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TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA TP.HCM 

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN 
_____________________ 

  

 Số: 07/TB-CTSV 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

___________________ 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 01 năm 2022 

     

THÔNG BÁO 
Tổ chức đánh giá điểm rèn luyện sinh viên học kỳ 1, năm học 2021 – 2022 

 

 

Căn cứ vào vào kế hoạch học kỳ 1, năm học 2021 - 2022 về việc tổ chức đánh 

giá điểm rèn luyện của sinh viên trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh. 

Để việc đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên học kỳ 1, năm học 2021 - 

2022 được thống nhất, khách quan và có ý nghĩa động viên, khuyến khích sinh viên. 

Phòng Công tác sinh viên đề nghị giáo viên chủ nhiệm, Ban cán sự các lớp và 

toàn thể sinh viên thực hiện đúng tiến độ việc đánh giá điểm rèn luyện của sinh viên, 

cụ thể như sau: 

1. Thời gian đánh giá  

Đối với các lớp năm thứ 1, 2, 3, 4 tiến hành đánh giá kết quả rèn luyện từ ngày 

20/1/2022 đến hết ngày 15/2/2022. 

2. Hình thức đánh giá  

Đề nghị các lớp tiến hành đánh giá kết quả rèn luyện đúng theo quy định số 

900/QĐ-ĐHVHHCM ban hành ngày 18/12/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học 

Văn hóa TP. HCM (đăng tại http://www.hcmuc.edu.vn/quy-che-hoc-vu-sinh-

vien.html).  

Lưu ý:  các nội dung đánh giá theo gợi ý. 

 

NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ 

Ghi chú  

1. ĐÁNH GIÁ VỀ Ý THỨC HỌC TẬP 

1.1. Ý thức học tập 

- Tham gia các buổi thảo luận, học thuật do GV yêu cầu Đánh giá SV thông qua 

sự theo dõi quá trình 

học tập của GVCN và 

BCS lớp 

- Đến lớp đầy đủ, chuyên cần học tập  

- Không bị cảnh báo kết quả học tập  

1.2. Tham gia NCKH, các hoạt động học thuật, tọa đàm, tham dự thi sinh viên giỏi ở 

các cấp (chọn 1) 

- Tham gia NCKH, học thuật, tọa đàm cấp khoa  

Đánh giá quá trình 

tham gia các hoạt động 

- Tham gia NCKH, học thuật, tọa đàm cấp Trường; là 

thành viên đội tuyển Olympic các môn cấp trường, 

http://www.hcmuc.edu.vn/quy-che-hoc-vu-sinh-vien.html
http://www.hcmuc.edu.vn/quy-che-hoc-vu-sinh-vien.html
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Thành phố học thuật trực tuyến của 

lớp, khoa chuyên môn, 

Nhà trường… (có xác 

nhận của lớp – khoa 

chuyên môn…)  

- Được vào đội tuyển Olympic các môn cấp Bộ 

- Đạt giải khuyến khích trở lên từ cấp khoa, Trường; 

khuyến khích cấp tỉnh (thành phố), Bộ 

2. ĐÁNH GIÁ VỀ Ý THỨC, KẾT QUẢ CHẤP HÀNH NỘI QUY, QUY CHẾ 

TRONG TRƯỜNG 

2.1. Thực hiện đúng nội quy, quy định của Trường  

 

SV không vi phạm đánh 

giá điểm tối đa  

- Không vi phạm nội quy của lớp, Khoa, Thư viện, 

KTX... 

- Không vi phạm quy chế thi và kiểm tra 

- Tham gia lấy ý kiến phản hồi từ người học 

2.2. Quy định về nếp sống văn hóa học đường 

- Trang phục lịch sự, đúng quy định  

Đánh giá SV thông qua sự 

theo dõi quá trình học tập 

của GVCN và BCS lớp, 

BCH chi đoàn, Chi hội  

- Không nói tục, chửi thể, không gây mất trật tự trong lớp 

học, không hút thuốc trong khuôn viên Trường 

- Giữ gìn vệ sinh chung trong lớp học và khuôn viên 

Trường 

- Tôn trọng, lễ phép với cán bộ, giảng viên 

3. ĐÁNH GIÁ VỀ Ý THỨC VÀ KẾT QUẢ THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH 

TRỊ-XÃ HỘI, VĂN HÓA, VĂN NGHỆ, THỂ THAO, PHÒNG CHỐNG TỆ NẠN XÃ 

HỘI 

3.1. Tham gia các hoạt động chính trị, xã hội  

- Tham gia đầy đủ các đợt sinh hoạt chính trị đầu khóa, 

đầu năm học, tham gia các đợt sinh hoạt chính trị tư 

tưởng do Đoàn thanh niên – Hội sinh viên trường tổ 

chức (01 hoạt động = 2đ; tối đa 4đ), bài thu hoạch dưới 

trung bình sẽ không có điểm 

Đánh giá SV thông qua sự 

theo dõi quá trình tham 

gia các hoạt động online 

của Ban chấp hành Đoàn 

thanh niên – Hội Sinh viên 

Trường và quá trình tham 

gia các hoạt động tại địa 

phương của SV thông qua 

GVCN, BCS lớp, BCH chi 

đoàn, Chi hội lớp. 

- Tham gia hoạt động xã hội đóng góp cho cộng đồng, 

các hoạt động tình nguyện…(01 hoạt động = 2đ, tối đa 

6 điểm) 

3.2. Tham gia các hoạt động phong trào 

- Tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao cấp 

khoa, cấp trường  

Đánh giá SV thông qua sự 

theo dõi quá trình tham 

gia các hoạt động online 

của Ban chấp hành Đoàn 

thanh niên – Hội Sinh viên 

Trường và quá trình tham 

gia các hoạt động tại địa 

phương của SV thông qua 

GVCN, BCS lớp, BCH chi 

đoàn, Chi hội lớp. 

- Tham gia các hoạt động ở địa phương nơi cư trú và khu 

nội trú ký túc xá 

- Được khen thưởng do có thành tích trong các hoạt động 

văn hóa, văn nghệ, thể thao cấp khoa, trường (1đ); 

Tỉnh, Thành phố (2đ); Toàn quốc (3đ); (có giấy khen, 

giấy chứng nhận kèm theo) 

4. ĐÁNH GIÁ VỀ PHẨM CHẤT CÔNG DÂN VÀ QUAN HỆ VỚI CỘNG ĐỒNG 

- Chấp hành chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, 

Nhà nước và địa phương nơi cư trú 

 

 

SV không vi phạm đánh 

giá điểm tối đa 

- Tích cực tham gia giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, xây 

dựng thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình, có thành 

tích được khen thưởng, ghi nhận. 

- Có lối sống lành mạnh, có mối quan hệ tốt và giúp đỡ 

bạn bè trong lớp, trong trường và cộng đồng, người khó 
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Do dịch bệnh COVID-19, Nhà trường chưa tổ chức học tập trung học kỳ 1, năm 

học 2021 - 2022, Phòng Công tác sinh viên đề nghị Ban cán sự các lớp, thống nhất với 

giáo viên chủ nhiệm lớp và sinh viên trong lớp, tổ chức đánh giá theo hình thức phù 

hợp, đảm bảo đúng quy định và gửi bản tổng hợp điểm rèn luyện (đính kèm MẪU SỐ 

03) về cho Phòng Công tác sinh viên theo địa chỉ email: khanhle@hcmuc.edu.vn để 

tiến hành nhập điểm và làm các thủ tục theo quy định, đảm bảo được quyền lợi của 

sinh viên.  

- Các lớp nộp biên bản họp lớp (đính kèm MẪU SỐ 1), phiếu đánh giá kết quả 

rèn luyện (đính kèm MẪU SỐ 2) và các văn bản khác (nếu có) về Phòng Công tác 

sinh viên vào tuần thứ hai sau khi Nhà trường có thông báo cho sinh viên quay trở lại 

trường học tập. 

Lưu ý: Những trường hợp sinh viên nợ học phí, BHYT, vi phạm quy chế 

thi...Phòng Công tác sinh viên sẽ xem xét đánh giá và trừ điểm rèn luyện theo đúng 

quy chế sau khi có báo cáo của các đơn vị liên quan. 

Trân trọng./. 

 

Nơi nhận: 
- Hiệu trưởng, các phó HT (để biết); 

- P.CTSV (để thực hiện); 

- Các khoa chuyên môn (phối hợp thực hiện) 

- ĐTN - HSV(phối hợp thực hiện) 

- Lưu: CTSV. 

TL. HIỆU TRƯỞNG 

KT. TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG  

(đã ký) 

 

Lê Xuân Khánh 

khăn, hoạn nạn 

5. ĐÁNH GIÁ VỀ Ý THỨC VÀ KẾT QUẢ THAM GIA CÔNG TÁC PHỤ TRÁCH 

LỚP, ĐOÀN THỂ, TỔ CHỨC TRONG NHÀ TRƯỜNG (chọn 1) 

- Là thành viên BCH Đoàn – Hội cấp Trường, cấp Khoa, 

Ban cán sự lớp; chi ủy; BCH chi đoàn, BCH chi hội, 

BCN CLB – Đội – Nhóm, hoàn thành xuất sắc nhiệm 

vụ. 

Đánh giá theo quy định, 

có sự thống nhất của tập 

thể lớp và GVCN, đối 

với Đoàn viên là Đảng 

viên có xác nhận của chi 

bộ nơi sinh hoạt, Đoàn 

viên là cán bộ Đoàn – 

Hội – CLB – Đội – 

Nhóm cần có xác nhận 

của Đoàn thanh niên – 

Hội sinh viên Nhà 

trường hoặc địa phương 

nơi cư trú  

- Là thành viên BCH Đoàn – Hội cấp Trường, cấp Khoa, 

Ban cán sự lớp; chi ủy; BCH chi đoàn, BCH chi hội, 

BCN CLB – Đội – Nhóm, hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

- Là SV 5 tốt; ĐVƯT, đảng viên HTXSNV (KQ năm học 

liền kề) 

- Là Đoàn viên XS, đảng viên HTTNV (KQ năm học liền 

kề) 

- Thực hiện tốt quy định tại KTX và địa phương nơi cư 

trú có giấy khen 
6. NÂNG BẬC DO CÓ THÀNH TÍCH XUẤT SẮC (cộng 10 điểm): Phòng CTSV thực hiện 

7. HẠ BẬC DO BỊ KỶ LUẬT (trừ 10 điểm): Phòng CTSV thực hiện 

mailto:khanhle@hcmuc.edu.vn
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MẪU SỐ 01 

 
BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH  

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA TP. HỒ CHÍ MINH  

_____________________ 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

______________________ 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày      tháng     năm 2022 
 

 

 

BIÊN BẢN HỌP LỚP 
Về việc tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên  

 

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

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

 

I. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM: 

 ……….. giờ…………. phút, ngày ……/……/20…, tại:  ..........................................................  

II.  THÀNH PHẦN: 

- Lớp trưởng (Chủ trì):  .................................................................................................  

- Lớp phó (Thư ký): ......................................................................................................  

- Ban chấp hành chi Đoàn: ............................................................................................  

- Ban chấp hành chi Hội: ..............................................................................................  

- Các tổ trưởng:  ............................................................................................................  

- Giaó viên chủ nhiệm: ..................................................................................................  

- Số lượng Sinh viên tham dự buổi họp: ........................................................................  

III. NỘI DUNG: 

1. Tình hình sinh viên của lớp tham gia đánh giá rèn luyện: 

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

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

- Tổng số sinh viên không thực hiện đánh giá rèn luyện:  ………. 

 

Stt  Họ tên Lý do Ghi chú 

    

    

    

 

2. Những ý kiến đóng góp của sinh viên trong lớp: 

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

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

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

3. Điểm rèn luyện  
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Stt  Mssv  Họ tên Điểm sinh 

viên tự 

chấm 

Điểm tập thể 

lớp đánh giá 

Xếp loại 

rèn 

luyện 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Xuất sắc:………………………… 

Tốt: ……………………………… 

Khá:……………………………… 

Trung bình: ……………………… 

Yếu:……………………………… 

Kém:……………………………… 

3. Kết luận của giáo viên chủ nhiệm: 

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

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

Buổi họp đã thống nhất với kết quả trong bảng tổng hợp, buổi họp kết thúc vào lúc 

…. giờ … cùng ngày. 

 

Thư ký 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

Chủ trì 

(Ký và ghi rõ họ tên) 
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MẪU SỐ 02 

 

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH   

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA  

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  

_____________________ 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

_____________________ 

 

PHIẾU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN SINH VIÊN 

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

Họ và tên: ………………………………………..MSSV:……………… 

Lớp:…………………………………………Khóa học:…………………………. 

 

 

NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ 

ĐIỂM Ghi 

chú  

 

Quy 

định 

SV 

tự 

đánh 

giá 

Lớp 

đánh 

giá 

1. ĐÁNH GIÁ VỀ Ý THỨC HỌC TẬP Thang điểm tối đa: 20 điểm 

1.1. Ý thức học tập Tối đa 15 điểm  

- Tham gia các buổi thảo luận, học thuật do GV yêu cầu 5    

- Đến lớp đầy đủ, chuyên cần học tập  5    

- Không bị cảnh báo kết quả học tập  5    

1.2. Tham gia NCKH, các hoạt động học thuật, tọa đàm, tham dự 

thi sinh viên giổi ở các cấp (chọn 1) 

Tối đa 5 điểm  

- Tham gia NCKH, học thuật, tọa đàm cấp khoa 3    

- Tham gia NCKH, học thuật, tọa đàm cấp Trường; là thành viên 

đội tuyển Olympic các môn cấp trường, Thành phố 

4    

- Được vào đội tuyển Olympic các môn cấp Bộ 5    

- Đạt giải khuyến khích trở lên từ cấp khoa, Trường; khuyến 

khích cấp tỉnh (thành phố), Bộ 

1 - 3   Cộng 

thêm 

2. ĐÁNH GIÁ VỀ Ý THỨC, KẾT QUẢ CHẤP HÀNH NỘI QUY, 

QUY CHẾ TRONG TRƯỜNG 

Thang điểm tối đa: 25 điểm 

2.1. Thực hiện đúng nội quy, quy định của Trường Tối đa 15 điểm 

- Không vi phạm nội quy của lớp, Khoa, Thư viện, KTX... 5    

- Không vi phạm quy chế thi và kiểm tra 7    

- Tham gia lấy ý kiến phản hồi từ người học 3    

2.2. Quy định về nếp sống văn hóa học đường Tối đa 10 điểm 

- Trang phục lịch sự, đúng quy định 2    

- Không nói tục, chửi thể, không gây mất trật tự trong lớp học, 

không hút thuốc trong khuôn viên Trường 

2    

- Giữ gìn vệ sinh chung trong lớp học và khuôn viên Trường 3    

- Tôn trọng, lễ phép với cán bộ, giảng viên 3    

3. ĐÁNH GIÁ VỀ Ý THỨC VÀ KẾT QUẢ THAM GIA CÁC 

HOẠT ĐỘNG CHÍNH TRỊ-XÃ HỘI, VĂN HÓA, VĂN NGHỆ, 

THỂ THAO, PHÒNG CHỐNG TỆ NẠN XÃ HỘI 

Thang điểm tối đa: 20 điểm 

3.1. Tham gia các hoạt động chính trị, xã hội Tối đa 10 điểm 

- Tham gia đầy đủ các đợt sinh hoạt chính trị đầu khóa, đầu năm     
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Tổng điểm………………………….Xếp loại rèn luyện: …………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

học, tham gia các đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng do Đoàn thanh 

niên – Hội sinh viên trường tổ chức (01 hoạt động = 2đ; tối đa 

4đ), bài thu hoạch dưới trung bình sẽ không có điểm 

2 - 4 

- Tham gia hoạt động xã hội đóng góp cho cộng đồng, các hoạt 

động tình nguyện…(01 hoạt động = 2đ, tối đa 6 điểm) 

2 - 6    

3.2. Tham gia các hoạt động phong trào Tối đa 10 điểm 

- Tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao cấp khoa, 

cấp trường  

4 – 5    

- Tham gia các hoạt động ở địa phương nơi cư trú và khu nội trú 

ký túc xá 

2    

- Được khen thưởng do có thành tích trong các hoạt động văn hóa, 

văn nghệ, thể thao cấp khoa, trường (1đ); Tỉnh, Thành phố (2đ); 

Toàn quốc (3đ); (có giấy khen, giấy chứng nhận kèm theo) 

1 - 3    

4. ĐÁNH GIÁ VỀ PHẨM CHẤT CÔNG DÂN VÀ QUAN HỆ VỚI 

CỘNG ĐỒNG 

Thang điểm tối đa: 25 điểm 

- Chấp hành chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà 

nước và địa phương nơi cư trú 

5    

- Tích cực tham gia giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, xây dựng thành 

phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình, có thành tích được khen 

thưởng, ghi nhận. 

5 – 10    

- Có lối sống lành mạnh, có mối quan hệ tốt và giúp đỡ bạn bè 

trong lớp, trong trường và cộng đồng, người khó khan, hoạn nạn 

5 - 10    

5. ĐÁNH GIÁ VỀ Ý THỨC VÀ KẾT QUẢ THAM GIA CÔNG 

TÁC PHỤ TRÁCH LỚP, ĐOÀN THỂ, TỔ CHỨC TRONG NHÀ 

TRƯỜNG (chọn 1) 

Thang điểm tối đa: 10 điểm 

- Là thành viên BCH Đoàn – Hội cấp Trường, cấp Khoa, Ban cán 

sự lớp; chi ủy; BCH chi đoàn, BCH chi hội, BCN CLB – Đội – 

Nhóm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

10    

- Là thành viên BCH Đoàn – Hội cấp Trường, cấp Khoa, Ban cán 

sự lớp; chi ủy; BCH chi đoàn, BCH chi hội, BCN CLB – Đội – 

Nhóm, hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

8    

- Là SV 5 tốt; ĐVƯT, đảng viên HTXSNV (KQ năm học liền kề) 10    

- Là Đoàn viên XS, đảng viên HTTNV (KQ năm học liền kề) 8    

- Thực hiện tốt quy định tại KTX và địa phương nơi cư trú có giấy 

khen 

+5   Cộng 

thêm 

6. NÂNG BẬC DO CÓ THÀNH TÍCH XUẤT SẮC (cộng thêm 10 điểm): Phòng CTSV thực hiện 

7. HẠ BẬC DO BỊ KỶ LUẬT (trừ 10 điểm): Phòng CTSV thực hiện 

TRƯỞNG KHOA CVHT (GVCN) LỚP TRƯỞNG TM. BCH CHI ĐOÀN SINH VIÊN 
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MẪU SỐ 03 

 
BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH  

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA TP. HỒ CHÍ MINH  

_____________________ 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

______________________ 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày      tháng     năm 2022 
 

 

BẢNG TỔNG HỢP ĐIỂM RÈN LUYỆN HỌC KỲ 1 
Năm học 2021 - 2022  

 

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

 

 

Stt  MSSV  Họ tên Điểm 

sinh viên 

tự chấm 

Điểm tập 

thể lớp 

đánh giá 

Xếp loại rèn 

luyện 

Ghi chú  

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

14       

15       

…       

 

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM 

(Đã ký) 

TM. BAN CÁN SỰ LỚP 

(Đã ký) 

 

 

 

 


