
 

 

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG  

CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI HÀ NỘI 

 

Số: 361/QĐ-CTHN-ĐT 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày 17 tháng 07 năm 2018 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Quy trình Quản lý học sinh-sinh viên nhập học,  

Quy trình Giải quyết các thay đổi nguyện vọng học tập của học sinh-sinh viên,  

Quy trình cho học sinh-sinh viên thôi học do khoa đề nghị 

 

HIỆU TRƯỞNG 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI HÀ NỘI 
 

- Căn cứ Quyết định số 7273/QĐ-BGDĐT ngày 13 tháng 11 năm 2007 của Bộ Trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về việc thành lập Trường;  

- Căn cứ Quyết định số 2168/QĐ-BGD&ĐT ngày 19 tháng 6 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về việc đổi tên Trường Cao đẳng Bách nghệ Tây Hà thành Trường Cao đẳng 

Công nghệ và Thương mại Hà Nội; 

- Căn cứ Điều lệ Nhà trường quy định nhiệm vụ và quyền hạn của Hiệu trưởng; 

- Theo đề nghị của ông Trưởng phòng Đào tạo. 
 

QUYẾT ĐỊNH 
 

Điều 1: Ban hành các Quy trình: Quản lý học sinh-sinh viên nhập học, Giải quyết 

các thay đổi nguyện vọng học tập của học sinh-sinh viên, Cho học sinh-sinh viên 

thôi học do khoa đề nghị của Trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội 

áp dụng cho các khóa tuyển sinh từ năm 2018. 

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các văn bản trước đây trái với 

Quyết định này đều bị bãi bỏ. 

Điều 3: Các Ông/Bà Trưởng các Phòng, Khoa, Ban, Đơn vị có liên quan, cán bộ, 

giáo viên và học sinh-sinh viên toàn trường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 

này./. 
 

Nơi nhận: 

- Ban Giám hiệu; 

- Như điều 3; 

- Lưu ĐT; TC-HC-TH. 

HIỆU TRƯỞNG 
 
 
 
 
 

TS. Nguyễn Xuân Sang 
 
 
 



 

 

Quy trình Quản lý Học sinh-sinh viên nhập học 
(Ban hành theo Quyết định số …./QĐ-CTHN-ĐT ngày … tháng ……. năm 2018  

của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội) 
 

Bước 
Công việc 

Thực hiện Mô tả chi tiết 

1 

 - P. Tuyển sinh,  
Cơ sở 2 (CS2),  
Cơ sở 3 (CS3),  
Tư vấn viên (TVV) 

- Hướng dẫn SV nhập học 
- Theo sát quá trình nhập học của SV cho tới khi SV 

hoàn thiện thủ tục nhập học 
- Hỗ trợ SV nơi ở sau khi nhập học (nếu có nhu cầu) 

2 

 
 

- P. Tuyển sinh,  
CS2, CS3 

- Cán bộ đón sinh tiếp nhận hồ sơ nhập học, cấp mã 
SV; ghi đầy đủ thông tin lên bìa hồ sơ; hướng dẫn 
SV khai phiếu khảo sát. 

- P. KT-TC,  
CS2, CS3 

- Thu các khoản lệ phí, kinh phí đào tạo theo quy 
định của Nhà trường. 

3 

 - P. Tuyển sinh,  
CS2, CS3 

 
 

- Cập nhật trạng thái Đã nhập học cho SV trên 
PMTS; bổ sung đầy đủ, chính xác thông tin sinh 
viên nhập học vào PMTS (với các SV đã hoàn 
thành học phí khi nhập học)  

- Yêu cầu SV bổ sung hồ sơ nếu còn thiếu. 
- P. CTSV&TTGD - Nhận phiếu khảo sát; làm thẻ SV tạm thời;  
- P. CTSV&TTGD,  

CS2, CS3 
- Hướng dẫn SV khai mẫu làm thẻ SV liên kết thẻ 

ngân hàng. 

4 

 - P. Tuyển sinh,  
CS2, CS3 
 
 
 
 
 

 

- Sắp xếp hồ sơ SV nhập học theo thứ tự mã SV; Đ/c 
Đoàn Minh Đức xuất danh sách SV nhập học trên 
PMTS để bàn giao kèm hồ sơ sau khi kết thúc giờ 
làm việc hàng ngày (trong tháng 7 và 8) và Thứ 4 
hàng tuần (trong các tháng còn lại) và chuyển cho 
cán bộ phụ trách bàn giao hồ sơ của P. Tuyển sinh 
và CS2, CS3; Bàn giao cho cán bộ phụ trách nhận 
hồ sơ P. Đào tạo. Thời gian bàn giao: Tháng 7&8 
P. Tuyển sinh bàn giao hàng ngày vào mỗi buổi 
sáng; các thời gian khác vào sáng Thứ 5 hàng tuần; 
CS2 và CS3 bàn giao vào sáng Thứ 5 hàng tuần. 

- P. Đào tạo - Tiếp nhận hồ sơ SV nhập học bàn giao từ P. Tuyển 
sinh và CS2, CS3. 

5 

 - P. Đào tạo - Đưa danh sách SV vào phần mềm QLĐT; quản lý 
và tổ chức giảng dạy sinh viên đầu khóa. 

- Phối hợp các khoa rà soát SV đi học thực tế, ra 
quyết định thành lập lớp trình Ban Giám hiệu ra 
Quyết định 

- Các Phòng, Khoa, 
CS2, CS3 

- Theo dõi DS sinh viên của mình quản lý trên phần 
mềm QLĐT; 

- P. CTSV&TTGD - Cập nhật đầy đủ thông tin SV vào phần mềm 
QLĐT ngay sau khi phòng Đào tạo cập nhật danh 
sách SV. 

 
Giải thích từ ngữ: 

- P. CTSV&TTGD: Phòng Công tác sinh viên và Thanh tra giáo dục 

Sinh viên (SV) 

nhập học 

Đón sinh 

Đưa danh sách 

SV vào phần 

mềm Quản lý 

đào tạo (QLĐT) 

Cập nhật 

thông tin SV 

vào phần 

mềm tuyển 

sinh 

Bàn giao hồ sơ 

SV nhập học 



 

 

Quy trình Giải quyết các thay đổi nguyện vọng học tập của HSSV 
(chuyển ngành/lớp, chuyển địa điểm học; bảo lưu kết quả học tập; thôi học) 

(Ban hành theo Quyết định số …./QĐ-CTHN-ĐT ngày … tháng ……. năm 2018 
của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội) 

 

Bước 
Công việc 

Thực hiện Mô tả chi tiết 

1 

 - P. Đào tạo,  
P. Tuyển sinh, 
CS2, CS3, TVV, 
GVCV các khoa; 
Sinh viên 

 

 

- Năm bắt thông tin nguyện vọng của sinh viên; 

- Trường hợp chuyển ngành/lớp, chuyển địa điểm học: P. 
Đào tạo và P. Tuyển sinh, CS2, CS3 trực tiếp tư vấn. 

- Trường hợp bảo lưu, thôi học: báo/chuyển TVV, GVCV 
tư vấn tiếp; nắm bắt tâm tư nguyện vọng hay lý do; giúp 
SV ổn định tâm lý để có thể tiếp tục học tập tại Trường. 

- Trường hợp đã được tư vấn mà vẫn có nguyện vọng 
thay đổi thì TVV, GVCV hướng dẫn SV xin mẫu đơn tại 
P. Đào tạo, P. Tuyển sinh hoặc Văn phòng CS2, CS3. 

 - P. Đào tạo,  
P. Tuyển sinh,  
P. CTSV&TTGD, 
CS2, CS3 

- Cung cấp đơn, hướng dẫn sinh viên điền đầy đủ thông 
tin, xin đủ các xác nhận và nộp đơn. 
(Đơn xin chuyển lớp/ngành/địa điểm học tập và các loại đơn 
của SV đầu khóa nộp về P. Đào tạo; Đơn xin bảo lưu, thôi học 
nộp về P. CTSV&TTGD; SV học tại CS2, CS3 nộp tại văn 
phòng của cơ sở) 

2 

 - P. Đào tạo - Nhận đơn chuyển lớp/ngành/địa điểm học tập; các loại 
đơn của SV đầu khóa. 

- P. CTSV&TTGD - Nhận đơn xin bảo lưu, thôi học (của SV đã có quyết 
định lớp) 

- CS2, CS3 - Nhận các loại đơn của SV do Cơ sở quản lý và chuyển 
đơn về P. Đào tạo, hoặc P. CTSV&TTGD giải quyết. 

3 

 - P. Đào tạo,  
P. CTSV&TTGD 

- Xét duyệt đơn; trình Ban Giám hiệu duyệt, ra quyết định 
(trong vòng 07 ngày làm việc); thông báo kết quả cho SV 

 - P. Đào tạo - Giới thiệu SV về nơi tiếp nhận mới; 

 - P. CTSV&TTGD - Gửi thông báo Quyết định cho SV thôi học về gia 
đình theo địa chỉ thường trú ghi trong hồ sơ SV.  

 - Sinh viên 

 

- Theo thông báo tới nhận Quyết định. 

- Đối với SV chuyển lớp/ngành/địa điểm học tập liên hệ 
với Khoa, GVCV lớp mới để tham gia học tập theo kế 
hoạch của Nhà trường. 

4 

 - P. Đào tạo - Cập nhật chuyển lớp/ngành/địa điểm học của SV trên 
phần mềm QLĐT. 

- P. CTSV&TTGD - Xóa tên SV khỏi danh sách lớp trên phần mềm QLĐT 
kèm theo quyết định. 

 - Các Phòng, Khoa, 
CS2, CS3 

- Theo dõi cập nhật SV trên phần mềm quản lý đào tạo; 
phản ảnh về P. Đào tạo, phòng CTSV&TTGD kịp thời 
nếu có sự bất thường để phối hợp xử lý. 

 
Ghi chú: 

- Sinh viên đầu khóa: sinh viên mới nhập học (tháng 7,8), chưa có quyết định lớp. 
- Phòng Đào tạo, KT-TC, BQL Kí túc xá phối hợp giải quyết các vấn đề về rút-trả hồ sơ, học phí, 

lệ phí và kí túc xá theo quy định của Nhà trường. 
- Phòng Tổ chức-Hành chính-Tổng hợp phối hợp gửi các Quyết định tới các đơn vị liên quan có 

trong các Quyết định được ban hành. 
- Lệ phí: 50.000đ/đơn (trừ trường hợp SV chuyển từ các CS về Trường tiếp tục học tập) 

Cập nhật thông tin 

phần mềm QLĐT 

Xét duyệt đơn, 

trình BGH ra 

quyết định 

Sinh viên (SV) có 

nguyện vọng 

SV xin đơn, làm 

thủ tục và nộp đơn 

Tiếp nhận đơn 

của SV 



 

 

Quy trình cho học sinh-sinh viên thôi học do khoa đề nghị 
(Ban hành theo Quyết định số …./QĐ-CTHN-ĐT ngày … tháng ……. năm 2018  

của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội) 

 

Bước 
Công việc 

Thực hiện Mô tả chi tiết 

1 

 - Khoa 

 

 

- Lập danh sách các sinh viên thuộc diện buộc 

thôi học (do tự ý nghỉ học, bỏ học, không đóng 

học phí) 

- P. Đào tạo - Lập danh sách sinh viên có kết quả học tập 

kém không thể tiếp tục theo học (theo kết quả 

phân loại SV hàng năm) 

2 

 

 

- Khoa,  

P. Đào tạo 

- Gửi đề nghị buộc thôi học về phòng 

CTSV&TTGD 

- P. CTSV&TTGD - Phân công cán bộ phụ trách tiếp nhận đề nghị, 

kiểm tra các thông tin, nội dung trên đề nghị, 

yêu cầu bổ sung nếu còn thiếu. 

3 

 - P. CTSV&TTGD  

 

- Trình Ban Giám hiệu duyệt, ra quyết định. 

- Gửi thông báo Quyết định cho SV thôi học 

về gia đình theo địa chỉ thường trú ghi 

trong hồ sơ SV. 

4 

 - P. CTSV&TTGD  - Xóa tên SV trên phần mềm quản lý đào tạo 

kèm theo quyết định. 

- Các phòng, khoa, 

ban liên quan 

- Theo dõi cập nhật SV trên phần mềm QLĐT; 

phản ảnh về phòng Đào tạo, phòng 

CTSV&TTGD, kịp thời nếu có sự bất thường 

để phối hợp xử lý. 

 
Ghi chú: 

- Phòng Đào tạo, KT-TC, BQL Kí túc xá phối hợp giải quyết các vấn đề về rút-trả hồ sơ, học phí, 

lệ phí và kí túc xá theo quy định của Nhà trường. 

- Phòng Tổ chức-Hành chính-Tổng hợp phối hợp gửi Quyết định tới các đơn vị liên quan có trong 

tên Quyết định được ban hành. 

 

Trình BGH ra quyết định 

Đề nghị 

Cập nhật thông tin phần 

mềm QLĐT 

Lập danh sách SV thuộc 

diện thôi học 



 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

ĐƠN XIN THAY ĐỔI NGUYỆN VỌNG HỌC TẬP 
  

 Kính gửi:  Ban Giám hiệu Nhà trường 
   

 

Tên tôi là ................................................................ Ngày sinh ..........................................  

Mã sinh viên: .......................................................... Số ĐT: ...............................................  

Hiện đang học lớp  .................................................. Khóa  .................................................  

Ngành: .................................................................... Khoa: .................................................  

Hệ đào tạo:  

 □ Cao đẳng chính quy  □ Văn bằng 2 

 □ Trung cấp – Cao đẳng (liên thông) □ Trung cấp 
 

Tại: □ Trụ sở chính □ Cơ sở 2 

 □ Cơ sở 3 □ Đơn vị khác:……………………………………… 
 

Nay vì ý do:  ......................................................................................................................  

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

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

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

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

Tôi làm đơn này gửi đến phòng Đào tạo và Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng Công nghệ 

và Thương mại Hà Nội cho phép tôi được: 

� Chuyển tới lớp/ngành học: .........................................................................................  

� Chuyển tới địa điểm học tại:  ......................................................................................    

kể từ học kỳ  ........................... năm học ............................................................................ . 

Rất mong được sự chấp thuận của Ban Giám hiệu. 

Trân trọng cảm ơn! 

Hà Nội, ngày……tháng…….năm 20…. 
 

Xét duyệt  

 

 

 

 

Người làm đơn 
(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

Ý kiến của Trưởng khoa 
(nơi sinh viên đang học) 

 

Xác nhận của GVCV 

(1) Ý kiến của Trưởng khoa/Cơ sở…  
(nơi sinh viên chuyển đến) 

 

(2) Xác nhận của Cơ sở… 
(đối với SV học tập tại các CS) 

 

Mẫu 8/ĐT-HV 

Trường hợp sinh viên xin chuyển lớp/ngành khác Khoa, khác địa điểm học thì cần xin thêm 2 xác nhận (1) và (2) 



 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

ĐƠN XIN  
(BẢO LƯU KẾT QUẢ HỌC TẬP/THÔI HỌC) 

 

Kính gửi:   Ban Giám hiệu Nhà trường  
   

Tên tôi là: ............................................................. Ngày sinh:  ..........................................  

Mã sinh viên:  ....................................................... Số ĐT: .................................................  

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

Hệ đào tạo:  

 □ Cao đẳng chính quy   □ Văn bằng 2 

□ Trung cấp – Cao đẳng (liên thông) □ Trung cấp 
 

Tại: □ Trụ sở chính □ Cở sở 2 

□ Cơ sở 3 □ Đơn vị khác:……………………………………… 
 

Có hộ khẩu thường trú tại: .................................................................................................  

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

Vì lý do: 

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

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

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

Vì vậy tôi làm đơn này xin được: 

□  Bảo lưu kết quả học tập: trong thời hạn ............................................................  

  từ ..........................đến............................ 

□  Thôi học, kể từ ................................................................................................  

Kính mong Ban Giám hiệu xem xét giải quyết. 

Tôi xin chân thành cảm ơn./. 

      Hà Nội, ngày …. tháng …... năm 20........ 

Xét duyệt Người làm đơn 

 

 

Ý kiến của Khoa 
(với SV học tập tại các Cơ sở 2/3) 

Ý kiến của gia đình 

 

 

Xác nhận tài chính của Phòng KT-TC Xác nhận của GVCV 
 

Mẫu 9A/ĐT-HV 



 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

ĐƠN XIN HỌC TIẾP 
 

Kính gửi:   Ban Giám hiệu Nhà trường  

   

Tên tôi là:  .......................................................... Ngày sinh:  ............................................  

Mã SV: ............................................................... Số ĐT: ...................................................   

Hộ khẩu thường trú:  ..........................................................................................................  

Trước đây tôi đã được Nhà trường cho bảo lưu kết quả học tập/thôi học theo Quyết định 

số………/QĐ-CTHN ngày…../…../…… của Hiệu trưởng Nhà trường. 

Nay vì lý do: 

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

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

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

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

Vì vậy tôi làm đơn này xin được tiếp tục theo học tại Nhà trường: 

- Ngành........................................................................Khoa .....................................  

- Hệ:................................. kể từ học kỳ …….... năm học  ........................................  

Kính mong Ban Giám hiệu xem xét chấp thuận. 

Tôi xin chân thành cảm ơn./. 

 

      Hà Nội, ngày …. tháng …... năm 20...... 

Xác nhận nhân sự của xã-phường địa 
phương nơi sinh viên cư trú trong thời 

gian dừng học-bảo lưu 

Người làm đơn 

 

 

 

  

Ý kiến tiếp nhận  
và xếp lớp của Khoa  

 

 

Mẫu 9B/ĐT-HV 


