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THÔNG BÁO 

V/v hướng dẫn thực hiện đánh giá kết quả rèn luyện học kỳ II năm học 2020 - 2021 

phù hợp với điều kiện phòng chống dịch Covid-19 

 

Căn cứ Quyết định số 644/QĐ-ĐHKTKTCN ngày 01 tháng 12 năm 2020 của 

Hiệu trƣởng Trƣờng Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp về việc sửa đổi, bổ sung 

một số nội dung của Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện đƣợc ban hành theo Quyết 

định số 747/QĐ-ĐHKTKTCN ngày 20/10/2018; 

Căn cứ Thông báo số 275/TB-ĐHKTKTCN, ngày 13 tháng 5 năm 2021 của 

Hiệu trƣởng Trƣờng Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp về kế hoạch học tập, 

kiểm tra, thi, đánh giá kết quả từ ngày 17/05/2021 đến hết ngày 13/06/2021; 

Để phù hợp với điều kiện thực tế phòng chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của 

Thủ tƣớng Chính phủ; Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Công Thƣơng và ý kiến chỉ đạo 

của Ban Giám hiệu Nhà trƣờng; 

Phòng Công tác sinh viên hƣớng dẫn các lớp sinh viên thực hiện đánh giá kết 

quả rèn luyện học kỳ II năm học 2020 - 2021 nhƣ sau: 

1. Thời gian thực hiện: Hoàn thành trƣớc ngày 25/06/2021.  

2. Hình thức và địa điểm họp đánh giá: Các lớp chủ động thực hiện bằng 

hình thức online qua ứng dụng Google Meet hoặc Zoom. 

3. Quy trình thực hiện: 

3.1. Trước ngày 31/05/2021:  

- Đối với Ban cán sự lớp: Liên hệ với cán bộ phụ trách của Phòng Công tác sinh 

viên đƣợc phân công tại Mục 4 nhận bảng tổng hợp (bản mềm excel) để cập nhật điểm 

rèn luyện của lớp. Phụ lục số 01; 

- Đối với sinh viên các lớp: Chủ động download phiếu điểm 100 (bản mềm) để 

thực hiện. Phụ lục số 02 đính kèm; 

3.2. Từ ngày 01/06/2021 đến 14/06/2021:  

- Tổ chức họp lớp dƣới sự chủ trì của cố vấn học tập để thực hiện đánh giá điểm 

rèn luyện cho từng sinh viên; 

Lưu ý: Lớp trƣởng phải căn cứ vào quá trình theo dõi về ý thức học tập; chấp 

hành nội quy, quy định của Nhà trƣờng; thành tích đóng góp trong các phong trào hoạt 

động của từng sinh viên,...chủ động báo cáo cố vấn học tập để có kết quả đánh giá 

chính xác và công bằng. 

- Lớp trƣởng cập nhật kết quả rèn luyện vào (bản mềm) theo Phụ lục số 01 gửi 

báo cáo và xin ý kiến Cố vấn học tập để Cố vấn học tập báo cáo xin ý kiến lãnh đạo 

khoa chuyên môn. 



3.3. Từ ngày 15/06/2021 đến 25/06/2021:  

- Sau khi lãnh đạo khoa chuyên môn đã có ý kiến về kết quả đánh giá rèn luyện 

của lớp. Lớp trƣởng gửi bảng tổng hợp (bản mềm excel) Phụ lục số 01 về Phòng Công 

tác sinh viên qua cán bộ phụ trách đƣợc phân công để rà soát, kiểm tra đối chiếu; 

- Sau khi kiểm tra đối chiếu, Phòng Công tác sinh viên sẽ báo lại kết quả cho 

lớp thông qua Lớp trƣởng để thống nhất kết quả đánh giá rèn luyện của lớp. 

- Trƣớc ngày 25/06/2021: Lớp trƣởng hoàn thành bảng tổng hợp đánh giá rèn 

luyện và nộp (bản mềm excel) Phụ lục số 01 cho cán bộ phụ trách của Phòng Công tác 

sinh viên. 

Ghi chú: Các lớp không hoàn thành xét duyệt điểm rèn luyện theo kế hoạch trên 

sẽ bị hạ 1 bậc thi đua của tập thể lớp và các thành viên Ban cán sự lớp.  

4. Phân công cán bộ phụ trách xét điểm rèn luyện: 

TT Khóa/Ngành Phụ trách xét duyệt điểm rèn luyện Ghi 

chú Họ và tên cán bộ Điện thoại 

I Các lớp sinh viên học tại cơ sở 454 Minh Khai - Hà Nội 

1 Các lớp khóa 11 & khóa 

27 

Thầy Trần Lê Phong 0936083454 

tlphong@uneti.edu.vn 

 

2 Các lớp khóa 12, khóa 

13  

Thầy Nguyễn Đức Trung 0889460858 

ndtrung@uneti.edu.vn 

 

3 Các lớp khóa 14 Cô Lê Thị Quỳnh Trang 0969512338 

ltqtrang@uneti.edu.vn 

 

II Các lớp sinh viên học tại cơ sở 218 Lĩnh Nam - Hà Nội 

1 Các lớp khóa 11 & khóa 

27 

Thầy Nguyễn Anh Tuấn 0912809386  

2 Các lớp khóa 12 & khóa 

13 

Thầy Thái Minh Quang 0981608160 

tqminh@uneti.edu.vn 

 

3 Các lớp khóa 14 Cô Chu Thị Mận 

 

Cô Đào Thu Huyền 

0979068591 

ctman@uneti.edu.vn 

0935262345 

dthuyen@uneti.edu.vn 

 

III Các lớp sinh viên học tại cơ sở 353 Trần Hưng Đạo - Nam Định 

1 Các lớp sinh viên học tại 

cơ sở Nam Định 

Thầy Bùi Minh Tân 0705957777 

bmtan@uneti.edu.vn 

 

2 Các lớp sinh viên Hà Nội 

đƣợc điều động về học 

tại cơ sở Nam Định 

Thầy Bùi Thanh Tuân 0949889698 

bttuan@uneti.edu.vn 

 

5. Lưu trữ kết quả xét duyệt điểm rèn luyện: 

Sau khi thống nhất kết quả điểm rèn luyện với Phòng Công tác sinh viên và kết 

thúc dịch Covid-19, Lớp trƣởng có trách nhiệm hoàn thiện Biên bản họp lớp, Bảng 

tổng hợp kết quả điểm rèn luyện của sinh viên,...xin xác nhận của Cố vấn học tập, lãnh 

đạo khoa chuyên môn và nộp bản chính tại Phòng Công tác sinh viên khi có thông báo. 



Photo giữ lại 1 bộ để làm tài liệu tổng hợp điểm rèn luyện cả năm và toàn khóa học. 

Thông báo công khai kết quả xét duyệt điểm rèn luyện trƣớc lớp để tránh việc nhầm 

lẫn và thắc mắc sau này. 

6. Phân công nhiệm vụ của các đơn vị, cá nhân: 

6.1. Phòng Công tác sinh viên: 

- Là đơn vị đầu mối xây dựng kế hoạch, hƣớng dẫn và tổ chức thực hiện đánh 

giá kết quả rèn luyện sinh viên phù hợp với tình hình thực tiễn của Nhà trƣờng. 

- Phối hợp kiểm tra, giám sát và đôn đốc các lớp sinh viên thực hiện theo kế 

hoạch và tổng hợp báo cáo Ban Giám hiệu Nhà trƣờng theo quy định. 

6.2. Các khoa chuyên môn: Phối hợp Phòng Công tác sinh viên chỉ đạo cố vấn 

học tập triển khai thực hiện đánh giá kết quả rèn luyện theo đúng quy định và đảm bảo 

tiến độ. 

6.3. Cố vấn học tập: 

- Chỉ đạo Ban cán sự lớp và đôn đốc sinh viên thực hiện theo các nội dung 

hƣớng dẫn. 

- Chủ trì họp lớp đánh giá kết quả rèn luyện theo quy định. 

6.4. Lớp trưởng: 

- Triển khai thực hiện theo đúng các nội dung hƣớng dẫn và phối hợp đôn đốc 

sinh viên thực hiện; 

- Hoàn thành các nhiệm vụ đƣợc Cố vấn học tập giao trong việc tổ chức họp 

lớp, tổng hợp kết quả và hoàn thiện hồ sơ, nộp theo quy định. 

6.5. Đối với sinh viên: 

- Nghiêm túc thực hiện các nội dung theo quy định và hƣớng dẫn này; 

- Cung cấp tài liệu, minh chứng liên quan đến kết quả rèn luyện khi có yêu cầu. 

Căn cứ nội dung hƣớng dẫn, Phòng Công tác sinh viên kính đề nghị lãnh đạo 

các Khoa chuyên môn chỉ đạo cố vấn học tập hƣớng dẫn, đôn đốc và kiểm tra việc 

triển khai thực hiện theo hƣớng dẫn. 

Trên đây là thông báo về nội dung đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên học kỳ 

II năm học 2020 - 2021. Đề nghị các đơn vị, cá nhân có liên quan triển khai thực hiện 

các nội dung công việc đúng tiến độ và đạt kết quả cao nhất. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có vƣớng mắc xin liên hệ cán bộ phụ trách đƣợc 

phân công để phối hợp giải quyết, đảm bảo quyền lợi cho sinh viên. 

 
 

Nơi nhận:  
- Ban Giám hiệu (để b/c);   

- Các khoa chuyên môn (để p/h); 

- CVHT, các lớp SV (để t/h);            

- Lƣu VT, CTSV. 

 TL/HIỆU TRƢỞNG 

TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN 

 

 

(đã ký) 

 

ThS Lê Mạnh Thắng 

 

 


