
BỘ CÔNG THƯƠNG 

TRƯỜNG CĐCN THỰC PHẨM 

Số:       /QĐ-CĐTP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Phú Thọ, ngày       tháng 10 năm 2017 

 
QUYẾT ĐỊNH  

Về việc ban hành quy chế đánh giá kết quả rèn luyện  

của học sinh - sinh viên 

 
 

HIỆU TRƯỞNG 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM 

Căn cứ Thông tư số 17/2017/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 6 năm 2017 của 

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy chế công 

tác học sinh, sinh viên các trường Trung cấp, Cao đẳng; 

Căn cứ Quyết định số 10212/QĐ-BCT ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Bộ 

trưởng Bộ Công Thương về việc Ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức bộ máy của Trường Cao đẳng Công nghiệp Thực phẩm; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Công tác Học sinh, sinh viên, 

 
QUYẾT ĐỊNH: 

 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế đánh giá kết quả rèn 

luyện của Học sinh, sinh viên Cao đẳng và Trung cấp của nhà trường. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ học kỳ I năm học 2018-2019. Các 

Quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ. 

Điều 3. Các Ông (Bà) Trưởng phòng Công tác học sinh, sinh viên, phòng 

Đào tạo, phòng Thanh tra khảo thí và Đảm bảo chất lượng, các Khoa liên quan, 

Trung tâm May & TKTT chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 

- BGH; 

- Như Điều 3; 

- Lưu VT, phòng CT HSSV. 

KT.HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Đinh Đức Lương 

 



QUY CHẾ 

Đánh giá kết quả rèn luyện học sinh, sinh viên 
(Ban hành kèm theo QĐ số:……../QĐ-CĐTP ngày …..tháng 10 năm 2017 của 

 Hiệu trưởng trường CĐCN Thực phẩm) 

 

Căn cứ Thông tư số 17/2017/TT-BLĐTBXH ngày 30/6/2017 của Bộ trưởng 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy chế công tác học 

sinh, sinh viên các trường Trung cấp, Cao đẳng 

Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghiệp Thực phẩm hướng dẫn thực hiện 

Quy định đánh giá kết quả rèn luyện của HSSV Cao đẳng và Trung cấp của nhà 

trường như sau: 

I. Quy định chung 

1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1.1. Quy chế này quy định về công tác học sinh, sinh viên đối với các chương 

trình đào tạo hệ chính quy trong trường trung cấp, trường cao đẳng (sau đây gọi 

chung là Trường). 

1.2. Quy chế này áp dụng đối với Trường do Bộ Lao động - Thương binh và Xã 

hội thực hiện chức năng quản lý nhà nước. 

1.3. Hướng dẫn thực hiện Quy định đánh giá kết quả rèn luyện này áp dụng đối 

với các lớp HSSV Cao đẳng và Trung cấp của Trường Cao đẳng Công nghiệp 

Thực phẩm. 

2. Mục đích 

Về đánh giá kết quả rèn luyện của HSSV nhằm; 

2.1. Góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục là đào tạo con người Việt Nam phát 

triển toàn diện, có đạo đức, tri thức, sức khoẻ, thẩm mỹ và nghề nghiệp, trung 

thành với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. 

2.2. Định hướng các nội dung rèn luyện cụ thể, phù hợp với đặc điểm tình hình cụ 

thể của nhà trường, tạo điều kiện cho HSSV có môi trường rèn luyện.  

3. Yêu cầu. 

Việc đánh giá kết quả rèn luyện của HSSV phải bảo đảm:  

3.1. Quá trình đánh giá phải đảm bảo chính xác, công bằng, công khai và dân chủ. 

3.2. Có tác dụng nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo của nhà trường và khuyến 

khích việc học tập, rèn luyện của HSSV. 

II.  Đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên 

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

- Đảm bảo khách quan, công khai, chính xác. 



- Đảm bảo quyền bình đẳng, dân chủ của học sinh, sinh viên. 

- Đảm bảo đánh giá đầy đủ các nội dung, tiêu chí và quy trình thực hiện. 

- Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị, bộ phận liên quan trong nhà 

trường 

2. 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: 

-  Ý thức, thái độ và kết quả học tập: Tối đa 30 điểm. 

-  Ý thức chấp hành pháp luật và nội quy, quy chế của nhà trường: Tối đa 25 

điểm. 

- 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. 

- 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. 

3. Tiêu chí trong các nội dung đánh giá 

3.1. Tiêu chí về ý thức, thái độ và kết quả học tập 

- Ý thức và thái độ trong học tập; 

- Ý thức và thái độ tham gia các hoạt động học tập, hoạt động ngoại khóa, 

hoạt động nghiên cứu khoa học; 

- Ý thức và thái độ tham gia các kỳ thi, cuộc thi; 

- Tinh thần vượt khó, phấn đấu vươn lên trong học tập; 

- Kết quả học tập. 

3.2. Tiêu chí đánh giá về ý thức chấp hành pháp luật và nội quy, quy chế của Nhà 

trường 

- 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; 

- Ý thức chấp hành các nội quy, quy chế và các quy định khác của Nhà 

trường. 

- 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 

- 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; 

- Ý thức tham gia các hoạt động công ích, tình nguyện, công tác xã hội; 

- Tham gia tuyên truyền, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội. 

3.3. 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 

- 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, Đoàn 

thanh niên, Hội sinh viên và các tổ chức khác của học sinh, sinh viên trong Nhà 

trường; 

- Hỗ trợ và tham gia tích cực vào các hoạt động chung của lớp, khoa và Nhà 

trường; 

- 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...). 

3.4. 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 

4. Phân loại kết quả rèn luyện 

4.1. Kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên được phân thành 05 loại: Xuất 

sắc, tốt, khá, trung bình, yếu. Cụ thể: 

- Loại xuất sắc: Từ 90 đến 100 điểm; 

- Loại tốt: Từ 80 đến dưới 90 điểm; 

- Loại khá: Từ 70 đến dưới 80 điểm; 

- Loại trung bình: Từ 50 đến dưới 70 điểm; 

- Loại yếu: Dưới 50 điểm. 

4.2. 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. 

5. Cách tính điểm rèn luyện 

5.1. Điểm rèn luyện của học kỳ là tổng điểm đạt được của 4 nội dung đánh giá 

(quy định ở Điểm 2 Mục II) được làm tròn đến số nguyên. Nếu HSSV thuộc một 

trong các trường hợp lưu ý ở (Điểm 6, Mục II) thì tính điểm theo các quy định ở 

(Điểm 6, Mục II) 



5.2. Điểm rèn luyện của năm học là trung bình cộng của điểm rèn luyện các học 

kỳ của năm học đó được làm tròn đến số nguyên.  

5.3. Điểm rèn luyện toàn khoá: 

Điểm rèn luyện toàn khoá (ĐRLTK) là trung bình chung của điểm rèn 

luyện các năm học của khoá học đã được nhân hệ số và được tính theo công thức 

sau: 

               

- R là điểm rèn luyện toàn khoá; 

- ri là điểm rèn luyện của năm học thứ i; 

- ni là hệ số của năm học thứ i, được quy định như sau: Năm thứ nhất: hệ số 

1, Năm thứ hai: hệ số 2, Năm thứ ba: hệ số 3. 

- N là tổng số năm học của khoá học. Nếu năm học cuối chưa đủ một năm 

học được tính tròn thành một năm học. 

- Kết quả cuối cùng được làm tròn đến số nguyên. 

5.4. Quy tắc làm tròn kết quả: dưới 0,5 tính bằng 0; 0,5 trở lên tính bằng 1. 

Ví dụ: tính ĐRLTK của SV Nguyễn Văn A hệ cao đẳng: 

- Công thức tính: 

R =  (ĐRL năm 1 x 1) + (ĐRL năm 2 x 2) + (ĐRL năm 3 x 3) 

                                               6 

- Cụ thể: SV Nguyễn Văn A có điểm rèn luyện 6 học kỳ (HK) như sau: 

+ Năm 1: HK1: 75 điểm, xếp loại Khá; HK2: 83 điểm, xếp loại Tốt 

Điểm rèn luyện trung bình năm 1: 79 điểm, xếp loại Khá.  

+ Năm 2: HK1: 80 điểm, xếp loại Tốt; HK2: 79 điểm, xếp loại Khá 

Điểm rèn luyện trung bình năm 2: 79,5 điểm quy tròn thành 80, xếp loại Tốt.  

+ Năm 3: HK1: 90 điểm, xếp loại Xuất sắc; HK2: 93 điểm, xếp loại Xuất sắc 

Điểm rèn luyện trung bình năm 3: 91,5 điểm quy tròn thành 92, xếp loại 

Xuất sắc.  

Như vậy, ĐRLTK của SV Nguyễn Văn A là: 

 

 

          

R = (79 x 1) + (80 x 2) + (92 x 3) = 85,83          Quy tròn thành 86 điểm,  xếp loại Tốt 

   6 



6. Các trường hợp cần lưu ý 

- HSSV bị kỷ luật từ mức Cảnh cáo trở lên khi phân loại kết quả rèn luyện 

không được vượt quá loại Trung bình. 

- HSSV bị kỷ luật từ mức Khiển trách trở lên khi phân loại kết quả rèn 

luyện không được vượt quá loại Trung bình khá.  

-  HSSV đóng tiền học phí, nhà ở, các khoản quyên góp không kịp thời để 

nhắc nhở nhiều lần. Hạ một bậc. 

-  HSSV vi phạm Luật giao thông bị công an xử lý có hồ sơ gửi về nhà 

trường, khi phân loại kết quả không được vượt quá loại Khá. 

- HSSV vi phạm ở học kỳ nào thì chỉ xem xét ở học kỳ ấy (căn cứ thời gian 

ghi trên văn bản xử lý vụ việc). Nếu vi phạm trong thời gian nghỉ hè: đối với 

HSSV chưa thi tốt nghiệp thì xem xét ở học kỳ I năm học tiếp theo, đối với HSSV 

đã thi tốt nghiệp thì xem xét trong việc xếp loại tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp. 

- HSSV đạt kết quả rèn luyện loại nào thì có số điểm không vượt quá mức 

điểm tối đa của loại đó. Ví dụ: SV A có tổng điểm rèn luyện HK1 là 95 điểm, 

nhưng SV A vi phạm kỷ luật với hình thức Khiển trách thì phân loại kết quả rèn 

luyện của HK1 không được vượt quá loại Khá và số điểm không vượt quá 69 

điểm. 

-  HSSV nghỉ học tạm thời, khi nhà trường xem xét cho học tiếp thì thời 

gian nghỉ học không tính điểm rèn luyện. 

7.  Quy trình đánh giá kết quả rèn luyện 

-  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; (mẫu 01-RL) 

-  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); GVCN/CVHT gửi hồ 

sơ đánh giá của lớp về Khoa (Mẫu 02/03/04-RL) 

-  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 gửi kết quả về phòng Công tác 

HSSV; Hồ sơ đánh giá của khoa (bao gồm: bảng xếp loại từng lớp, mẫu 

02/03/04-RL và bảng tổng hợp của khoa mẫu 05-RL)  



-  Phòng Công tác HSSV tổng hợp và báo cáo kết quả xét duyệt cấp khoa 

trước Hội đồng cấp trường. Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, 

sinh viên của Trường xem xét, thống nhất, trình Hiệu trưởng; 

-  Hiệu trưởng Nhà trường xem xét và quyết định công nhận kết quả rèn 

luyện của học sinh, sinh viên. 

 -  Hội đồng cấp Khoa hoàn chỉnh hồ sơ theo kết luận của Hội đồng cấp 

trường, lập thành 02 bản (01 bản cứng, 01 bản mềm cỡ chữ 13, Font chữ Times 

New Roman) và gửi về Phòng Công tác HSSV. Sau khi Hiệu trưởng ký công 

nhận kết quả, 01 bản lưu tại Phòng Công tác HSSV, 01 bản lưu tại Khoa.  

   -  Kết quả đánh giá, phân loại rèn luyện của HSSV phải được công bố công 

khai và thông báo cho HSSV biết. 

 -  Các đơn vị thực hiện các bản xếp loại, tổng hợp đánh giá kết quả rèn 

luyện của HSSV theo mẫu quy định của nhà trường.  

III. Tổ chức đánh giá và sử dụng kết quả 

1.  Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện 

1.1. Hội đồng cấp trường là cơ quan tư vấn giúp Hiệu trưởng xem xét, công nhận 

kết quả rèn luyện của từng HSSV và chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Hiệu trưởng. 

a. Thành phần Hội đồng cấp trường gồm: 

Hiệu trưởng Nhà trường quyết định thành lập Hội đồng đánh giá kết quả rèn 

luyện của học sinh, sinh viên. Hội đồng gồm: 

-  Chủ tịch Hội đồng: Là Hiệu trưởng hoặc Phó Hiệu trưởng Nhà trường; 

-  Thường trực Hội đồng: Là trưởng đơn vị phụ trách công tác học sinh, sinh 

viên; 

-  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 

b. Nhiệm vụ của Hội đồng cấp trường: Căn cứ vào các quy định hiện hành, 

trên cơ sở đề nghị của các Trưởng khoa, tiến hành xem xét, đánh giá kết quả rèn 

luyện của từng HSSV, đề nghị Hiệu trưởng công nhận. 

1.2. Hội đồng cấp khoa có nhiệm vụ giúp Trưởng khoa xem xét, đánh giá kết quả 

rèn luyện của từng HSSV. 

a. Thành phần Hội đồng cấp khoa gồm: 

- Chủ tịch Hội đồng: Trưởng khoa hoặc Phó trưởng khoa được Trưởng khoa 

uỷ quyền. 



- Các uỷ viên: Trợ lý công tác HSSV, GVCN, đại diện các tổ chức Đoàn 

thanh niên cấp Khoa. 

b. Nhiệm vụ của Hội đồng cấp khoa: 

Căn cứ đề nghị của tập thể đơn vị lớp HSSV, Hội đồng giúp Trưởng khoa 

đánh giá chính xác, công bằng, công khai và dân chủ kết quả rèn luyện của từng 

HSSV trong khoa. 

2. Thời gian đánh giá kết quả rèn luyện 

- 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. 

- 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. 

- 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. 

3. Sử dụng kết quả rèn luyện 

- 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. 

- 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. 

- Kết quả rèn luyện xuất sắc được Nhà trường xem xét biểu dương, khen 

thưởng. 

4. Quyền khiếu nại 

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 được 

đơn khiếu nại, Trường có trách nhiệm giải quyết, trả lời theo quy định của pháp 

luật. 

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. 

V. Triển khai thực hiện 

1. Trưởng các đơn vị trực thuộc có trách nhiệm tổ chức phổ biến, triển khai thực 

hiện Quy định này đến toàn thể cán bộ, giáo viên và HSSV nhà trường. 



2. Giao Trưởng phòng Công tác HSSV giúp Hiệu trưởng hướng dẫn, kiểm tra và 

báo cáo kết quả việc triển khai thực hiện và đề xuất Hiệu trưởng xem xét bổ sung 

điều chỉnh Quy định khi cần thiết./. 

Nơi nhận: 

- Ban giám hiệu (Chỉ đạo); 

- Các phòng, khoa, TT (Th/h); 

- Lưu: VT, phòng CT HSSV.  

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

Đinh Đức Lương 

 

                                       

                               

                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 



         TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ ĐIỂM RÈN LUYỆN HỌC SINH SINH VIÊN -  Mẫu 1-RL 

Học kỳ ….. Năm học 20….. – 20….. 

Họ và tên: ......................................................Mã số HSSV…………………………………………… 

Lớp..............................................Khoa………………………………………………………………………………….. 

 

Nội dung đánh giá 

 

Mức 

điểm tối 

đa 

Tự 

đ.giá 

Lớp 

đ.giá 

Ghi 

chú 

I. Đánh giá về ý thức, thái độ và kết quả học tập (05 tiêu chí) 30 điểm    

1. Ý thức và thái độ trong học tập (gồm: nghỉ học, đi học đúng giờ, 

làm bài thi, kiểm tra nghiêm túc…) 
7 

   

2. Ý thức và thái độ tham gia các hoạt động học tập, hoạt động ngoại khó, 

hoạt động nghiên cứu khoa học  
7 

   

3. Ý thức và thái độ tham gia các kỳ thi, cuộc thi 6    

4. Kết quả học tập. Điểm TBC học tập 5,0 - 5,9/ 6,0 - 6,9/ 7,0 - 7,9/ 

8,0 - 8,9/ 9,0 trở lên. 
3/4/5/6/7 

   

5. Tinh thần vượt khó phấn đấu vươn lên trong học tập.  3/2/1 
   

 

        Cộng tiêu chí 1      

II. Đánh giá về chấp hành pháp luật, nội quy và quy chế của nhà 

trường (6 tiêu chí) 
25 điểm 

   

1. Ý thức chấp hành các văn bản quy phạm pháp luật đối với công 

dân, các văn bản của Bộ, ngành và cơ quan quản lý thực hiện trong 

nhà trường 

3 

   

2. Ý thức chấp hành các nội quy, quy chế và các quy định khác trong nhà 

trường, lễ phép với CB, GV hòa đồng giúp đỡ các bạn khác  
3 

   

3. Chấp hành tốt nội quy của nhà trường. 

(Không mặc đồng phục hoặc không đeo thẻ 1 buổi trừ 1 điểm). 
6 

   

4. Chấp hành nội quy, quy định của khu nội trú. 

(Mỗi lần bị nhắc nhở trừ 1 điểm; lập biên bản trừ 2 điểm).  
5 

   

5.  Hàng kỳ khai báo tạm trú đúng quy định. Cuối kỳ phải có xác nhận của 

công an phường về ý thức, kỷ luật tại địa phương nơi cư trú. (Không có 

giấy xác nhận không được tính điểm) 

3 

  

 

6. Đóng tiền học phi, nhà ở, các khoản quyên góp kịp thời (Nộp chậm 

không được tính điểm ) 
5 

  
 

        Cộng mục II     

III. Đánh giá về ý thức tham gia các hoạt động chính trị - xã hội, 

văn hoá, văn nghệ, thể thao, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, 

bạo lực học đường (4 tiêu chí ) 

25 điểm 

   

1. Ý thức và hiệu quả tham gia các hoạt động rèn luyện về chính trị, 

xã hội, văn hóa, văn nghệ, thểthao. Học sinh, sinh viên là người 

khuyết tật, được đánh giá ý thức tham gia các hoạt động tùy theo tình 

8 
  

 



trạng sức khỏe phù hợp, đảm bảo sự công bằng trong từng trường hợp 

cụ thể;). 

2. Ý thức tham gia các hoạt động công ích, tình nguyện, công tác xã 

hội; 
7 

  
 

3. Tác phong, lối sống giản dị lành mạnh có văn hóa, quan hệ tình 

bạn, tình yêu trong sáng. (Vi phạm 1 lần không được tính điểm). 
5 

  
 

4. Tham gia tuyên truyền, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội. 5    

        Cộng tiêu chí III     

 IV. 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 (05 tiêu chí) 

20 điểm 

   

1. 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, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên và các tổ chức 

khác của học sinh, sinh viên trong Nhà trường.  

5 

  

 

2. Hỗ trợ và tham gia tích cực vào các hoạt động chung của lớp, khoa 

và Nhà trường 
5 

  
 

3. Tham gia có hiệu quả các hoạt động nhân đạo, từ thiện. Có tinh 

thần và hành động cưu mang giúp đỡ người gặp khó khăn, hoạn nạn 

được xác nhận của tập thể. 

5 

  

 

4. Có mối quan hệ tốt trong lớp, trường. Không gây mất đoàn kết, bản 

thân có ảnh hưởng tốt với tập thể, tich cực xây dựng lớp thành đơn vị 

điển hình kiểu mẫu. 

2 

  

 

5. Tích cực xây dựng lớp thành đơn vị điển hình kiểu mẫu (Cán bộ lớp)  3/2/1    

        Cộng tiêu chí  IV     

        TỔNG ĐIỂM:     

 

  Phú Thọ, ngày      tháng     năm 20… 

KHOA……. 

(Chức vụ) 
GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM HỌC SINH, SINH VIÊN 

                                                                              

         

 

 

 

 

 

 



BẢNG TỔNG HỢP 

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN HSSV (HỌC KỲ)         Mẫu 02-RL 

Học kỳ : ......... Năm học:…………….......…Khóa học:…………………............... 

Lớp: ………………………………….…......... Khoa: ….………………………..... 

 

TT Họ và tên Điểm Xếp loại Ghi chú 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

* Tổng hợp kết quả xếp loại: 

Sĩ số  Xuất sắc 

Số lượng 

(Tỉ lệ %) 

Tốt 

Số lượng 

(Tỉ lệ %) 

Khá 

Số lượng 

(Tỉ lệ %) 

TB 

Số lượng 

(Tỉ lệ %) 

Yếu 

Số lượng 

(Tỉ lệ %) 

Kém 

Số lượng 

(Tỉ lệ %) 

       

 

*Ghi chú:......................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………... 

     ……… ngày       tháng        năm20… 

TRƯỞNG KHOA GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM LỚP TRƯỞNG 

 



BẢNG TỔNG HỢP 

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN HSSV (CẢ NĂM) Mẫu 03-RL 

- Năm học:…………….......…....................… - Khóa học:…………………................ 

- Lớp: ………………………………….….… - Khoa: ….…………………………… 

TT 
Họ và tên 

 HSSV 

Học kỳ 1 Học kỳ 2 Cả năm 
Ghi chú 

Điểm Xếp loại Điểm Xếp loại Điểm Xếp loại 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

* Tổng hợp kết quả xếp loại: 

Sĩ số  Xuất sắc 

Số lượng (Tỉ 

lệ %) 

Tốt 

Số lượng 

(Tỉ lệ %) 

Khá 

Số lượng 

(Tỉ lệ %) 

TB 

Số lượng 

(Tỉ lệ %) 

Yếu 

Số lượng 

(Tỉ lệ %) 

      

* Ghi chú: ....................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………….. 

                                                                            ..............ngày       tháng        năm20… 

TRƯỞNG KHOA GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM LỚP TRƯỞNG 



BẢNG TỔNG HỢP 

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN HSSV (TOÀN KHOÁ)       Mẫu 04-RL 

- Khóa học:…………………................. 

- Lớp: ………………………………….…. ;Khoa: ….…………………………… 

TT Họ và tên 

Năm 1 Năm 2 Năm ... Toàn khoá 

Điểm 
Xếp 

loại 
Điểm 

Xếp 

loại 
Điểm 

Xếp 

loại 
Điểm 

Xếp 

loại 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

(Danh sách này có ....................HSSV.) 

* Tổng hợp kết quả xếp loại: 

Tổng số 

HSSV 

Xuất sắc 

Số lượng 

 (Tỷ lệ %) 

Tốt 

Số lượng 

(Tỷ lệ %) 

Khá 

Số lượng 

(Tỷ lệ %) 

TB 

Số lượng 

(Tỷ lệ %) 

Yếu 

Số lượng 

(Tỷ lệ %) 

      

 

*Ghi chú: ......................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………... 

……… ngày       tháng        năm20… 

TRƯỞNG KHOA GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM LỚP TRƯỞNG 

                               



BẢNG TỔNG HỢP 

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN HSSV TOÀN KHÓA      Mẫu 05-RL 

 

- KHOA:...................................................................................................................................................... HỌC KỲ: ...............................................  

- NĂM HỌC :...................................................................................... KHOÁ HỌC: .................................................. 

(Dùng để tổng hợp báo cáo kết quả rèn luyện HSSV toàn Khoa trong từng học kỳ, từng 

năm học, toàn khoá học) 

TT Lớp Sĩ số 

Kết quả xếp loại 

Xuất sắc 

Số lượng 

(Tỉ lệ %) 

Tốt 

Số lượng 

(Tỉ lệ %) 

Khá 

Số lượng 

(Tỉ lệ %) 

TB 

Số lượng 

(Tỉ lệ %) 

Yếu 

Số lượng 

(Tỉ lệ %) 

        

        

        

        

        

        

        

        

 

*Ghi chú : ...................................................................................................................... 

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

  ……… ngày       tháng        năm20… 

TRƯỞNG KHOA NGƯỜI LẬP BẢNG 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 


