
BO CONG THU'CNG cNGHOAXAHQIcHUNGHIAVITNAM 
TRUONGDIHQCcONGNGHLPHANQI Dc 1p - Tir do - Hanh phüc  

S: 109 5'QD-DHCN Ha Nói, ngày  O2,tháng4nam  2021 

QUYET D!NH 
Ban hành Quy d1nh cong tác C van h9c tp ti 

Trtr?rng D*i h9c Cong nghip Ha Ni 

HIU TRIfONG 
TRU'NG DAI HQC CONG NGHIP HA NQI 

Can c& Quylt djnh so' 4811/QD-BTC ngày 29/5/2014 cüa B5 tru'àng Bç3 
Cong Thucing ye vic Quy djnh chic nàng, nhiçm vu, quyê'n hgn và cci cá'u td chüv 
cta Trwàng Dgi hQc Cong nghip Ha Nói, 

Can c& Thông tu' s 10/2016/TT-BGDDTngày 05/4/2016 cüa Bó Giáo dyc 
và Dào tgo ban hành Quy chl cong tác sinh vien di vó'i chu'o'ng trInh dào tgo dgi 
hQc h chInh quy, 

Can ct' Thông tu' sd 20/2020/Ti -BGDDT ngày 2/7/2020 cia Bó Giáo dyc và 
Dào tgo ban hành Quy d/nh v cM d5 lam vic cia giáng viên cci sO' giáo dyc dgi hQc, 

Can c& Thông tu' s 17/201 7/TT-BLDTBXH ngày 30/6/2017 cia Bó truàng 
Bó Lao dç5ng - Thu'o'ng binh và xd h5i ban hành Quy ché' Cong tác hQc sinh, sinh 
viên frong trwàng Trung cá'p, tru'àng Cao dáng, 

Can cz' Quyé't d/nh sO'? 08 gQD-DHCNngày 01 / 'IZ/2021 cia Hiu tru'O'ng 
truOng Dgi hQc Cong nghip Ha Nt7i ve vic ban hành Quy cM Cong tác Sinh 
viên tai tru'àng Dgi hQc Cong nghip Ha N5i; 

Xét d nghj cza Tru'àngphOng Cong tác sinh viên. 

QUYET DNH: 

Diu 1. Ban hành kern theo Quyt djnh nay Quy dlnh  cong tác C vn h9c 
tp tai  Trithng  Dai  hc Cong nghip Ha Ni. 

Diêu 2. Quyt djnh có hiu lirc k t1r h9c k' II nàm h9c 202 1-2022 và thay 
the Quyt djnh s 1594/QD-DHCN ngày 06/9/20 13 và Quyt djnh s 1252/QD-
DHCN ngày 29/11/20 19 cüa Hiu trithng Trithng Dai  h9c Cong nghip Ha Ni 
v vic ban hành Quy djnh t chirc hoat dng cong tác C vn h9c tip;  Quy chê 
Cong tác chü nhim lcp  ti Trung Dai  bce Cong nghip Ha Ni. 

Diu 3. Trithng các dcm vi,  viên chüc, ngui lao dng và sinh viên trong 
tnthng chju trách nhim thi hânh Quy& djnh này./. 

Noi nhân: TRU'€iNG 
- ChU tich HDT; 
- Giárn 1iiu; 
- Nhu'Dieu3; 
- Liru: VT, CTSV. 



BO CONG THIJONG cNGHOAHQIc1IU1iAVIrNAM 
XONGDJHQCO3NGNGHIEPHANOI Doe Ip — Tii do — Hnh phüc 

QUY DNH 
Cong tác C vn h9c tp ti Trirng Di hQc Cong nghip Ha Ni 

(Ban h,nIi kern theo Quyet djnh so fl9 5/QD-DHcN ngày  02 / 4  /202 1 cith 
Tru'&ng Dgi hQc Cong nghip Ha N) 

Chtro'ng I 
NHU4G QUY DNH CHUNG 

Diêu 1. Pham vi diu chinh Va dôi tu'çrng áp diing 

1. Pham vi diêu chinh 

Van bàn nay quy djnh v t chirc và hoat  dng cüa cong tác C vn hçc tp 

(CVHT) cho sinh viên các chucing trInh dào tao  trInh d Dai  h9c, Cao däng tai 

trithng D.i h9c Cong nghip Ha Ni (sau day gi là Nba tnr&ng ho.c Truè'ng), 

gm các ni dung: Chirc näng, nhim vi, quyn htn: Ch d lam vic; Quyn igi, 

khen thithng, k lut CVHT; T chirc thirc hin. 

2.Dôittrçngápdiing 

Quy djnh nay áp diing di vâi viên chirc duçic phân cong lam CVHT tai  các 

Trung thuc hoc trrc thuc tru&ng Dai  hçc Cong nghip Ha Ni, các Khoa và 

các Trung tam dào tao  (sau day gi chung là Khoa); sinh viên h dai  hçc, cao dng 

chInh quy và các dun vj, cá nhân Co lien quan dn cong tác CVHT cüa Tnthng. 

Diu 2. Miic dIch cüa cong tác CVHT 

1. Nâng cao cht luqng cüa cong tác quân 1, h trçl và tis vn cho sinh viên. 

2. H trçl, gi11p di sinh viên thirc hin tt các thim vçi h9c tap. 

3. Phát hin và xü 1 kjp thai các vn d phát sinh trong qua trInh h9c tp Va 

rèn luyn cüa sinh viên. 

4. Tang cuang phi hqp giüa Nba truang, gia dInh và xA hi trong cOng tác 

sinh viên. 

Chtro'ng II 

CHI5'C NANG, NHIM VJ, QUYEN HN CUA CO VAN HQC ThP 
Diêu 3. Chu'c nàng 
C vn h9c tp là các giàng vien, chuyên viên duçic Hiu trithng giao nhim 

vii thirc hin các ni dung sau: 
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1. Tu vn, hi trçi sinh viên trong hoc tap, nghiên ciru khoa h9c, djnh hu'ng 

ngh nghip. 

2. Quán 1 sinh viên trong qua trinh h9c tap; Tu vn, h trçY sinh viên trong 

vic tu duOng, rèn 1uyn dao düc va tharn gia các hoat dng phic vii cong dông. 

Diu 4. Nhim vu 

1. Nm vcrng mic tiêu, ni dung chuo'ng trInh dào tao,  Quy chê dâo tao,  Quy 

ch cong tác sinh viên và các quy djnh cüa Nlià tru'ng. 

a) V chuang trInh dào tao:  Muc tiêu, ni dung, chun dâu ra cüa chu'oTlg 

trinh; khi luang hoc tap cüa tlrng ngành; thôi gian hoàn thânh chu'ang trInh dâo 

tao; thành phn và tin trInh dào tao  cüa chu'ong trInh dâo tao; 

b) V quy ch dào tao:  HInh thüc dào tao;  T chi.irc dang k hçc tap; Dánh 

giá k& qua hoc tap và cp bang t& nghip; Quy djnh v nghi h9c tam  thô'i, thôi 

h9c; sinh viên chuyn trung hoc chuyn ngành/chu'o'ng trInh dáo tao;  h9c cüng 

liic hai chuang trInh; cong nhn k& qua h9c tp và chuyn di tin chi; 

c) V cong tác sinh viên: Quy ch cong tác sinh viên; Dánh giá Ret qua rén 

1uyn, kt qua phc v cong  dng; Cong tác khen thuing, k 1ut sinh viên; Cp 

h9c bong cho sinh viên; Chinh sách min, giâm h9c phi; 

d) Vê cc câu to chirc cüa Nba tru?Yng và chirc näng, nhirn vii cüa các dan v 

trong trung: Hu'ng dn sinh viên cách tIm hiéu thông tin, lien h cong tác kp 

thô'i vâ diing dja chi giâi quyt các cong vic lien quan dn quy djnh dào tao,  ché 

d, sinh hoat và di sng cüa sinh viên. 

2. Tu vn, h trçY sinh viên trong hc ttp 

a) Tu vn sinh viên tim hiu chuang trInh dâo tao  toàn khóa h9c và cách lira 

ch9n các h9c phn; 

b) Hung dan, h trg cho sinh viên xây dirng k hoach h9c tp cho tü'ng h9c 

kSr và toàn khóa hoc; dáng k h9c vã hoàn thânh các h9c phân trong trng h9c k' 

trén co' sâ 1i.ra ch9n các h9c phn du'gc Nba trung t chiic giáng day, darn bâo 

phii hop vâi yêu cu cüa ngành dào tao,  ph hp vi näng lu'c, s tru'ng vâ diêu 

kiên cüa sinh viên; 

c) Tu vn, hu'ing dn va k xác nhân cho sinh viên thirc hin các thu tiic lien 

quan dn hc tap: Däng k khi luçmg hyc tip,  nghi h9c tam  thi, xác nhn hüy 

h9c phn, thôi h9c, chuyn ngành/chuang trinh dâo tao,  chuyn tru'ng, h9c ciing 

rnt lüc hai chuang trInh, dàng k t& nghip sthn hoc muon; COng nhn tin chi 

vâ min hoc (nu có); 
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d) Thumg xuyen theo dôi kt qua hçc tp cüa sinh viên, tix vn d sinh viên 

diu chinh kjp thñ k hoach  hoc tp phü hçip vi quy djnh cüa Nba tru&ng và khá 

näng h9c tp cüa sinh viên; 

e) Khuyn khIch sinh viên tham gia các hoat  dng hc tip,  nghiên cñ'u khoa 

hoc; tham gia các hott dng di mói sang tto, chuyn giao cong ngh; tham gia 

các câu lac b; 

Huóng dn sinh vien lien h Triing chuong trInh, Giãng viên diêu phôi 

chixcrng trinh d duçc tu vn chuyên sâu v chuyên môn, chucmg trInh dào tao, 

vic lam sau t& nghip, lira ch9n h9c phn tir chçn, dja dim thrc tap, d tài d 

an, khóa 1un t& nghip, phumg pháp h9c tp phü hçp vâi nàng 1irc, nguyen v9ng 

và djnh huâng ngh nghip trnmg lai cüa sinh viên. 

3. Quân l, h tro sinh viên 

a) Str ding H thng Dai  h9c din tü' cüa Nhâ trithng trong cong tác quân 1 

sinh viên, hithng dn sinh viên sü' ding các chirc näng giãi quyêt thu tiic hành 

chInh, yeu cu sinh vien kim tra thông tin cá nhân in trén van bang, kt qua h9c 

tp và các vn d lien quan trên H thng Dai  h9c din tir. 

b) Lp k hoach t chüc sinh boat  l&p ctjnh ki, ti thiu 02 ln/h9c k' chInh 

d dánh giá tInh hInh hçc tap,  rèn 1uyn, kjp thi giãi quy& nhU'ng vn d trong 

hçc tp cüa sinh viên. 

c) Hang tun, lien h phi hçp vth Ban can sir kp d trao di, n&m bat thông 

tin kjp than v hçc tip,  d?yi sang, sinh hoat, tam 1 sinh viên, các din biên tu tithng 

sinh viên; 

d) Don dc, kim tra, theo dOi sinh viên hoàn thành kinh phi dào tao; 

e) T chüc h9p lanp xét thi dua, d nghj khen thu&ng cho sinh viên dat  thânh 

tIch cao trong h9c tip, rèn 1uyn; d nghj xir l ki 1ut di vôi sinh viên vi pham 

pháp 14t cüa Nba nuóc và nOi  quy, quy ch cüa Nhà tnranng; 

f) Phi hçip vói Phàng Cong tác sinh viên (Phông CTSV) th chirc các boat 

dng tu vtn cho sinh viên các vn d lien quan tam 1, sirc khOe; các hoat dng 

ngoi kbóa và các lop k nàng mm cho sinh viên. 

4. Dánh giá rèn 1uyn và huâng dan, h trg sinh viên tham gia các hoat dng 

phiic v1i cong dng. 
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a) Khuyn khIch sinh viên tIch circ tham gia các hoit dng phiic vi cong 

dng: các hoat dông tInh nguyen, thiôn nguyen,  cüu trçi thiên tai, phông chng 

djch bnh, báo v môi trung; 

b) Theo dOi, dánh giá kt qua rèn 1uyn cüa sinh viên; 

c) Thông báo kjp thai cho gia dinh sinh viên có k& qua h9c ttp thuc din 

thôi hoc, bó h9c, cãnh báo k& qua hoc tip,  xp loai hçc 1irc yu, kern, tot nghip 

châm so vi k hoach dào tao  chun toàn khóa. 

5. Thrc hin các cong vic khác theo quyt djnh cüa Hiu truâng. 

Diu 5. Quyn hin 

1. Là dai  din tp th 1&p, thay mat cho sinh viên có kin d xut, kin nghj 

vâi Khoa, Nha truing trong các vic có lien quan dn sinh viên; dam bâo quyn, 

nghTa vi cüa sinh viên. 

2. Duçic ph bin, cung cp tài 1iu lien quan v quy ch& quy djnh v cOng 

tác dào tao,  cong tác sinh viên; Tham dir các 1p tp hun, bi dung nghip vi 

v cong tác quãn 1, h tr sinh viên do Nhà trixng th chüc. 

3. Dugc phân quyn truy cp thông tin v kt qua h9c tip, rèn 1uyn trên 

phn rnm quàn 1 Dti h9c din t1r cüa Nhà trix&ng. 

4. Tham gia Hi dng khen thuâng và kS'  1u.t sinh viên cap Khoa. Tham dir, 

d xut kin trong các cuc hp tai  dan vj v các vAn d lien quan dn rèn 1uyn, 

hc tap cüa sinh viên. 

5. Triu tp can b lap hoc tp th lap d truyn dat  chü truang, thông báo 

k hoach,  cOng tác cüa Nhà truông, Khoa và thng nhAt các bin pháp quãn 12 

boat dng cüa lap. 
6. Phi hçip vói các don vj chüc näng d giâi quy& các cong vic lien quan 

dn rén 1uyn, hçc tp cüa sinh viên khi có yêu câu. 

Chtro'ng III 
CHE DO LAM VIC CUA CO VAN HOC TAP 

Diêu 6. Chê d lam viêc 

1. Viên chirc lam cOng tác CVHT lam vic theo giô hành chInh; 

2. Tai  môt thai dim, mt CVHT chi dam nhim thi da 20 lap hành chInh. 

Diu 7. H so' tài lieu cüa C6  vAn h9c tp 

1. Các van bàn chi do, hiróng dn thirc hin 

a) Các van bàn quàn 1 dào tao 

- Quy ch dào tao  trInh d Dai  h9c  tai  trixang  Dai  hpc Cong nghip Ha Ni; 
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- Quy ch dào tao  Cao ding tai  trtthng  Dai  h9c Cong nghip Ha Ni. 

b) Các van bàn cong tác sinh viên 

- Quy chê cOng tác sinh viên tai  trung Dai  hçc Cong nghip Ha Ni; 

- Quy djnh chInh sách min, giãm h9c phi; chinh sách h trçr hçc tip, chinh 

sách h trç chi phi h9c tap; chInh sách ni trü. 

- Quy djnh cp hçc bng; cAp hçc bng khuyn hc Nguyn Thanh BInh. 

- Quy djnh quân 1 sinh viên ni, ngoi tri. 

- Quy djnh dánh giá k& qua rèn 1uyn cüa sinh viên; dánh giá thirc hin hoat 

dng ph%ic vij cong dng trong sinh viên. 

c) Các quy djnh lien quail. 

2.Hsocôngtác 

S tay cong tác, thông tin dào tao,  tài khoãn trên h thng dai  hçc din tir a 

thrc cAp quyn tuong irng theo nhim vit và quyn han  cüa CVHT, s theo dôi 

kt qua hçc t.p, rèn 1uyn cüa sinh vien có nguy co hoc thuOc  din cãnh báo, 

thirc hoc tp và rèn 1uyn chua t&. 

Diu 8. Ch do báo cáo 

1 .Tr ngày 01 dn 05 hang tháng, CVHT tng hcip các cOng vic cAn xi~ l 

và báo cáo Lãnh dao  Khoa và Phông CTSV qua h thng Dai  h9c din ti:r. 

2. Tü ngày 25 dn ngày 30 hang tháng, CVHT thng hçip kêt qua các cOng 

vic dã xü 1 trong tháng và các khó khãn, d xut giãi pháp, kin nghj d giãi 

quyt cong vic, kern theo rnt s thông tin báo cáo nhanh v cong tác sinh vién 

tai các lOp thrçc phân cOng phii trách, báo cáo Lãnh dao  Khoa và Phông CTSV 

qua h thng Dai  hçc Din t1r. 

3. PhOng CTSV tng hqp, dánh giá cong tác quãn 1, h trq sinh viên và báo 

cáo Lãnh dao  Nhà trumg djnh k' hang tháng hoc dt xu.t khi cAn thi&. 

) 

Chirong IV 
QUYEN LQI, KHEN THUNG VA KY LUAT 

IJiêu 9. Quyn Iqi 
1. Quyn I9'i theo quy dlnh  cüa B Giáo dic và Dào tto và cüa Nhà truong 
CVHT duc hithng các quyn igi, ch d theo quy djnh cOa B Giáo diic và 

Dào tao  và Quy djnh ni b cOa Nba trithng. 
2. Chê d thu'&ng don d6c h9c phi 
C vn h9c tp diiçic thi.r&ng khi hoàn thành t& nhirn v11 dOn dc h9c phi. Ch 

d thix&ng dOn dc hçc phi duçic áp diing cho Ca hc kS'  chinh và hc k' phii, ci th: 
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T 1 hoàn thành cong nçv kinh phi dão to cüa 
ting s sinh viên CVHT phy trách 

Mu'c thtrO'ng 
(Born vj: dOng/SV) 

Tü 85% dn dinri 95% 2.500 
Tr95%trâ1ên 3.000 

Thu&ng don dOc hc phi dôi vi CVHT thrçc thanh toán sau môi hçc kS' 

chInh và hçc kS'  ph. 

Biu 11. Khen thtr&ng và K 1ut 

1. Khenthtr&ng 

C vn h9c tap thuc hiên nhiêm vu dat  thành tIch xut sc dlxGc Khoa d 

nghj khen thithng theo quy djnh cUa Nhà trithng. 

2. KIuãt 

a) K lut chung 

C vn hçc tp thirc hin, trin khai nhirn viii không dung quy djnh së bj 

xem xét phé bInh, xü 1 k' lut, là can cir dánh giá xp loai viên chirc, nguè'i lao 

dng hang näm theo quy djnh cüa Nba trtthng. 

b) X l trong cong tác don dc h9c phi di vâi C vn h9c tp 

Ha muc xêp '°ai  lao dng cüa CVHT trong 01 tháng cüa h9c kS'  nu khi bt du 

tun däng k khi luç'ng h9c tp cho h9c ki tip theo di vói h Dai  h9c và khi bat 

du tun thi h9c kST di vyi h cao dng ma ti 1 hc phi sinh viên hoàn thành cüa hçc 

kSTdólà<80%. 

Ti i nay không báo gm h9c phi cüa nhüng sinh viên Co hoàn cânh khó khàn 

duçic Nba trithng dng gia han  thii gian hoàn thành. 

Chu'orngV 

TO CH1J'C THUC HIN 

Biêu 12. Trách nhiêm cüa các don v 

1. Phông Cong tác Sinh viên 
a)Tham mlxii cho Hiu trixâng v cOng tác quãn l, c van, tu van, ho trV sinh 

viên. 

b) Là don vi chü trI, chü dng phi hqp vOi các dcm vj chüc näng d t chüc 

thrc hin t& các ni dung trong quy djnh nay. 

c) Cung c.p cho CVHT các h so, biu mu, tài lieu và thông tin lien quan 

trong qua trInh thirc hin nhim via; 
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d) Djnh k' dáth giá kt qua cong tác cüa di ngü CVHT, báo cáo Giám hiu. 

Kt qua dánh giá di ngU CVHT cüa Phông CTSV là can cü d các dan vj dánh 
giá, xp loai  xp loti viên chüc cüng nhu khen thiRing và k 1ut; 

e) Xây d%rng, phi hqp vâi các dan vj lien quan cung cp tài 1iu, t chüc k 

hoach tp hun kin thirc, k näng và nghip vii cho di ngü CVHT; 
f) Tip nh.n, tng hcip các kin dóng gop, các kin nghj, d xut cüa CVHT 

báo cáo Hiu trithng; 

2. Phông To chfrc Hành chInh 
a) Tham mu'u cho Hiu tru1ng v nhân sir lam cong tác CVHT. 
b) D xu.t vâi Nba tru'ng các hInh thirc khen thuâng, k)' 1ut di v1i CVHT. 
3. Phông Dào tio 
a) Chju trách nhim d xu.t biên ch hành chInh lap, quy djnh ten lop; 
b) Giãi dáp, hithng dn, cung cp van ban lien quan dn quy ch dào tao,  däng 

k h9c tap, dánh giá kt qua h9c tp theo d nghj ci th cüa các dan vj lien quan. 
4. Phông Quãn trl 

Phi hqp vOi các Khoa b tn dja dim phiic vii cong tác sinh hoat lOp cüa 
CVHT theo d nghj duçic Giám hiu duyt. 

5. Các do'n vi dào to 
a) Chju trách nhirn quán 1, phân cOng nhim vii di ngü CVHT cüa dan vj; 
b) Phân cOng lãnh dao  dan vj phii trách tr1rc tip cong tác chi dao,  kim tra, 

giárn sat và h trq vic thirc hin các nhirn vii cüa CVHT; 

c) Phi hçip vOi PhOng CTSV quán l, phân cong cOng vic, dánh giá djnh 

kS', d xut khen thtr&ng, k lu.t CVHT; 
d) Phi hçrp vOi các dan vj chüc näng d giài quyt kjp thOi các kin nghj 

cüa CVHT khi có vn d phát sinh trong qua trInh thirc hin cOng vic. 

Diu 13. Diu khoãn thi hành 

1. Trithng các dan vj trong Trithng có trách nhim ph bin ni dung Quy 

djnh nay dn viên chirc, nguOi lao dng và sinh viên cña dan vj dê thirc hin. 

2. Trong qua trInh thrc hin, nu có vn d vithng mc phát sinh, các dan vj 

phán ánh kjp thOi v Phông Cong tác Sinh vien d tcng hçip, báo cáo Hiu trithng 

xem xét, sàa di, b sung./. 
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