Ý thức tham gia các hoạt động công ích, tình nguyện, công tác xã hội;
c) Tham gia tuyên truyền, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội.
4. Tiêu chí đánh giá về ý thức và kết quả tham gia công tác cán bộ lớp, công tác
đoàn thể, các tổ chức khác của nhà trường hoặc có thành tích xuất sắc trong học
tập, rèn luyện được cơ quan có thẩm quyền khen thưởng
a) Ý thức, tinh thần, thái độ, uy tín, kỹ năng tổ chức và hiệu quả công việc của
học sinh, sinh viên được phân công nhiệm vụ quản lý lớp, các tổ chức Đảng,
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Đoàn thanh niên, Hội sinh viên và các tổ chức khác của học sinh, sinh viên trong
Nhà trường;
b) Hỗ trợ và tham gia tích cực vào các hoạt động chung của lớp, khoa và Nhà
trường;
c) Có thành tích trong nghiên cứu khoa học, tham gia các cuộc thi, sáng kiến cải
tiến kỹ thuật được Nhà trường hoặc các cơ quan có thẩm quyền khen thưởng
(bằng khen, giấy khen...).
5. Hiệu trưởng Nhà trường căn cứ đặc điểm, điều kiện cụ thể để quy định chi tiết
điểm đánh giá cho từng tiêu chí trong mỗi nội dung theo khung điểm quy định tại
Điều 9 của Quy chế.
Điều 11. Phân loại kết quả rèn luyện
1. Kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên được phân thành 05 loại: Xuất sắc,
tốt, khá, trung bình, yếu. Cụ thể:
a) Loại xuất sắc: Từ 90 đến 100 điểm;
b) Loại tốt: Từ 80 đến dưới 90 điểm;
c) Loại khá: Từ 70 đến dưới 80 điểm;
d) Loại trung bình: Từ 50 đến dưới 70 điểm;
đ) Loại yếu: Dưới 50 điểm.
2. Học sinh, sinh viên bị kỷ luật hình thức khiển trách thì kết quả rèn luyện không
vượt quá loại khá, bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên thì kết quả rèn luyện
không vượt quá loại trung bình.
Điều 12. Quy trình đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên

1. Hiệu trưởng Nhà trường quyết định thành lập Hội đồng đánh giá kết quả rèn
luyện của học sinh, sinh viên. Hội đồng gồm:
a) Chủ tịch Hội đồng: Là Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng Nhà trường;
b) Thường trực Hội đồng: Là trưởng đơn vị phụ trách công tác học sinh, sinh
viên;
c) Các ủy viên: Đại diện lãnh đạo các khoa (bộ môn hoặc bộ phận chuyên môn,
nghiệp vụ), phòng, ban liên quan, đại diện Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí
Minh Nhà trường.
2. Quy trình đánh giá kết quả rèn luyện
a) Đến thời điểm đánh giá theo quy định, học sinh, sinh viên căn cứ vào kết quả
rèn luyện của bản thân, tự đánh giá theo mức điểm chi tiết do Nhà trường quy
định;
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b) Giáo viên chủ nhiệm tổ chức họp lớp để xem xét, đánh giá, thông qua mức
điểm tự đánh giá của từng học sinh, sinh viên trên cơ sở kết quả rèn luyện thực tế
và phải được quá 1/2 ý kiến đồng ý của tập thể lớp. Kết quả cuộc họp đánh giá
của lớp phải được ghi biên bản, có chữ ký của giáo viên chủ nhiệm (người chủ trì)
và thư ký cuộc họp (do cuộc họp đề xuất);
c) Trưởng khoa (trưởng bộ môn hoặc bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ) căn cứ
biên bản đề nghị của lớp, xem xét, đánh giá và báo cáo Hội đồng đánh giá kết quả
rèn luyện của học sinh, sinh viên của Trường;
d) Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên của Trường xem
xét, thống nhất, trình Hiệu trưởng;
đ) Hiệu trưởng Nhà trường xem xét và quyết định công nhận kết quả rèn luyện
của học sinh, sinh viên.
3. Kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên phải được thông báo cho học sinh,
sinh viên ít nhất 20 ngày trước khi ban hành quyết định và phải được công khai
trong toàn Trường.
Điều 13. Thời gian đánh giá và cách tính điểm
1. Đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên được tiến hành định kỳ theo
học kỳ, năm học và toàn khóa học.
2. Điểm rèn luyện của học sinh, sinh viên trong kỳ học là tổng số điểm đạt được
theo các tiêu chí, nội dung đánh giá quy định. Điểm rèn luyện của năm học là
trung bình cộng của điểm rèn luyện các kỳ học trong năm học đó. Điểm rèn luyện
toàn khóa học là trung bình cộng của điểm rèn luyện của các năm học.
3. Học sinh, sinh viên có thời gian nghỉ học tạm thời, khi tiếp tục theo học thì
không thực hiện đánh giá trong thời gian nghỉ học.
Điều 14. Sử dụng kết quả đánh giá rèn luyện của học sinh, sinh viên

1. Kết quả rèn luyện toàn khóa học của học sinh, sinh viên được lưu trong hồ sơ
quản lý tại Trường và ghi vào bảng điểm kết quả học tập và rèn luyện khi kết thúc
khóa học.
2. Kết quả rèn luyện được sử dụng để xét, cấp học bổng khuyến khích học tập và
các chế độ khác liên quan đến quyền lợi của học sinh, sinh viên.
3. Kết quả rèn luyện xuất sắc được Nhà trường xem xét biểu dương, khen thưởng.
Điều 15. Quyền khiếu nại của học sinh, sinh viên về kết quả đánh giá rèn
luyện
1. Học sinh, sinh viên có quyền khiếu nại lên các phòng, ban chức năng hoặc
Hiệu trưởng nếu thấy việc đánh giá kết quả rèn luyện chưa chính xác. Khi nhận
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được đơn khiếu nại, Trường có trách nhiệm giải quyết, trả lời theo quy định của
pháp luật.
2. Trình tự khiếu nại, giải quyết khiếu nại được thực hiện theo quy định của pháp
luật về khiếu nại và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Chương V: KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT HỌC SINH, SINH VIÊN

Điều 16. Nội dung, hình thức khen thưởng học sinh, sinh viên

1. Khen thưởng đột xuất đối với cá nhân và tập thể lớp học sinh, sinh viên có
thành tích xứng đáng cần được biểu dương, khen thưởng kịp thời theo các nội
dung, mức khen thưởng do Hiệu trưởng quy định. Cụ thể:
a) Đoạt giải trong kỳ thi tay nghề các cấp; thi văn hóa, văn nghệ, thể thao và các
cuộc thi tài năng khác; có sáng kiến trong học tập, lao động; có công trình nghiên
cứu khoa học có giá trị;
b) Đóng góp có hiệu quả trong công tác Đảng, Đoàn thanh niên, đoàn thể của học
sinh, sinh viên, hoạt động thanh niên xung kích, học sinh, sinh viên tình nguyện,
giữ gìn an ninh trật tự, các hoạt động trong lớp, khoa (bộ môn hoặc bộ phận
chuyên môn, nghiệp vụ), trong ký túc xá, trong hoạt động xã hội, văn hóa, văn
nghệ, thể thao;
c) Có thành tích trong các phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; phòng
chống tội phạm, tệ nạn xã hội; dũng cảm cứu người bị nạn; chống tiêu cực, tham
nhũng;
d) Các thành tích đặc biệt khác.
2. Khen thưởng định kỳ đối với cá nhân và tập thể lớp học sinh, sinh viên được
tiến hành vào cuối năm học, khóa học. Cụ thể:
a) Khen thưởng định kỳ đối với cá nhân theo 03 danh hiệu: Khá, Giỏi, Xuất sắc.
Tiêu chuẩn xếp loại danh hiệu học sinh, sinh viên Khá đối với trường hợp xếp
loại học tập và rèn luyện từ khá trở lên; danh hiệu học sinh, sinh viên Giỏi đối với
trường hợp xếp loại học tập từ giỏi trở lên và xếp loại rèn luyện từ tốt trở lên;
danh hiệu học sinh, sinh viên Xuất sắc đối với trường hợp xếp loại học tập và rèn
luyện xuất sắc;
b) Khen thưởng định kỳ đối với tập thể lớp học sinh, sinh viên theo 02 danh hiệu:
Lớp học sinh, sinh viên Tiên tiến và Lớp học sinh, sinh viên Xuất sắc. Hiệu
trưởng Nhà trường quy định cụ thể tiêu chuẩn danh hiệu Lớp học sinh, sinh viên
Tiên tiến và Lớp học sinh, sinh viên Xuất sắc;
c) Việc đánh giá, xếp loại học tập của học sinh, sinh viên được thực hiện theo quy
định hiện hành về việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp,
trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô đun hoặc tín
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chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp. Đối với môn học, mô đun, tín
chỉ nào chưa kết thúc ở thời điểm đánh giá thì lấy điểm tổng hợp kết quả kiểm tra
thường xuyên, định kỳ của môn học, mô đun, tín chỉ đó làm căn cứ để đánh giá,
xếp loại. Không xét khen thưởng đối với học sinh, sinh viên bị kỷ luật hoặc có
điểm thi kết thúc môn học, mô đun, tín chỉ trong năm học đó dưới điểm trung
bình.
Điều 17. Trình tự, thủ tục xét khen thưởng học sinh, sinh viên

1. Đầu kỳ học hoặc năm học, Trường tổ chức cho học sinh, sinh viên và các lớp
đăng ký danh hiệu thi đua cá nhân và tập thể lớp.
2. Thủ tục xét khen thưởng
a) Đến kỳ xét khen thưởng, các lớp lập danh sách kèm theo bản thành tích của tập
thể lớp học sinh, sinh viên và thành tích cá nhân đạt được trong học tập, rèn
luyện, có xác nhận của giáo viên chủ nhiệm, đề nghị khoa (bộ môn hoặc bộ phận
chuyên môn, nghiệp vụ);
b) Khoa (bộ môn hoặc bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ) họp, xét, đề xuất danh
hiệu đối với tập thể lớp và cá nhân học sinh, sinh viên có thành tích để báo cáo
Hội đồng khen thưởng, kỷ luật học sinh, sinh viên của Trường;
c) Căn cứ đề nghị của Khoa (bộ môn hoặc bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ), Hội
đồng khen thưởng, kỷ luật học sinh, sinh viên tổ chức họp, xét và đề nghị Hiệu
trưởng Nhà trường công nhận danh hiệu đối với cá nhân và tập thể lớp học sinh,
sinh viên.
3. Quyết định công nhận danh hiệu cá nhân của học sinh, sinh viên phải được lưu
trong hồ sơ quản lý học sinh, sinh viên.
Điều 18. Hình thức kỷ luật đối với học sinh, sinh viên

1. Học sinh, sinh viên có hành vi vi phạm thì tùy tính chất, mức độ, hậu quả của
hành vi để xem xét phê bình hoặc áp dụng một trong 04 hình thức kỷ luật sau:
a) Khiển trách: Đối với học sinh, sinh viên có hành vi vi phạm lần đầu và mức độ
nhẹ;
b) Cảnh cáo: Đối với học sinh, sinh viên đã bị khiển trách mà tái phạm hoặc vi
phạm mức độ nhẹ nhưng hành vi vi phạm có tính chất thường xuyên hoặc mới vi
phạm lần đầu nhưng mức độ tương đối nghiêm trọng;
c) Đình chỉ học tập có thời hạn: Đối với học sinh, sinh viên đang trong thời gian
bị cảnh cáo mà vẫn vi phạm kỷ luật hoặc vi phạm nghiêm trọng các hành vi học
sinh, sinh viên không được làm;
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d) Buộc thôi học: Đối với học sinh, sinh viên đang trong thời gian bị cảnh cáo mà
vẫn tiếp tục vi phạm kỷ luật hoặc vi phạm lần đầu nhưng có tính chất và mức độ
vi phạm rất nghiêm trọng hoặc có hành vi phạm tội theo quy định của Bộ luật
hình sự.
2. Hiệu trưởng Nhà trường quy định chi tiết về hành vi vi phạm để áp dụng theo
từng hình thức kỷ luật quy định tại Khoản 1 Điều này.
Điều 19. Trình tự, thủ tục và hồ sơ xét kỷ luật học sinh, sinh viên

1. Trình tự, thủ tục xét kỷ luật:
a) Học sinh, sinh viên mắc khuyết điểm phải làm bản tự kiểm điểm và tự nhận
hình thức kỷ luật;
b) Chủ nhiệm lớp chủ trì họp với tập thể lớp học sinh, sinh viên để phân tích và
xem xét, đề nghị hình thức kỷ luật gửi lên khoa (bộ môn hoặc bộ phận chuyên
môn, nghiệp vụ);
c) Khoa (bộ môn hoặc bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ) họp, xem xét, kiến nghị
hình thức kỷ luật và đề nghị Hội đồng khen thưởng và kỷ luật học sinh, sinh viên
của Trường;
d) Hội đồng khen thưởng và kỷ luật học sinh, sinh viên tổ chức họp xét, đề xuất
hình thức kỷ luật và trình Hiệu trưởng;
d) Thành phần dự họp xét kỷ luật học sinh, sinh viên của Hội đồng khen thưởng
và kỷ luật học sinh, sinh viên ngoài các thành viên của Hội đồng khen thưởng và
kỷ luật học sinh, sinh viên và giáo viên chủ nhiệm lớp có học sinh, sinh viên vi
phạm, còn có đại diện tập thể lớp có học sinh, sinh viên vi phạm và học sinh, sinh
viên có hành vi vi phạm (các thành phần này được tham gia phát biểu ý kiến
nhưng không được quyền biểu quyết). Nếu học sinh, sinh viên vi phạm kỷ luật đã
được mời mà không đến dự (nếu không có lý do chính đáng) thì Hội đồng khen
thưởng và kỷ luật học sinh, sinh viên vẫn tiến hành họp và xét thêm khuyết điểm
thiếu ý thức tổ chức kỷ luật. Kết quả họp Hội đồng phải được ghi biên bản và đề
nghị Hiệu trưởng ra quyết định kỷ luật.
2. Hội đồng khen thưởng và kỷ luật học sinh, sinh viên do Hiệu trưởng quyết định
thành lập, gồm:
a) Chủ tịch Hội đồng: Là Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng Nhà trường;
b) Thường trực Hội đồng: Là trưởng đơn vị phụ trách công tác học sinh, sinh viên
của Trường;
c) Các ủy viên: Là đại diện các khoa (bộ môn hay bộ phận chuyên môn, nghiệp
vụ), phòng, ban có liên quan, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội sinh
viên (nếu có) của Trường.
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3. Hồ sơ xử lý kỷ luật học sinh, sinh viên:
a) Bản tự kiểm điểm (trong trường hợp học sinh, sinh viên có khuyết điểm không
chấp hành việc làm bản tự kiểm điểm thì trình tự xem xét kỷ luật vẫn được tiến
hành trên cơ sở các chứng cứ thu thập được);
b) Biên bản tập thể lớp họp kiểm điểm học sinh, sinh viên vi phạm;
c) Biên bản họp của khoa (bộ môn hoặc bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ) và đơn
vị phụ trách công tác học sinh, sinh viên;
d) Các tài liệu có liên quan.
4. Quyết định kỷ luật của học sinh, sinh viên phải có điều khoản ghi rõ thời gian
bị thi hành kỷ luật và phải được lưu vào hồ sơ quản lý học sinh, sinh viên. Trường
hợp học sinh, sinh viên bị kỷ luật mức đình chỉ học tập có thời hạn hoặc buộc thôi
học, Trường cần gửi thông báo cho địa phương, nơi học sinh, sinh viên có hộ
khẩu thường trú và gia đình học sinh, sinh viên biết để quản lý, giáo dục.
Điều 20. Chấm dứt hiệu lực của quyết định kỷ luật
1. Sau thời hạn 03 tháng đối với trường hợp bị khiển trách, 06 tháng đối với
trường hợp bị cảnh cáo kể từ ngày quyết định kỷ luật có hiệu lực thi hành, nếu
học sinh, sinh viên không có hành vi vi phạm kỷ luật thì đương nhiên được chấm
dứt hiệu lực quyết định kỷ luật và được hưởng đầy đủ quyền lợi của học sinh, sinh
viên theo quy định.
2. Đối với trường hợp đình chỉ học tập có thời hạn thì sau khi hết thời hạn đình
chỉ, học sinh, sinh viên phải xuất trình chứng nhận của địa phương (xã, phường,
thị trấn) nơi học sinh, sinh viên có hộ khẩu thường trú về việc chấp hành tốt nghĩa
vụ công dân tại địa phương (trong thời gian bị đình chỉ học tập) để Nhà trường
xem xét, tiếp nhận vào học tiếp.
3. Đối với trường hợp bị kỷ luật buộc thôi học, nếu học sinh, sinh viên có nguyện
vọng trở lại Trường để tiếp tục học tập thì phải sau ít nhất 01 năm, kể từ ngày bắt
đầu kỷ luật mới được Trường xem xét, tiếp nhận vào học tiếp. Trong hồ sơ xin trở
lại học, ngoài các giấy tờ theo quy định phải có chứng nhận của địa phương (xã,
phường, thị trấn), nơi học sinh, sinh viên có hộ khẩu thường trú, về việc chấp
hành tốt nghĩa vụ công dân tại địa phương trong thời gian chấp hành kỷ luật.
Điều 21. Quyền khiếu nại về khen thưởng và kỷ luật
Cá nhân, tập thể lớp học sinh, sinh viên nếu xét thấy các hình thức khen thưởng
và kỷ luật không thỏa đáng thì có quyền khiếu nại lên Hiệu trưởng Nhà trường.
Trong trường hợp không đồng ý với kết quả giải quyết của Hiệu trưởng thì có
quyền khiếu nại lên cấp có thẩm quyền xem xét theo quy định của pháp luật về
khiếu nại và giải quyết khiếu nại, tố cáo.
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Chương VI: ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC HỌC SINH, SINH VIÊN CỦA NHÀ
TRƯỜNG

Điều 22. Nguyên tắc đánh giá
1. Đánh giá công tác học sinh, sinh viên phải bảo đảm khoa học, khách quan,
công khai và phản ánh đúng thực trạng công tác học sinh, sinh viên của Trường.
2. Đánh giá, xếp loại công tác học sinh, sinh viên của Trường được tiến hành theo
năm học; thời gian kỳ đánh giá được tính từ ngày 01 tháng 9 đến ngày 31 tháng 8
năm tiếp theo.
Điều 23. Tiêu chí đánh giá công tác học sinh, sinh viên và thang điểm
1. Đánh giá công tác học sinh, sinh viên của Trường được thực hiện theo 09 nhóm
tiêu chí và tính theo thang điểm 100. Khung điểm cụ thể như sau:
a) Nhóm tiêu chí 1: Hệ thống tổ chức, quản lý và công tác hành chính: 15 điểm;
b) Nhóm tiêu chí 2: Công tác quản lý học sinh, sinh viên: 15 điểm;
c) Nhóm tiêu chí 3: Công tác hướng nghiệp, tư vấn việc làm và các hoạt động hỗ
trợ, dịch vụ đối với học sinh, sinh viên: 10 điểm;
d) Nhóm tiêu chí 4: Thực hiện chế độ, chính sách đối với học sinh, sinh viên: 10
điểm;
đ) Nhóm tiêu chí 5: Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, hoạt động thể thao
ngoại khóa và các hoạt động phong trào trong học sinh, sinh viên: 15 điểm;
e) Nhóm tiêu chí 6: Công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và
đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên: 10 điểm;
g) Nhóm tiêu chí 7: Công tác y tế trường học: 10 điểm;
h) Nhóm tiêu chí 8: Công tác bảo đảm an ninh, trật tự trường học, giáo dục an
toàn giao thông, phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội: 10 điểm;
i) Nhóm tiêu chí 9: Các nội dung khuyến khích đạt được: 05 điểm.
2. Nội dung cụ thể của từng nhóm tiêu chí và khung điểm đánh giá quy định tại
Phụ lục ban hành kèm theo Quy chế này.
Điều 24. Xếp loại công tác học sinh, sinh viên

1. Xếp loại công tác học sinh, sinh viên của Trường căn cứ vào tổng số điểm đạt
được của toàn bộ các nội dung trong các nhóm tiêu chí đánh giá.
2. Công tác học sinh, sinh viên của Trường được xếp theo 05 loại:
a) Loại xuất sắc: Có tổng số điểm từ 90 điểm trở lên;
b) Loại tốt: Có tổng số điểm từ 80 đến dưới 90 điểm;
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c) Loại khá: Có tổng số điểm từ 70 đến dưới 80 điểm;
d) Loại trung bình: Có tổng số điểm từ 50 đến dưới 70 điểm;
đ) Loại chưa đạt: Có tổng số điểm dưới 50 điểm.
Điều 25. Quy trình tự đánh giá, xếp loại công tác học sinh, sinh viên và thời
gian thực hiện
1. Hiệu trưởng Nhà trường thành lập Ban đánh giá công tác học sinh, sinh viên do
Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng làm Trưởng ban; Ủy viên thường trực là
trưởng đơn vị phụ trách công tác học sinh, sinh viên; các Ủy viên khác là lãnh đạo
nhà trường và lãnh đạo một số khoa, phòng, ban liên quan, đại diện Đoàn Thanh
niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong Nhà trường.
2. Ban đánh giá công tác học sinh, sinh viên của Nhà trường tiến hành tự đánh
giá, xếp loại công tác học sinh, sinh viên theo quy định tại Điều 23, Điều 24 Quy
chế này; tổng hợp kết quả, báo cáo Hiệu trưởng ký trình cơ quan chủ quản xem
xét, công nhận trước ngày 30 tháng 9 hàng năm.
4. Cơ quan chủ quản của Trường kiểm tra kết quả tự đánh giá, xếp loại công tác
học sinh, sinh viên hoặc theo sự phân cấp về quản lý đối với các trường trực thuộc
và thông báo kết quả kiểm tra về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Lao
động - Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nơi Trường
đặt trụ sở để theo dõi chung, phục vụ công tác quản lý nhà nước về giáo dục nghề
nghiệp trước ngày 31 tháng 10 hàng năm.
Điều 26. Sử dụng kết quả đánh giá, xếp loại công tác học sinh, sinh viên

1. Kết quả đánh giá, xếp loại công tác học sinh, sinh viên được công khai trên
trang thông tin điện tử của Trường, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp và Bộ Lao
động - Thương binh và Xã hội.
2. Kết quả đánh giá, xếp loại công tác học sinh, sinh viên là căn cứ để Trường đề
nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, khen thưởng Nhà trường về công tác học
sinh, sinh viên và sử dụng để tham khảo trong công tác kiểm định, đánh giá chất
lượng giáo dục của Nhà trường.
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PHẦN III: QUY TẮC ỨNG XỬ VĂN HÓA
Với giảng viên, giáo viên, viên chức, người lao động,

học sinh, sinh viên trong Nhà trường
(Ban hành theo Quyết định số:      /QĐ-CĐKTKTTĐ ngày     tháng    năm 2020

của Hiệu trưởng trường Cao đẳng KTKTTĐ)

Chương 1

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Văn bản này áp dụng đối với các đối tượng sau:

1. Chuẩn mực ứng xử với giảng viên, giáo viên (gọi chung là nhà giáo),

viên chức và người lao động đang làm nhiệm vụ tại Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ

thuật Thủ Đức.

2. Học sinh, sinh viên (gọi chung là HSSV) trong thời gian học tập tại

Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thủ Đức.

Điều 2. Mục đích

1. Quy định về ứng xử là cơ sở để các nhà giáo nỗ lực tự rèn luyện phù hợp

với nghề dạy học được xã hội tôn vinh, đồng thời là một trong những cơ sở để

đánh giá, xếp loại và giám sát nhằm xây dựng đội ngũ nhà giáo có bản lĩnh chính

trị vững vàng, có phẩm chất và lương tâm nghề nghiệp trong sáng, có tính tích

cực học tập, không ngừng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ và phương pháp sư

phạm, có lối sống và cách ứng xử chuẩn mực, thực sự là tấm gương cho người

học noi theo.

2. Quy định các chuẩn mực ứng xử của HSSV bao gồm những việc nên làm

và không nên làm trong nhà trường, nhằm đảm bảo kỷ cương, dân chủ trong nhà

trường.

3. Nâng cao ý thức đạo đức, tinh thần trách nhiệm của HSSV trong thời

gian học tập và rèn luyện tại trường.
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4. Thực hiện công khai các hoạt động khi học tập, nghiên cứu và ứng xử với

bạn bè, nhà giáo và quan hệ xã hội.

5. Là cơ sở để nhà trường giám sát việc chấp hành các chủ trương, chính

sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của ngành và nhà trường; đồng

thời xử lý trách nhiệm khi HSSV vi phạm các chuẩn mực lối sống đạo đức trong

học tập, rèn luyện và các mối quan hệ xã hội, góp phần thực hiện có hiệu quả quy

chế dân chủ trong nhà trường, thực hiện thành công công cuộc đổi mới căn bản và

toàn diện trong giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại

hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng Xã Hội Chủ Nghĩa và hội nhập

quốc tế.

6. Góp phần xây dựng môi trường giáo dục kỷ cương, thân thiện, hiệu quả,

hướng HSSV đến với Đức - Trí - Thể - Mỹ để hoàn thiện nhân cách.

Chương 2

QUY TẮC ỨNG XỬ ĐẠO ĐỨC TRONG NHÀ TRƯỜNG

ĐỐI VỚI NHÀ GIÁO

Điều 3. Phẩm chất Nhà giáo

1. Chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng,

pháp luật Nhà nước; Thi hành nhiệm vụ theo đúng quy định của pháp luật. Không

ngừng học tập, rèn luyện nâng cao trình độ lý luận chính trị để vận dụng vào hoạt

động giảng dạy, giáo dục và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

2. Có ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành nghiêm sự điều động, phân công

của tổ chức; có ý thức tập thể, phấn đấu vì lợi ích chung.

3. Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân, tích cực tham gia các hoạt động

chính trị, xã hội.

Điều 4. Đạo đức nghề nghiệp

1. Tâm huyết với nghề nghiệp, có ý thức giữ gìn danh dự, lương tâm nhà

giáo; có tinh thần đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ đồng nghiệp trong cuộc sống và
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trong công tác; có lòng nhân ái, bao dung, độ lượng, đối xử hòa nhã với người

học, đồng nghiệp; sẵn sàng giúp đỡ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng

của người học, đồng nghiệp, cộng đồng.

2. Tận tụy với công việc, thực hiện đúng điều lệ, quy chế, nội quy của nhà

trường, của ngành.

3. Công bằng trong giảng dạy và giáo dục, đánh giá đúng thực chất năng lực

của người học; thực hành tiết kiệm, chống bệnh thành tích, chống tham nhũng,

lãng phí.

4. Thực hiện phê bình và tự phê bình thường xuyên, nghiêm túc; thường

xuyên học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. ngoại ngữ, tin học để

hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đáp ứng mục tiêu đổi mới căn bản và toàn

diện trong giáo dục và đào tạo nghề theo đúng quy định của cơ sở giáo dục nghề

nghiệp.

Điều 5. Lối sống, tác phong

1. Sống có lý tưởng, có mục đích, có ý chí vượt khó vươn lên, có tinh thần

phấn đấu liên tục với động cơ trong sáng và tư duy sáng tạo; thực hành cần, kiệm,

liêm, chính, chí công vô tư theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

2. Có lối sống hòa nhập với cộng đồng, phù hợp với bản sắc dân tộc và

thích ứng với sự tiến bộ của xã hội; biết ủng hộ, khuyến khích những biểu hiện có

lối sống văn minh, tiến bộ và phê phán những biểu hiện của lối sống lạc hậu, ích

kỷ.

3. Tác phong làm việc nhanh nhẹn, khẩn trương, khoa học; có thái độ văn

minh, lịch sự trong quan hệ xã hội, trong giao tiếp với đồng nghiệp, với người

học; giải quyết công việc khách quan, tận tình, chu đáo.

4. Trang phục, trang sức khi thực hiện nhiệm vụ phải giản dị, gọn gàng, lịch

sự, phù hợp với nghề dạy học, không gây phản cảm và phân tán sự chú ý của

người học.
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5. Đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ; đấu tranh,

ngăn chặn những hành vi vi phạm pháp luật và các quy định nghề nghiệp. Quan

hệ, ứng xử đúng mực, gần gũi với nhân dân, phụ huynh học sinh, đồng nghiệp và

người học; kiên quyết đấu tranh với các hành vi trái pháp luật.

6. Xây dựng gia đình văn hóa, thương yêu, quý trọng lẫn nhau; biết quan

tâm đến những người xung quanh; thực hiện nếp sống văn hóa nơi công cộng.

Điều 6. Giữ gìn, bảo vệ truyền thống Nhà giáo

1. Không lợi dụng chức vụ, quyền hạn để thực hiện hành vi trái pháp luật,

quy chế, quy định; không gây khó khăn, phiền hà đối với người học và nhân dân.

2. Không gian lận, thiếu trung thực trong học tập, nghiên cứu khoa học và

thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục.

3. Không trù dập, chèn ép và có thái độ thiên vị, phân biệt đối xử, thành

kiến người học; không tiếp tay, bao che cho những hành vi tiêu cực trong giảng

dạy, học tập, rèn luyện của người học và đồng nghiệp.

4. Không xâm phạm thân thể, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người

học, đồng nghiệp, người khác. Không làm ảnh hưởng đến công việc, sinh hoạt của

đồng nghiệp và người khác.

5. Không hút thuốc lá, uống rượu, bia trong công sở, trong trường học và

nơi không được phép hoặc khi thi hành nhiệm vụ giảng dạy và tham gia các hoạt

động giáo dục của nhà trường.

6. Không sử dụng điện thoại di động và làm việc riêng trong các cuộc họp,

trong khi lên lớp, học tập, coi thi, chấm thi.

7. Không gây bè phái, cục bộ địa phương, làm mất đoàn kết trong tập thể và

trong sinh hoạt tại cộng đồng.

8. Không được sử dụng bục giảng làm nơi tuyên truyền, phổ biến những nội

dung trái với quan điểm, chính sách của Đảng và Nhà nước.
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9. Không trốn tránh trách nhiệm, thoái thác nhiệm vụ, tự ý bỏ việc; không

đi muộn về sớm, bỏ giờ, bỏ buổi dạy, cắt xén, dồn ép chương trình, vi phạm quy

chế chuyên môn làm ảnh hưởng đến kỷ cương, nề nếp của nhà trường.

10. Không tổ chức, tham gia các hoạt động liên quan đến tệ nạn xã hội như:

cờ bac, mại dâm, ma túy, mê tín, dị đoan; không sử dụng, lưu trữ, truyền bá văn

hóa phẩm đồi trụy, độc hại.

ĐỐI VỚI HỌC SINH, SINH VIÊN

Điều 7. Ứng xử với bản thân và gia đình

1. Tôn trọng bản thân và gia đình, không làm những việc gây ảnh hưởng

xâu đến danh dự bản thân và gia đình. Có lòng tự trọng, tự tôn, tự giác, tính trung

thực, sự khiêm tốn.

2. Sống có lý tưởng, có hoài bão (trong khuôn khổ Hiến pháp và Pháp luật

của nước Công hòa XHCN Việt Nam). Có ý thực tự lập, tự phấn đấu trong học

tập, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức. Rèn luyện lối sống lành mạnh, giản dị, tiết

kiệm.

3. Là công dân tốt ở nơi cư trú.

Điều 8. Ứng xử với viên chức, nhà giáo trong trường

1. Kính trọng, lễ phép trong giao tiếp với nhà giáo trong Nhà trường. Không

được phép ghi âm, ghi hình, chụp ảnh nhà giáo trong giờ học khi chưa được sự

đồng ý của nhà giáo. Nghiêm cấm không sử dụng mạng xã hội để bình luận nhằm

mục đích phê phán nhà giáo trong nhà trường.

2. Có thái độ tích cực khi bày tỏ ý kiến, quan điểm, lập trường và nguyện

vọng trước nhà giáo trong nhà trường. Thẳng thắn trao đổi, xin ý kiến và trân

trọng đề nghị với nhà giáo trong nhà trường để giải quyết các vấn đề liên quan

đến quyền lợi tập thể, bản thân.
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3. Tích cực hợp tác với thầy cô trong mọi hoạt động giáo dục, đào tạo của

nhà trường. HSSV khi nghỉ học và đến muộn phải có lý do chính đáng; Ban cán

sự lớp phải báo cáo với nhà giáo về sĩ số lớp trước mỗi buổi học.

4. Không sử dụng cơ sở vật chất, tiền bạc và những mối quan hệ cá nhân

đặc biệt  nhằm mưu cầu sự thiên vị, mưu cầu lợi ích cho cá nhân và cho nhóm

HSSV.

5. Dũng cảm đấu tranh, lên án những hành vi vụ lợi, những cá nhân lợi

dụng công việc để thực hiện những hành vi vi phạm phẩm chất đạo đức, làm xấu

đi mối quan hệ thầy trò. Mạnh dạn báo cáo và đề nghị với người có thẩm quyền

làm sáng tỏ mọi hành vi trù úm, đe dọa, gợi ý tiêu cực của nhà giáo đối với

HSSV.

Điều 9. Ứng xử với khách đến thăm và làm việc trong trường

1. Khi đoàn công tác và khách đến thăm và làm việc tại trường, HSSV chào

hỏi lễ phép. Có thái độ hòa nhã, cởi mở, lịch thiệp khi giao tiếp.

2. Tận tình giúp đỡ, hướng dẫn, giải thích rõ ràng, cụ thể trong giới hạn cho

phép.

3. Tạo môi trường văn minh, hiện đại và chuẩn mực; có trách nhiệm giữ gìn

vệ sinh, cảnh quan, môi trường, cơ sở vật chất của nhà trường, góp phần xây dựng

nếp sống văn minh, môi trường xanh, sạch, đẹp.

4. Không ăn, uống trong lớp học, phòng học; phải bỏ rác và phân loại rác

thải theo đúng nơi quy định.

5. Thực hiện theo hướng dẫn an toàn khi sử dụng thiết bị, tài sản của nhà

trường; không cố ý gây thiệt hại tài sản nhà trường.

6. Thông báo ngay cho nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên, người lao động

của nhà trường về bất kỳ mối nguy hiểm nào đang xảy ra do sự cố về thiết bị, tài

sản của trường.
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7. Không treo, dán áp phích, băng rôn, biểu ngữ khi chưa được phép của cấp

có thẩm quyền.

8. Không chặt, phá cây xanh; không tự ý viết, vẽ, dán trên tường, bàn, ghế

trong phòng học, phòng họp, phòng ở ký túc xá và các khu vực khác trong khuôn

viên trường.

Điều 10.Ứng xử với công tác học tập, rèn luyện

1. Thực hiện đầy đủ và nghiêm túc Quy chế đào tạo, Quy chế công tác

HSSV, . . .

2.Có ý thức tự giác, tự học và tích cực chủ động trong quá trình tiếp nhận

kiến thức: Lắng nghe nhà giáo giảng bài, tích cực tham gia thảo luận, tranh  luận

trên lớp, hoàn thành tốt và đúng thời hạn các bài tập, đề tài khóa luận … được

giao. Tích cực vận dụng sáng tạo kiến thức đã học vào thực tế cuộc sống.

3. Trung thực, nghiêm túc, không gian lận dưới mọi hình  thức trong học

tập, trong các kỳ thi, kiểm tra. Trình bày bài thi sạch đẹp, có trách nhiệm để vừa

thể hiện sự tôn trọng nhà giáo, vừa thể hiện sự tôn trọng kiến thức và tôn trọng

chính mình.

4. Tự giác sửa chữa lỗi lầm khi vi phạm các quy chế, quy định, nội quy

trong nhà trường và các quy định do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban

hành.

5. Tham gia đầy đủ, nhiệt tình các hoạt động học tập, hoạt động xã hội và

các phong trào thi đua do các tổ chức đoàn thể trong trường phát động. Có ý thức

rèn luyện kỹ năng sống và học tập.

Điều 11. Ứng xử với bạn bè

1. Trong quan hệ với các bạn: Thân thiết, cởi mở, cảm thông, chia sẻ trên

tinh thần động viên, giúp đỡ cùng nhau học tập và rèn luyện đạo đức, lối sống trở

thành những chủ nhân tương lai của đất nước.
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2. Biết tôn trọng nhau. Từ lời nói hành vi, cử chỉ khi diễn đạt phải có văn

hóa. Không gây gổ, xích mích, làm tổn thương đến tinh thần và xâm phạm thân

thể lẫn nhau. Biết nhận lỗi và sửa sai khi mắc sai sót.

Điều 12. Ứng xử với cảnh quan môi trường

1. Trong trang phục, hình thức khi đến trường phải phù hợp với quy định

của Nhà trường. Nghiêm cấm ăn mặc, trang điểm phản cảm; không phù hợp với

HSSV và thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa dân tộc.

2. Không gây ồn ào, mất trật tự ở nơi công cộng, nhất là khu vực hành

chánh, Ban giám hiệu trong giờ làm việc và các khu có các lớp học, thư viện

trong giờ học.

3. Giữ gìn và bảo vệ cơ sở vật chất, thiết bị dạy và học. Thực hành tiết

kiệm, chống lãng phí.

4. Có ý thức giữ gìn môi trường sống xanh, sạch, đẹp. Không xả rác bừa

bãi, có ý thức giữ vệ sinh chung trong khuôn viên nhà trường.

Chương 3

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 13. Nhà giáo

Căn cứ vào Quy tắc này để tổ chức thực hiện; tăng cường kiểm tra việc thực

hiện của các nhà giáo, tuyên dương, khen thưởng kịp thời các tổ chức, cá nhân

thực hiện tốt và xử lý nghiêm túc, kỷ luật thích đáng các cá nhân, tổ chức vi

phạm; định kỳ cuối năm học báo cáo kết quả thực hiện về Tổng cục giáo dục nghề

nghiệp.

Điều 14. Học sinh, sinh viên

1. Toàn thể HSSV đang học tập tại trường đều phải có trách nhiệm thực

hiện đúng, đồng thời vận động, nhắc nhở các HSSV khác thực hiện nghiêm túc

những nội dung trong Quy tắc ứng xử.
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2. Để biểu dương những cá nhân có thành tích hoặc đấu tranh, lên án các

hành vi vi phạm, tất cả HSSV đều có thể gặp và báo cáo trực tiếp với người có

trách nhiệm (Ban giám hiệu, Phòng Đào tạo, Phòng Công tác HSSV,…); hoặc gửi

thông tin đến Hòm thư góp ý của nhà trường, hay địa chỉ Email của trường, Các

thông tin phản ánh được chuyển đến các Phòng, Khoa chức năng để kiểm tra và

giải quyết theo thẩm quyền.

Điều 15. Khen thưởng kỷ luật

1. Giao Hội đồng thi đua, Khen thưởng và kỷ luật của nhà trường cùng

Lãnh đạo các đơn vị Phòng, Khoa, Công đoàn, Đoàn thanh niên trường chịu trách

nhiệm phổ biến, hướng dẫn HSSV thực hiện. Những vấn đề phát sinh trong khi

thực hiện sẽ được điều chỉnh, hoàn thiện cho phù hợp với thực tế.

2. Các Phòng, Khoa chuyên môn triển khai cho HSSV thảo luận, ký cam

kết thực hiện. Các tổ chức đoàn thể tuyên truyền vận động gắn với nhiệm vụ để

tạo thành thành phong trào trong toàn trường tạo ra môi trường giáo dục văn minh

hiện đại và thiết thực.

3. Kết quả thực hiện Quy tắc ứng xử đạo đức là một trong những tiêu chí để

bình xét điểm rèn luyện đối với mỗi HSSV. Những trường hợp vi phạm không

thuộc phạm vi Quy tắc này ở từng mức độ sẽ được xem xét và xử lý theo pháp

luật hiện hành.
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PHẦN IV: MỘT SỐ ĐIỀU HỌC SINH CẦN BIẾT VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC
HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ KỸ THUẬT THỦ ĐỨC;
CÁC PHÒNG, KHOA, CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1. BAN GIÁM HIỆU:
- Hiệu trưởng: Ông Trần Ngọc Cường
- Phó hiệu trưởng đào tạo: Ông Bùi Đăng Linh
- Phó Hiệu trưởng hành chính – Quản trị thiết bị: Bà Lê Thị Ngọc Thuần

2. PHÒNG TỔ CHỨC HÀNH CHÌNH:

Trưởng phòng: Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh
- Email: nguyenthihoanghanh2003@gmail.com
- Điện thoại nội bộ: 101
- Nội dung liên hệ: Nhân sự, hồ sơ hành chính.

3. PHÒNG QUẢN TRỊ THIẾT BỊ:
Trưởng Phòng: Ông Nguyễn Hoàng Minh

- Điện thoại nội bộ: 115
- Email: phongquantrithietbi@ctd.edu.vn
- Nội dung liên hệ: Mượn thiết bị trợ giảng, mượn phòng thực hành, hội

trường.

4. PHÒNG ĐÀO TẠO:
 Trưởng phòng: Ông Thi Công Lớn – Email: thiconglon15@yahoo.com.vn

 Phó trưởng phòng: Ông Lê Nguyễn Thanh An – Email:
thanhanln@yahoo.com.vn

- Điện thoại nội bộ: 103
- Email: phongdaotao@ctd.edu.vn
- Email: bộ phận Tuyển sinh: tuyensinh@ctd.edu.vn
- Nội dung liên hệ:

 Các vấn đề về  tuyển sinh hồ sơ, bảng điểm của học sinh.
 Các vấn đề về công tác học vụ, thi lại, học lại của học sinh.

5. PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN:
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- Kế Toán Trưởng: Bà Phạm Thị Nàng
- Điện thoại nội bộ: 106
- Email: taichinhketoan@ctd.edu.vn
- Nội dung liên hệ:
- Thu học phí học sinh sơ cấp, trung cấp, cao đẳng và các khoản phí BHYT,

BHTN
- Theo dõi công nợ từng học sinh

6. PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG
- Trưởng phòng: Ông Trầm Minh Tuấn
- Email :khaothivadambaochatluong.ctd@gmail.com
- Điện thoại nội bộ:

7. PHÒNG CÔNG TÁC HỌC SINH SINH VIÊN VÀ QUAN HỆ XÍ
NGHIỆP:

Trưởng phòng: Ông Trần Thanh Hiệp
- Email : hiep0903777854@gmail.com
- Điện thoại nội bộ: 116
- Email: phongcthssvqhxn@ctd.edu.vn
- Nội dung liên hệ:

Công tác học sinh, sinh viên;
 Các biểu mẫu đơn: Nghỉ học, bảo lưu, về sớm, giấy ra vào cổng, giấy vào lớp…;
 Các Quyết định xử lý kỷ luật học sinh do vi phạm nội quy của trường;
 Cấp giấy chứng nhận học sinh để: mua vé xe bus, vay vốn ưu đãi; miễn giảm

học phí, bổ túc hồ sơ nghĩa vụ quân sự, bổ túc hồ sơ cá nhân…;
Giới thiệu việc làm; ĐT:0283.7225474 – Email: gtvlthuduc@yahoo.com

- Giới thiệu việc làm;
- Quan hệ doanh nghiệp;
- Thực tập xí nghiệp.

8. KHOA KHOA HỌC- CƠ BẢN:
Trưởng Khoa: Bà Dương Giang Minh Tâm

- Email: giangtam08@yahoo.com
Phó trưởng khoa: Bà Triệu Thị Tuyết Linh

- Email: khoahoccoban@ctd.edu.vn
- Điện thoại nội bộ: 107

9. KHOA KẾ TOÁN-QUẢN TRỊ:
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- Trưởng khoa:  Bà Lê Thị Trường An
- Điện thoại nội bộ: 128
- Emai: ketoanquantri@ctd.edu.vn

10. KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN:
Trưởng khoa: Ông Nguyễn Thành Nam

- Điện thoại nội bộ: 110
- Emai: congnghethongtin@ctd.edu.vn

11. KHOA CƠ KHÍ
Trưởng khoa: Ông Nguyễn Tấn Vinh Quang
- Điện thoại nội bộ: 129
- Emai: khoacokhi@ctd.edu.vn

12. KHOA ĐIỆN TỬ
Trưởng khoa: Bà Lê Thị Thu Lãnh
- Điện thoại nội bộ: 126
- Emai: khoadientu@ctd.edu.vn

13. KHOA ĐIỆN
Trưởng khoa: Ông Trần Quốc Sỹ
- Điện thoại nội bộ: 111
- Emai: khoadien@ctd.edu.vn

14. KHOA ĐIỆN LẠNH
Trưởng khoa: Ông Lê Thanh Phong
- Điện thoại nội bộ: 127
- Emai: khoadienlanh@ctd.edu.vn
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Chữ ký:...................
................................
................................

PHẦN V: CÁC BIỂU MẪU HỌC SINH THƯỜNG DÙNG .

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thủ Đức, ngày  ….tháng …. năm  20…..

ĐƠN XIN PHÉP VỀ SỚM

Kính gửi : – Ban Giám Hiệu Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thủ Đức;
– Phòng Công tác CTHSSV-QHXN;
– Khoa:…………………………………………………
– Giáo viên bộ môn;…………………………………….

Em tên là:................................................................................................................
Hiện đang học lớp: ………………….Niên khóa: .................................................
Em làm đơn này xin được về sớm buổi học ngày: ………/……../…….. (Thứ
…….)
Vì lý do:..................................................................................................................
Em xin chân thành cảm ơn và xin hứa sẽ làm bài ở nhà và chép bài  đầy đủ.
Xác nhận của y tế: – Đồng ý
(nếu học sinh bị bệnh) – Không đồng ý

XÁC NHẬN CỦA KHOA GV BỘ MÔN
(Ký  ghi rõ họ tên)

Người làm đơn
(Ký ghi rõ họ tên)
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự  do - Hạnh phúc

Thủ Đức, ngày……tháng…… năm ……

ĐƠN XIN PHÉP NGHỈ HỌC 1 NGÀY

Kính gửi: – Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thủ Đức
– Phòng CTHSSV-QHXN

. – Giáo viên Chủ nhiệm lớp………..
Tôi đứng tên dưới đây: ...............................................................................

Hiện cư ngụ tại: ...........................................................................................

Sinh năm: ……………là:  Cha         , Mẹ          ,Người trực tiếp nuôi dưỡng         .

của em:………………………Lớp:…………Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật

Thủ Đức

Nay tôi làm đơn xin phép cho con em tôi được nghỉ học:… .... .….  Ngày.

kể từ ngày ………/………/……… đến hết ngày ………/………/…….......... …

Lý do:...........................................................................................................

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

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

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

Chứng từ kèm theo:.......................................................................................

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

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

TRƯỞNG KHOA
Duyệt

GVCN
(Ký, ghi họ và tên)

NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký, ghi họ và tên)
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự  do - Hạnh phúc

Thủ Đức, ngày……tháng…… năm ……

ĐƠN XIN PHÉP NGHỈ HỌC
(Từ ngày……/ ……./…….. đến ngày ……/……../………)

Kính gửi: – Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thủ Đức
– Phòng CTHSSV-QHXN

– Giáo viên Chủ nhiệm lớp:…………………………………….
Tôi đứng tên dưới đây: ...............................................................................

Hiện cư ngụ tại: ...........................................................................................

Sinh năm: ……………là:  Cha         , Mẹ          ,Người trực tiếp nuôi dưỡng         .

của em:………………………Lớp:………… Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật

Thủ Đức..................Nay tôi làm đơn xin phép cho con em tôi được nghỉ học:…

.….  Ngày.

kể từ ngày ………/………/……… đến hết ngày ………/………/…….......... …

Lý do:...........................................................................................................

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

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

Chứng từ kèm theo: .....................................................................................

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

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

TRƯỞNG KHOA
Duyệt

GVCN
(Ký, ghi họ và tên)

NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký, ghi họ và tên)



Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thủ Đức _______________________Sổ tay học sinh sinh viên

65

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thủ Đức, ngày…….tháng …..năm ……..

BẢN KIỂM ĐIỂM
(Vi phạm luật giao thông)

Kính gửi: – Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ Thuật Thủ Đức;
– Phòng CTHS-QHXN;
– Giáo viên chủ nhiệm lớp………………………………………….

Em tên là: .............................................................. Sinh ngày……/…../……..
Hiện cư ngụ tại: .................................................................................................

.....................................................................................................................................
Học sinh lớp: .................................................Niên khóa:………..……………
Nay em làm bản kiểm điểm này vì lý do:..........................................................

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

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

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

.....................................................................................................................................
Bản thân em đã nhận thức được điều minh đã phạm là sai đối với Luật Giao

thông và đối với nội quy của nhà trường, nay em xin nhận khuyết điểm và xin
chịu kiểm điểm trước nhà trường.

Kính xin Ban Giám hiệu tha thứ và xác nhận cho em để bổ túc hồ sơ đóng
phạt và nhận lại xe.

Em xin chân thành cảm ơn.

TM.BAN GIÁM HIỆU
HIỆU TRƯỞNG

Ý kiến Giáo viên Chủ nhiệm
Xác nhận học sinh:...............

....................................................
Là học sinh lớp: ...................

GVCN đã lưu tên vào sổ theo dõi
và ghi nhận học sinh vi phạm
luật giao thông để hạ bậc hạnh
kiểm đối với học sinh này.

Người làm đơn
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN TẠM DỪNG HỌC TẬP

Kính gửi : – Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ Thuật Thủ Đức;

Em tên là:…………………………; sinh ngày :…/… /……… ........................
Địa chỉ thường trú tại: ............ ..... .... ................................................................
MSHV : ……………………………..Lớp .......................................................
Ngành :…...……………………… …;Khoa ...................................................
Nay vì lý do: ........................................................................................................
Nên em làm đơn này kính đề nghị Ban Giám Hiệu xem xét giải quyết cho em

được tạm dừng học tập kể từ ngày …./…. .. / 20......... ... đến ngày…/…/20……...
Em xin hứa thực hiện đầy đủ các quy định của trường về việc tạm dừng học

tập.
Chân thành cảm ơn.
(Nếu nghỉ vì bệnh cần kèm
theo giấy xác nhận của cơ
quan y tế)

Ý kiến gia đình
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................

Ý kiến của Trưởng Khoa
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................
...................................................

Ngày ___ tháng ___  năm 20__
Người làm đơn

Phòng CTHS-QHXN
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN THÔI HỌC

Kính gửi : – Ban Giám Hiệu Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thủ Đức
-Phòng CTHSSV-QHXN

Em tên là: ..........................................Sinh ngày:............ ……/…………/……..

Địa chỉ thường trú tại: ........................................ .................................................

MSHS: .................................... Lớp………… ……Ngành ..................................

Khoa: .................................................Niên khóa.................................................

Nay vì lý do ........................................................ .................................................

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

Nên em làm đơn này kính đề nghị Ban Giám Hiệu xem xét giải quyết
cho em được thôi học tại trường kể từ ngày ...... / ........ / 20….

Em xin hứa sẽ thực hiện đầy đủ các quy định của trường về việc thôi học.
Xin chân thành cám ơn.

Y kiến gia đình
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................

Ngày            tháng         năm 20
Người làm đơn

Ban Giám Hiệu
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................
.......................................................

Phòng CTHS-QHXN
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
........................................................
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UỶ BAN NHÂN DÂN QUẬN THỦ ĐỨC
TRƯỜNGCAO ĐẲNG KINH TẾ

KỸ THUẬTTHỦ ĐỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

GIẤY XÁC NHẬN
Họ và tên sinh viên:….........................................................................................
Ngày sinh:……/…………/…………..Giới tính:    Nam              Nữ
CMND số: .............................. ngày cấp ....../......./......... Nơi cấp: ...................
Mã trường theo học (mã quy ước trong  tuyển sinh ĐH, CĐ, TCN): ................
Ngành học: .........................................................................................................
Hệ đào tạo (Đại học, Cao đẳng, Trung cấp):… ..................................................
Khoá:……………………...Loại hình đào tạo:…...............................................
Lớp:……………………….MSSV: .............................................................…...
Khoa:… ...............................................................................................................
Ngày nhập học:…../..…../…..….. Thời gian ra trường (tháng/năm): …/…/…
(Thời gian học tại trường: ……….... tháng)
- Số tiền học phí:......................đồng/năm.

Thuộc diện: - Không miễn giảm
- Giảm học phí
- Miễn học phí

Thuộc đối tượng - Mồ côi
- Không mồ côi

- Trong thời gian theo học tại trường, anh (chị) ................................................

không bị  xử phạt hành chính trở lên về các hành vi: cờ bạc, nghiện hút, trộm cắp,
buôn lậu.
- Sinh viên sau khi nhận tiền vay, nộp tiền học phí cho trường vào :
Tên tài khoản : ………………………………………………………………...
Số tài khoản: …. ……………………………………………………………..
Tại ngân hàng …… ..…………………………………………………………

Xác nhận GVCN TP. HCM,  ngày …… tháng …… năm……

HIỆU TRƯỞNG
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độ lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN CẤP GIẤY XÁC NHÂN

Kính gửi: – BGH Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thủ Đức;
– Phòng CTHSSV – QHXN;
– Giáo viên Chủ nhiệm.

Em tên:....................................................................................................................
Ngày sinh: ……./………/………. .........................................................................
Địa chỉ thường trú tại: ............................................................................................
Hiện là học sinh lớp: ........................................... Niên khóa:  20……– 20……..
Nay em làm đơn xin cấp giấy chứng nhận để:.......................................................

Xác nhận GVCN Ngày ……tháng …….năm………
(Ký và ghi rõ họ tên)
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN TIẾP TỤC HỌC
Kính gửi : Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thủ Đức

(Thông qua Khoa ……………………………)
Em tên là:.................................... ; Sinh ngày :…../….../........................................
Địa chỉ: ....................................... ................................ ...........................................
MSHS : ...................................... Lớp ........................ ...........................................
Ngành: ........................................ Khoa ...................... ...........................................
Em đã được nhà trường cho phép tạm nghỉ học từ ngày ................ …../……./……
Lý do :......................................... ................................ ...........................................
Nay em đã : (đánh dấu x vào ô thích hợp)

Cải thiện điểm số học phần chưa đạt
Sức khỏe bình phục
Khắc phục hoàn cảnh khó khăn
Hết thời hạn kỷ luật

Kính đề nghị Ban Giám hiệu cho phép em được tiếp tục học tập để hoàn
thành các học phần còn lại. Em xin hứa sẽ thực hiện đầy đủ các quy định
của trường trong suốt thời gian theo học.

Xin chân thành cám ơn.
Ghi chú: Đính kèm  Quyết định
cho phép dừng học tập

Ý KIẾN GIA ĐÌNH
..............................................
..............................................
..............................................
..............................................
Số Điện thoại : ............

Ngày ___ tháng ___  năm 200__
Người làm đơn

Xác nhận của địa phương nơi sinh viên cư ngụ trong thời gian  tạm nghỉ học
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

Ý kiến của trưởng Khoa
....................................
....................................
....................................

Phòng Đào tạo
....................................
....................................
....................................

Phòng CTHSSV-QHXN
....................................
....................................
....................................
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