
 

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG  

CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI HÀ NỘI 
 

Số: 214/QĐ-CTHN-ĐT 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày 09 tháng 05 năm 2018 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Quy trình quản lý điểm  

 

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; 

- Căn cứ các Quy chế đào tạo hệ cao đẳng, trung cấp theo phương thức tích lũy tín chỉ của 

Trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 

287/QĐ-CTHN-ĐT ngày 28 tháng 6 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ 

và Thương mại Hà Nội; 

- Theo đề nghị của ông Trưởng phòng Đào tạo. 
 

QUYẾT ĐỊNH 
 

Điều 1: Ban hành Quy trình quản lý điểm của Trường Cao đẳng Công nghệ và 

Thương mại Hà Nội áp dụng cho các khóa tuyển sinh từ năm 2017. 

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

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

trách nhiệm thi hành Quyết định này. 
 

 

Nơi nhận: 

- Ban Giám hiệu; 

- Như điều 3 (T/hiện); 

- Lưu ĐT; HC-TC. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 



 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG  

CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI HÀ NỘI 
 

 

 

QUY TRÌNH QUẢN LÝ ĐIỂM 
(ban hành theo Quyết định số 214/QĐ-CTHN-ĐT ngày 09 tháng 05 năm 2018  

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

1. Mục đích: 

 Tạo ra khung quy định chặt chẽ trong việc thu, nhận và quản lý điểm môn học của 

học sinh - sinh viên bao gồm điểm quá trình và điểm thi kết thúc môn học. 

 Xác định từng bước thực hiện cụ thể cho mỗi công đoạn quản lý điểm 

 Xây dựng các nguyên tắc xử lý trong trường hợp phát sinh việc giảng viên, Khoa, 

Đơn vị… đề nghị điều chỉnh điểm sau khi đã khóa. 

 Phối hợp thực hiện giữa các đơn vị trong việc sử dụng dữ liệu điểm để thực hiện 

công việc học vụ, xét khen thưởng… có liên quan. 

2. Phạm vi áp dụng: 

 Áp dụng đối với các lớp, các hệ đào tạo từ Khóa 10 (tuyển sinh năm 2017) trở đi. 

 Đối với các đơn vị tuyển sinh-đào tạo do Phòng, Ban quản lý thì Phòng, Ban 

hướng dẫn để các đơn vị áp dụng cho phù hợp với điều kiện cụ thể. 

3. Nội dung: 

3.1 Sơ đồ khái quát quy trình quản lý điểm 

1 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 
 

 

4 

 

 

 

 

 

Khoa công bố điểm  

trên bảng tin. 

Khoa nhập điểm và khóa điểm 

trên phần mềm quản lý đào tạo 

Giảng viên chấm bài kiểm tra, 

bài thi, nộp điểm cho Khoa. 

Khoa cấp Kết quả học tập 

cho sinh viên (nếu có nhu cầu) 

Khoa tập hợp, nộp bản sao Danh sách thi 

và điểm các môn học về phòng Đào tạo 

Phòng Đào tạo kiểm tra điểm nhập; ra các quyết định học vụ; 

cấp bảng điểm và lưu Danh sách thi và điểm môn học 

Khoa lập danh sách thi; tổ chức thi; rọc 

phách bài thi; giao giảng viên chấm bài. 



3.2 Mô tả chi tiết các bước thực hiện 
 

BƯỚC 
NGƯỜI  

THỰC HIỆN 
NỘI DUNG CÔNG VIỆC GHI CHÚ 

1 

Giáo viên - Nộp bản gốc Theo dõi học tập của 
sinh viên về khoa 01 tuần trước khi 
thi kết thúc môn học làm căn cứ để 
khoa lập danh sách sinh viên 
đủ/không đủ điều kiện thi; 

- Chấm bài thi kết thúc môn học, nộp 
bài thi và điểm về khoa chậm nhất 10 
ngày làm việc kể từ ngày thi xong. 

- Giáo viên chủ động bố trí lịch 

kiểm tra (kiểm tra thường xuyên 

và kiểm tra định kì); 

- Bảng ghi điểm kiểm tra do khoa 

cung cấp; 

- Điểm các bài kiểm tra phải công 

bố tại lớp cho sinh viên biết; 

- Photo và lưu 01 bản sao bản 

Theo dõi học tập của sinh viên 

Khoa - Lập danh sách thi;  

- Bố trí phòng thi, tổ chức thi;  

- Rọc phách bài thi;  

- Giao bài thi và bảng ghi điểm cho 
giáo viên chấm bài; 

- Nhận bài thi và điểm từ giáo viên 
chấm. 

- Danh sách sinh viên đủ điều kiện 

thi và không đủ điều kiện dự thi 

- Lịch thi, phòng thi phải được ghi 

rõ trong Thời khóa kiểu. 

 

 

- Giao giáo viên lưu 01 bản photo 

Danh sách thi và điểm môn học 

2 

Khoa - Công bố điểm trên bảng tin của khoa; 

- Nhập điểm vào phần mềm quản lý 
đào tạo; 

- Cung cấp Kết quả học tập cho sinh 
viên (nếu có nhu cầu); 

- Khoa phân công cán bộ nhập 

điểm và báo cáo phòng Đào tạo 

để cấp quyền quản lý trên phần 

mềm quản lý đào tạo. 

- Cấp Kết quả học tập cho sinh 

viên để chuyển điểm khi sinh 

viên chuyển lớp, chuyển ngành, 

chuyển hệ… trong Trường. 

3 

Khoa - Hoàn thành nhập điểm, khóa điểm 
trên phần mềm quản lý đào tạo; tập 
hợp, photo Danh sách thi và điểm 
môn học của các môn học đã thi xong 
nộp về phòng Đào tạo chậm nhất 30 
ngày làm việc kể từ ngày kết thúc 
mỗi học kì. 

- Ngày kết thúc học kì căn cứ theo 

Kế hoạch đào tạo năm học ban 

hành vào đầu mỗi năm học. 

P. Đào tạo - Nhận, lưu các Danh sách thi và điểm 
môn học từ khoa (theo Mẫu 6/ĐT-
QLĐ); 

- Kiểm tra tiến độ nhập điểm và khóa 
điểm của các khoa; 

- Kiểm tra-đối chiếu điểm nhập. 

- Hết 30 ngày làm việc kể từ ngày 

kết thúc học kì phòng Đào tạo sẽ 

khóa điểm trên phần mềm quản 

lý đào tạo. 

 

4 

P. Đào tạo Căn cứ dữ liệu điểm trong phần mềm 
do khoa nhập: 

- Xét phân loại sinh viên;  

- Xét tốt nghiệp cho sinh viên;  

- Cấp Bảng điểm cho sinh viên. 

- Cấp bảng điểm có dấu của Nhà 

trường cho sinh viên. 

 



Chú ý: 

1. Điểm trung bình chung các điểm kiểm tra và Điểm thi kết thúc môn học làm 

tròn đến 01 chữ số sau dấu phẩy. 

2. Theo dõi học tập của sinh viên: mẫu 1B; Danh sách thi và điểm môn học: mẫu 

2A được ban hành theo Thông báo số 422-TB-CTHN-ĐT ngày 18/09/2017 của 

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

3. Trường hợp sinh viên muốn khiếu nại, thắc mắc về điểm sẽ làm đơn nộp tại Khoa; 

Khoa tiếp nhận đơn và giải quyết; thông báo kết quả cho sinh viên và gửi về 

phòng Đào tạo (nếu có thay đổi về điểm) kèm theo đơn đề nghị của sinh viên và 

biên bản xử lý của Khoa. 

4. Sau khi khóa điểm, các Khoa có yêu cầu điều chỉnh điểm gửi yêu cầu về phòng 

đào tạo (Mẫu 4/ĐT-QLĐ và Mẫu 5/ĐT-QLĐ); phòng Đào tạo xem xét và trả lời 

trong vòng 01 tuần làm việc. 

5. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc các đơn vị liên hệ phòng Đào tạo để 

được hướng dẫn. 

 

 

 

Hà Nội, ngày 09 tháng 05 năm 2018 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
------------------------------------ 

PHIẾU YÊU CẦU CHỈNH SỬA ĐIỂM 
Học kỳ..........năm học: 20……- 20…… 

 
Kính gửi: Ban chủ nhiệm khoa.................................................. 

 
Tôi tên là: ..................................... ...Sinh ngày:........................MSSV:  .........................  
Lớp …………...…Khoa....................................Ngành: ..................................................  
Số điện thoại liên lạc:  ...................................................................................................  
Đề nghị được chỉnh sửa điểm các môn học sau: 

 Điểm kiểm tra     Điểm thi kết thúc môn học 
TT Tên môn học Lớp môn học Điểm sai Điểm đúng Ghi chú  
1      
2      
3      

Lý do (nêu cụ thể): .........................................................................................................  
 ......................................................................................................................................   
 
 
 
Số phiếu: ...............................................  

Ngày nhận: ............................................  

Người nhận: ..........................................  

Hà Nội, Ngày ..... tháng ..... năm 20….. 
SINH VIÊN 

(Ký và ghi rõ họ tên) 
 
 
 

---------------------------------------- 

 

 

Ý kiến của khoa 

Sau khi kiểm tra, đối chiếu với bảng điểm gốc, Khoa ……...............…. trả lời như sau: 

Thắc mắc điểm của sinh viên..........................................................là: Đúng Sai 

Lý do: ................................................................................................................................ 

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

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

(Kèm theo minh chứng sửa chữa để nộp về phòng Đào tạo) 

Kết quả xử lý sửa chữa: 

TT Tên môn học Lớp môn học Điểm sai Điểm đúng Ghi chú  
1      
2      
3      

 
  Ngày thực hiện: ......../……./20…… 

Giảng viên 
giảng dạy lớp 

PHÒNG ĐÀO TẠO TRƯỞNG KHOA 

 

 

Mẫu 4/ĐT-QLĐ 



 

TRƯỞNG CAO ĐẲNG  

CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI HÀ NỘI 

KHOA……………… 

 

 

 

BIÊN BẢN BÀN GIAO “DANH SÁCH THI VÀ ĐIỂM MÔN HỌC”  

Ngành:………………………………. 

Lớp:…………………… 

Học kỳ: …….. Năm học: ………………………... 

 

STT TÊN MÔN HỌC LẦN THI 

(1,2, học lại…) 

GHI CHÚ 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

….    

 

  Hà Nội, ngày…..tháng…..năm 20…. 

Người nhận Người giao Trưởng khoa 

 

 

 

 

 

 

Mẫu 6/ĐT-QLĐ 



 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG  
CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI HÀ NỘI 

KHOA:…………………. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 Hà Nội, ngày….. tháng….. năm 20…. 

  

ĐƠN ĐỀ NGHỊ SỬA ĐIỂM 
   

Kính gửi: PHÒNG ĐÀO TẠO 

 

Họ và tên :  ..............................................................................................................  

Đơn vị (Bộ môn, Khoa): ..........................................................................................  

Điện thoại liên hệ:  ..................................................................................................  

Đề nghị sửa điểm thi (hoặc điểm quá trình) của môn học: .......................................  

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

Ngày thi: .......................................   cho (các) sinh viên có tên sau đây: 

 

TT Họ và tên  MSV Điểm cũ Điểm mới Lý do sửa điểm(1) 

1      

2      

3      

…      

 

CB nhập điểm 
của Khoa 

Giảng viên chấm 

 

Trưởng Khoa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1): Lý do sửa điểm phải có minh chứng đi kèm. 

Mẫu 5/ĐT-QLĐ 



 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tư do - Hạnh phúc 

                           

Hà Nội, ngày ……tháng……năm……….  

 

ĐƠN XIN CHẤM PHÚC KHẢO BÀI THI 

Kính gửi: Khoa________________ 

  

Em tên:  ............................................................ Sinh ngày:  .................................  

Lớp: ........................................................ Mã số sinh viên: ..................................  

Số điện thoại liên hệ: ............................................................................................  

Môn dự thi:  .........................................................................................................  

Số tín chỉ: ..................... Học kỳ: .................................... Năm học: .......................  

Phòng thi: ............................ Ngày thi: .................................................................  

Em đã tham gia thi hết môn học ………………………………………………… 

với điểm số công bố là: ............. điểm. 

Kính đề nghị Khoa xem xét chấm phúc khảo cho em bài thi của môn học này. 

Em xin chân thành cảm ơn! 

     

   Kính đơn 
  (ký và ghi rõ họ tên) 
 

Mẫu 7/ĐT-QLĐ 



 

TRƯỞNG CAO ĐẲNG 

CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI HÀ NỘI 

KHOA: .......................... 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

BIÊN BẢN CHẤM PHÚC KHẢO 

BÀI THI KẾT THÚC MÔN HỌC 

Hôm nay, vào lúc….…giờ........ngày……tháng……năm…….. 

Địa điểm tại Khoa :  ..................................................................................... …. 

 + Giáo viên chấm phúc khảo 1: .................................................................... 

 + Giáo viên chấm phúc khảo 2: ....................................................................  

+ Môn học: .................................................... 

+ Lớp : ...................... + Học kỳ: ............ Năm học: ......................... 

Kết quả chấm phúc khảo như sau: 

TT Số phách Điểm bằng số Điểm bằng chữ Ghi chú 

1.     

2.     

3.     

…     
  

Hà Nội, ngày…… tháng… năm 20… 

Giáo viên chấm phúc khảo 2 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

Giáo viên chấm phúc khảo 1 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

                                             

Xác nhận của Khoa 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

Mẫu 8/ĐT-QLĐ 


