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Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi ñiều chỉnh và ñối tượng áp dụng 

1. Quy chế này quy ñịnh việc ñánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh 
viên bao gồm: ñánh giá kết quả rèn luyện vaứ khung ñiểm, phân loại kết quả và 
quy trình ñánh giá kết quả rèn luyện, tổ chức ñánh giá vaứ sử dụng kết quả ñánh 
giá. 

2. Quy chế này áp dụng ñối với học sinh, sinh viên hệ chính quy trong các 
trường cao ñẳng nghề, trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề công lập, tư 
thục và có vốn ñầu tư nước ngoài (sau ñây gọi chung là cơ sở dạy nghề). 

Điều 2. Mục ñích, yêu cầu 

1. Việc ñánh giá kết quả rèn luyện của HSSV trong các cơ sở dạy nghề nhằm: 

a) Góp phần thực hiện mục tiêu ủaứo tạo con người Vi ệt Nam phát triển 
toaứn diện, có ñạo ñức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, tri thức, sức khoẻ, 
thẩm mỹ, trung thaứnh với lý tưởng ñộc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; 

b) Đưa ra ñược những ñịnh hướng, nội dung rèn luyện cụ thể, phù hợp với 
từng cơ sở dạy nghề, tạo ñiều kiện cho học sinh, sinh viên xác ñịnh ñược phương 
hướng rèn luyện, phấn ñấu. 

2. Việc ñánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên phải bảo ñảm 
chính xác, khách quan, công bằng, công khai và dân chủ. 

Điều 3. Nội dung ñánh giá và thang ñiểm 

1. Xem xét, ñánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên là ñánh giá 
phẩm chất chính trị, ñạo ñức, lối sống của từng học sinh, sinh viên theo các mức 
ñiểm ñạt ñược trên các mặt: 



a) Ý thức và kết quả học tập; 

b) Ý thức và kết quả chấp haứnh nội quy, quy chế trong cơ sở dạy nghề; 

c) Ý thức và kết quả tham gia các hoạt ñộng chính trị – xã hội, văn hoá, văn 
nghệ, thể thao, phòng chống các tệ nạn xã hội; 

d) Phẩm chất công dân vaứ quan hệ với cộng ñồng; 

e) Ý thức, kết quả tham gia phụ trách lớp, các ñoàn thể, tổ chức khác trong cơ 
sở dạy nghề hoặc các thành tích ñặc biệt trong học tập, rèn luyện của học sinh, 
sinh viên. 

2. Điểm rèn luyện ñược ñánh giá bằng thang ñiểm 100. Người ñứng ñầu các 
cơ sở dạy nghề căn cứ vào ñặc ñiểm, ñiều kiện cụ thể của cơ sở dạy nghề quy ñịnh 
các tiêu chí, tiêu chuẩn vaứ mức ñiểm chi tiết phù hợp với các nội dung ñánh giá 
và không vượt quá khung ñiểm quy ñịnh của Quy chế này. 

 

Chương II 

ĐÁNH GIÁ K ẾT QỦA RÈN LUY ỆN VÀ KHUNG ĐIỂM 

Điều 4. Đánh giá về ý thức và kết quả học tập 

1. Căn cứ ñể ñánh giá là có kết quả học tập ñạt loại từ trung bình trở lên; có 
tinh thần vượt khó, phấn ñấu vươn lên trong học tập, rèn luyện nâng cao kiến thức, 
kỹ năng nghề; tích cực tham gia nghiên cứu khoa học, tham gia dự thi học sinh, 
sinh viên giỏi nghề ở các cấp. 

2. Khung ñiểm ñánh giá từ 0 ñến 25 ñiểm. Học sinh, sinh viên có học lực xếp 
loại yếu, kém không ñược tính ñiểm ở phần này. 

Điều 5. Đánh giá về ý thức và kết quả chấp hành nội quy, quy chế trong 
cơ sở dạy nghề  

1. Căn cứ ñể ñánh giá laứ ý thức và kết quả việc chấp hành các nội quy, quy 
chế và các quy ñịnh khác ñược áp dụng trong cơ sở dạy nghề. 

2. Khung ñiểm ñánh giá từ 0 ñến 25 ñiểm. 

Điều 6. Đánh giá về ý thức và kết quả tham gia các hoạt ñộng chính trị – 
xã hội, phòng chống các tệ nạn xã hội và một số hoạt ñộng khác 

1. Căn cứ ñể ñánh giá là ý thức và kết quả tham các hoạt ñộng chính trị – xã 
hội, văn hoá, văn nghệ, thể thao và phòng chống các tệ nạn xã hội. 

2. Khung ñiểm ñánh giá từ 0 ñến 20 ñiểm. 

3. Những học sinh, sinh viên khuyết tật hoặc vì lý do ñột xuất bất khả kháng 
liên quan ñến sức khoẻ không thể tham gia các hoạt ñộng quy ñịnh trong khoản 1 
Điều này, có giấy chứng nhận của cơ quan y tế thuộc cấp có thẩm quyền theo quy 



ñịnh vẫn ñược tính ñiểm. Mức ñiểm ñược tính cho những học sinh, sinh viên thuộc 
ñối tượng này do Người ñứng ñầu cơ sở dạy nghề quyết ñịnh.  

Điều 7. Đánh giá về phẩm chất công dân và quan hệ với cộng ñồng 

1. Căn cứ ñể ñánh giá là kết quả chấp hành các chủ trương của Đảng, chính 
sách, pháp luật của Nhà nước; thaứnh tích trong công tác xã hội và giữ gìn an ninh 
chính trị, trật tự an toàn xã hội; mối quan hệ cộng ñồng, tinh thần giúp ñỡ bạn bè, 
cưu mang người gặp khó khăn và những hành ñộng cao cả khác vì cộng ñồng. 

2. Khung ñiểm ñánh giá từ 0 ñến 20 ñiểm. 

Điều 8. Đánh giá về ý thức vaứ kết quả tham gia công tác phụ trách lớp, 
các ñoàn thể, tổ chức trong cơ sở dạy nghề hoặc ñạt ñược thaứnh tích ñặc biệt 
trong học tập, rèn luyện của học sinh, sinh viên 

1. Căn cứ ñể ñánh giá là ý thức, mức ñộ hoàn thành nhiệm vụ ñối với học 
sinh, sinh viên tham gia công tác quản lý lớp, các tổ chức Đảng, Đoàn thanh niên, 
Hội sinh viên và các tổ chức khác trong cơ sở dạy nghề; những học sinh, sinh viên 
khác có thành tích ñặc biệt trong học tập, rèn luyện. 

2. Khung ñiểm ñánh giá từ 0 ñến 10 ñiểm. 

 

Chương III 

PHÂN LO ẠI  K ẾT QUẢ 
VÀ QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ K ẾT QUẢ RÈN LUYỆN 

Điều 9. Phân loại kết quả rèn luyện 

1. Kết quả rèn luyện ñược phân thaứnh các loại: xuất sắc, tốt, khá, trung bình 
khá, trung bình, yếu vaứ kém. 

a) Từ 90 ñến 100 ñiểm: loại xuất sắc; 

b) Từ 80 ñến dưới 90 ñiểm: loại tốt; 

c) Từ 70 ñến dưới 80 ñiểm: loại khá; 

d) Từ 60 ñến dưới 70 ñiểm: loại trung bình khá; 

ñ) Từ 50 ñến dưới 60 ñiểm: loại trung bình; 

e) Từ 30 ñến dưới 50 ñiểm: loại yếu; 

g) Dưới 30 ñiểm: loại kém. 

2. Kết quả rèn luyện của những học sinh, sinh viên bị kỷ luật từ mức cảnh 
cáo trở lên không vượt quá loại trung bình; những học sinh, sinh viên bị kỷ luật ở 
hình thức khiển trách không ñược vượt quá loại trung bình khá. 

 Điều 10. Quy trình ñánh giá kết quả rèn luyện 



1. Từng học sinh, sinh viên căn cứ vào kết quả rèn luyện, tự ñánh giá theo 
mức ñiểm chi tiết do cơ sở dạy nghề  quy ñịnh. 

2. Tổ chức họp lớp có giáo viên chủ nhiệm tham gia, tiến hành xem xét và 
thông qua mức ñiểm của từng học sinh, sinh viên trên cơ sở phải ñược quá nửa ý 
kiến ñồng ý của tập thể ñơn vị lớp và phải có biên bản kèm theo. 

3. Kết quả ñiểm rèn luyện của từng học sinh, sinh viên ñược Trưởng khoa 
(Trưởng bộ môn hoặc bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ) xem xét, xác nhận, trình 
Người ñứng ñầu cơ sở dạy nghề. 

4. Người ñứng ñầu cơ sở dạy nghề xem xét vaứ công nhận sau khi ñã thông 
qua Hội ñồng ñánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên cấp cơ sở dạy 
nghề. 

5. Kết quả ñánh giá, phân loại rèn luyện của học sinh, sinh viên phải ñược 
công bố công khai và thông báo cho học sinh, sinh viên biết. 

 

Chương IV 

TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ VÀ S Ử DỤNG KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ 

Điều 11. Hội ñồng ñánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên cấp 
cơ sở dạy nghề 

1. Thành phần: 

- Chủ tịch Hội ñồng: là Người ñứng ñầu cơ sở dạy nghề hoặc cấp phó của 
Người ñứng ñầu nếu ñược Người ñứng ñầu uỷ quyền; 

- Thường trực Hội ñồng: là Trưởng ñơn vị phụ trách (hoặc người ñược phân 
công phụ trách ñối với trung tâm dạy nghề) công tác học sinh, sinh viên; 

- Các uỷ viên: ñại diện lãnh ñạo các khoa (bộ môn hoặc bộ phận chuyên 
môn, nghiệp vụ), phòng, ban có liên quan, ñại diện Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ 
Chí Minh và Hội Sinh viên Việt Nam cấp cơ sở dạy nghề (nếu có). 

2. Chức năng, nhiệm vụ:   

- Tư vấn giúp Người ñứng ñầu cơ sở dạy nghề xem xét, công nhận kết quả 
rèn luyện của từng học sinh, sinh viên và chịu sự chỉ ñạo trực tiếp của Người ñứng 
ñầu cơ sở dạy nghề; 

- Căn cứ vào các quy ñịnh hiện hành, trên cơ sở ñề nghị của các Trưởng khoa 
(Trưởng bộ môn hoặc bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ), tiến hành xem xét, ñánh 
giá kết quả rèn luyện của từng học sinh, sinh viên, ñề nghị người ñứng ñầu cơ sở 
dạy nghề công nhận. 

Điều 12. Thời gian ñánh giá  



Việc ñánh giá kết quả rèn luyện của từng học sinh, sinh viên ñược tiến hành 
theo từng học kỳ, năm học và toàn khoá học. 

Riêng ñối với học sinh học trình ñộ sơ cấp nghề, việc ñánh giá kết quả rèn 
luyện của từng học sinh ñược thực hiện một lần khi kết thúc khoá học. 

Điều 13. Phương thức ñánh giá và cách tính ñiểm 

1. Điểm rèn luyện của học kỳ là tổng số ñiểm ñạt ñược của 5 nội dung ñánh 
giá chi tiết của cơ sở dạy nghề ñược nêu tại Chương II Quy chế này.  

2. Điểm rèn luyện của năm học là trung bình cộng của ñiểm rèn luyện các 
học kỳ của năm học ñó. 

Học sinh, sinh viên nghỉ học tạm thời, khi cơ sở dạy nghề xem xét cho học 
tiếp thì thời gian nghỉ học không tính ñiểm rèn luyện. 

3. Điểm rèn luyện toaứn khoá là trung bình chung của ñiểm rèn luyện các 
năm học của khoá học ñó ñược nhân hệ số và ñược tính theo công thức sau: 
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Trong ñó: 

a) R là ñiểm rèn luyện toàn khoá; 

b) ri là ñiểm rèn luyện của năm học thứ i; 

c) ni là  hệ số của năm học thứ i, do Người ñứng ñầu cơ sở dạy nghề quy ñịnh 
theo hướng năm học sau dùng hệ số cao hơn hoặc bằng năm học liền kề trước ñó; 

d) N là tổng số năm học của khoá học. Nếu thời gian của năm học cuối chưa 
ñủ một năm học ñược tính tròn thaứnh một năm học. 

4. Điểm ñánh giá kết quả rèn luyện ñược làm tròn ñến một chữ số thập phân. 

Điều 14. Sử dụng kết quả rèn luyện 

1. Kết quả phân loại rèn luyện toàn khoá học của từng học sinh, sinh viên 
ñược lưu trong hồ sơ quản lý học sinh, sinh viên của cơ sở dạy nghề và ghi vào 
bảng ñiểm kết quả học tập và rèn luyện của từng học sinh, sinh viên khi kết thúc 
khoá ñào tạo. 

2. Kết quả rèn luyện ñược sử dụng ñể xét học bổng khuyến khích học tập và 
các chế ñộ khác liên quan ñến quyền lợi của học sinh, sinh viên theo quy ñịnh hiện 
hành. 

Học sinh, sinh viên có kết quả rèn luyện xuất sắc ñược cơ sở dạy nghề xem 
xét biểu dương, khen thưởng. 



Điều 15. Quyền khiếu nại của học sinh, sinh viên 

Học sinh, sinh viên có quyền khiếu nại lên các phòng, ban chức năng hoặc 
Người ñứng ñầu cơ sở dạy nghề nếu thấy việc ñánh giá kết quả rèn luyện chưa 
chính xác. Khi nhận ñược ñơn khiếu nại, cơ sở dạy nghề có trách nhiệm giải 
quyết, trả lời theo quy ñịnh hiện haứnh. Nếu không ñồng ý với kết quả giải quyết 
của Người ñứng ñầu cơ sở dạy nghề thì học sinh, sinh viên có quyền khiếu nại lên 
Người có thẩm quyền giải quyết tiếp theo. Trình tự khiếu nại ñược thực hiện theo 
quy ñịnh của pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo./. 
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