
 

TỔNG CÔNG TY ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐƯỜNG SẮT 

NĂM HỌC 2022 

Đơn vị theo dõi thực hiện: Phòng KĐCLĐT 

Mã hoá: KH/MTCL/2.3-CTHSSV 

Lần ban hành: 01 

Hiệu lực từ ngày: 01/01/2022 

Trang/Tổng số trang: 4 

Hà Nội, ngày …. tháng 12 năm 2021 

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG SỐ 02 

Nội dung: Tổ chức đánh giá, xếp loại kết quả rèn luyện của người học hệ chính quy tập trung đúng quy chế, quy trình, đảm bảo 

60% HSSV hệ chính quy tập trung đạt điểm rèn luyện từ khá trở lên, loại yếu kém dưới 2%. 

Chữ viết tắt: - HĐĐG: Hội đồng đánh giá;                       - GVCN: Giáo viên chủ nhiệm 

- HĐĐG: Hội đồng đánh giá;                        - GVCN: Giáo viên chủ nhiệm 

- HSSV: Học sinh sinh viên;                         - P.CT HSSV: Phòng Công tác học sinh sinh viên 

- P.TCHC: Phòng Tổ chức – Hành chính;    - P.ĐT: Phòng đào tạo 
 

Stt Nội dung thực hiện Thời gian thực hiện 
Người/Bộ phận 

thực hiện 

Người/Bộ phận 

phối hợp  
Hồ sơ/Kết quả 

1 
Lập kế hoạch tổ chức 

ĐGKQRL HSSV 

Trong tháng 01, 8 

 

 

P.CT HSSV 
 

Kế hoạch đánh giá kết quả 

rèn luyện 

2 
Thông báo kế hoạch 

ĐGKQRL HSSV 

Trong tháng 01, 8 

 

 

P.CT HSSV 
HSSV 

Kế hoạch đánh giá kết quả 

rèn luyện  

3 

Cấp mẫu giấy xác nhận 

HSSV ngoại trú và mẫu 

phiếu ĐGKQRL 

 

Cuối tháng 6  

 

P.CT HSSV 

 

GVCN 

Mẫu giấy xác nhận HSSV 

ngoại trú và mẫu phiếu 

ĐGKQRL 

4 
Tổ chức họp lớp bình xét 

KQRL 

Ngay khi có kết quả 

học ký I, II 

 

 

GVCN HSSV 

- Biên bản họp lớp; 

- Bảng đánh giá KQRL của 

HSSV 

5 
Tổng hợp ĐGKQRL của 

HSSV 

Chậm nhất sau 02 

ngày tổ chức bình 

xét 

 

GVCN HSSV 
Bảng đánh giá KQRL của 

HSSV 
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Stt Nội dung thực hiện Thời gian thực hiện 
Người/Bộ phận 

thực hiện 

Người/Bộ phận 

phối hợp  
Hồ sơ/Kết quả 

6 Tổng hợp KQRL các lớp 
Sau 01 tuần khi có 

đủ KQRL các lớp 

 

P.CT HSSV  
Hiệu trưởng 

Bảng tổng hợp đánh giá 

KQRL (dự thảo) 

7 Họp Hội đồng đánh giá 
Chậm nhất 01 ngày sau 

ngày họp HĐĐG 

 

P.CT HSSV 
GVCN; HSSV 

Bảng tổng hợp đánh giá 

KQRL (dự thảo) 

8 Công nhận kết quả 

Chậm nhất 05 ngày 

sau ngày họp Hội 

đồng 

Hiệu trưởng 
P.CT HSSV; 

 

Quyết định công nhận 

KQRL 

9 Thông báo kết quả 

Sau 01 ngày khi 

Quyết định được phê 

duyệt 

 

P.CT HSSV GVCN; HSSV 

Nhập KQRL vào phần mềm 

quản lý đào tạo 

 

10 
Nhập KQRL vào phần mềm 

quản lý đào tạo 

Chậm nhất 01 ngày 

sau khi có Quyết 

định phê duyệt 

P.CT HSSV 

 
Tập hồ sơ đánh giá KQRL 

của HSSV 

11 Ghi vào Sổ lên lớp 

Chậm nhất 01 ngày 

sau khi có Quyết 

định phê duyệt 

 

GVCN  Sổ lớp 
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KẾ HOẠCH THỰC HIỆN MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG SỐ 03 

Nội dung: Kỷ luật HSSV hàng năm dưới 5%; giải quyết đúng trình tự, Nội quy quy định. 

Chữ viết tắt: - P.CTHSSV: Phòng Công tác học sinh sinh viên:    - GVCN: Giáo viên chủ nhiệm; 

- HSSV: Học sinh sinh viên       
 

Stt Nội dung thực hiện 
Thời gian thực 

hiện 

Người/Bộ phận 

thực hiện 

Người/Bộ phận 

phối hợp  
Hồ sơ/Kết quả 

1 Quán triệt, đôn đốc nhắc 

nhở HSSV thực hiện tốt 

Nội quy của Nhà trường, 

pháp luật của Nhà nước 

Hàng tuần P.CT HSSV 

 

Sổ theo dõi các lớp chào cờ 

2 Xác định nhu cầu, tiếp 

nhận thông tin 

ngày sau khi nhận 

được thông tin 
GVCN HSSV Danh sách HSSV nghi vi phạm; 

3 Triệu tập và làm việc với 

HSSV 

ngày sau khi nắm 

bắt được thong tin 

P.CT HSSV 

GVCN 
HSSV 

Bản tự kiểm điểm của HSSV vi 

phạm; bản tường trình (nếu có). 

4 Tổ chức họp lớp, xét kỷ 

luật 

 

Chậm nhất 2 ngày 

sau khi làm việc 

với học sinh vi 

phạm 

GVCN HSSV 

Biên bản họp lớp; Bản tự kiểm 

điểm của HSSV vi phạm; bản 

tường trình (nếu có). 

5 

Xét kỷ luật 

Chậm nhất 2 ngày 

sau khi nhận được 

hồ sơ 

Hội đồng kỷ luật 

HSSV 
P.CT HSSV 

Bản tự kiểm điểm của HSSV; 

bản tường trình (nếu có); Biên 

bản họp lớp; Biên bản họp Hội 

đồng kỷ luật HSSV 

6 Ra quyết định kỷ luật 2 ngày sau khi họp P.CT HSSV Hiệu trưởng Quyết định kỷ luật HSSV 

7 Triển khai Quyết định kỷ 

luật 

1 ngày sau khi có 

Quyết định 

P.CT HSSV 

GVCN 

P.ĐT; GVCN; 

HSSV 
Quyết định kỷ luật HSSV 

8 
Thi hành Quyết định 

1 ngày sau GVCN 

nhận Quyết định 
GVCN HSSV Sổ theo dõi kỷ luật HSSV 
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Stt Nội dung thực hiện 
Thời gian thực 

hiện 

Người/Bộ phận 

thực hiện 

Người/Bộ phận 

phối hợp  
Hồ sơ/Kết quả 

9 Lưu hồ sơ, ghi vào sổ theo 

dõi. 

Ngay sau khi có 

Quyết định 
P.CT HSSV  Sổ theo dõi kỷ luật HSSV 

 

 

 

Chữ  ký 

 

Người soạn thảo Người kiểm tra/theo dõi thực hiện Người phê duyệt 

 

 

 

(Đã ký) 

 

 

 

(Đã ký) 

 

 

(Đã ký) 

 

 

Họ và  tên Nguyễn Danh Tiếp Trần Minh Thụ Phạm Văn Chánh 

Chức danh TP.CTHSSV TP.KĐCLĐT HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ghi chú: Người được giao nhiệm vụ kiểm tra, theo dõi thực hiện kế hoạch phải có kế hoạch kiểm tra, báo cáo từng nội dung cụ thể theo kế 
hoạch. 


