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KẾ HOẠCH 

Đánh giá kết quả rèn luyện học sinh, sinh viên năm học 2021 - 2022 

 

 

I.  MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 

1. Mục đích:  

- Đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên qua đó giúp học sinh, 

sinh viên nhận thức kết quả thực hiện rèn luyện của bản thân nhằm phát huy các 

mặt tốt đã đạt được và khắc phục các tồn tại hạn chế. 

- Thông qua công tác đánh giá kết quả rèn luyện phát hiện những HSSV có 

kết quả rèn luyện chưa cao, qua đó đưa ra những giải pháp tích cực tuyên truyền 

giáo dục học sinh, sinh viên tiến bộ trong học tập và rèn luyện. 

2. Yêu cầu:  

- Thực hiện theo Quyết định số 1143/QĐ-CĐN-CTHSSV, ngày 22 tháng 

8 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề An Giang về việc ban hành 

quy định đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên. 

- Công tác đánh giá phải được thực hiện đúng quy định, nghiêm túc, 

khách quan; chỉ ra những mặt mạnh để phát huy và những tồn tại hạn chế, để có 

đề xuất các biện pháp khắc phục. 

II.  NỘI DUNG THỰC HIỆN: 

- Căn cứ theo Quyết định số 1143/QĐ-CĐN-CTHSSV, ngày 22 tháng 8 

năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề An Giang về việc ban hành 

quy định đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên. 

- Căn cứ tiến độ giảng dạy năm học 2021 – 2022 của Nhà trường (theo số 

3025/CĐN-ĐT&QHDN, ngày 17/8/2021). 

- Theo tình hình thực tế ở Nhà trường. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

1. Đối với HSSV: 

- Nắm rõ nội dung đánh gái kết quả rèn luyện và thực hiện theo thời gian 

quy định. 

- Cuối mỗi học kỳ, mỗi học sinh sinh viên tự đánh giá kết quả rèn luyện 

bản thân vào Bảng điểm đánh giá kết quả rèn luyện HSSV (theo mẫu). 
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2. Đối với GVCN: 

2.1. Việc đánh giá kết quả rèn luyện từng học kỳ: 

- Căn cứ tiến độ học tập của lớp, GVCN chủ động tổ chức họp lớp thống 

nhất đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên, lập thành biên bản, gửi 

kết quả về Phòng CTHSSV-QHDN-HTQT chậm nhất 1 tuần sau khi hoàn tất 

các môn học trong học kỳ. Hồ sơ gửi về Phòng CTHSSV-QHDN-HTQT bao 

gồm (theo mẫu đính kèm): 

+ Bảng chấm điểm cá nhân của học kỳ của từng HSSV (đã đầy đủ nội 

dung và sắp xếp theo thứ tự danh sách lớp). 

+ Biên bản họp xét đánh giá kết quả rèn luyện của lớp. 

+ Danh sách đề nghị đánh giá kết quả rèn luyện HSSV của lớp. 

Đồng thời gửi danh sách đề nghị đánh giá kết quả rèn luyện HSSV của 

lớp về địa chỉ email: vuongtuanh@agvc.edu.vn). 

2.2. Việc đánh giá kết quả rèn luyện năm học: 

Sau khi đánh giá kết quả rèn luyện HK II tại lớp, GVCN lập danh sách 

đánh giá kết quả rèn luyện cả năm của HSSV (theo mẫu đính kèm). 

Danh sách gửi về Phòng CTHSSV – QHDN – HTQT cùng lúc với hồ sơ 

đánh giá kết quả rèn luyện HK II và đồng thời gửi danh sách về địa chỉ email: 

vuongtuanh@agvc.edu.vn.    

2.3. Việc đánh giá kết quả rèn luyện toàn khóa: 

Khi kết thúc khóa học (các lớp Cao đẳng K3 và Trung cấp K4), GVCN 

lập danh sách đánh giá kết quả rèn luyện toàn khóa của HSSV (theo mẫu đính 

kèm). 

Danh sách gửi về Phòng CTHSSV – QHDN – HTQT cùng lúc với hồ sơ 

đánh giá kết quả rèn luyện học kỳ cuối cùng của khóa học và đồng thời gửi danh 

sách về địa chỉ email: vuongtuanh@agvc.edu.vn. 

3. Đối với Khoa: 

- Phối hợp Phòng CTHSSV – QHDN – HTQT theo dõi, kiểm tra việc thực 

hiện đánh giá kết quả rèn luyện của HSSV. 

- Đôn đốc các lớp thuộc Khoa hoàn thành chương trình học tập theo đúng 

tiến độ của Nhà trường. 

- Thông báo thời điểm kết thúc học tập từng học kỳ của Khoa đến 

P.CTHSSV – QHDN – HTQT (để làm cơ sở tổ chức đánh giá kết quả rèn 

luyện). 

4. Đối với Phòng CTHSSV – QHDN – HTQT: 

- Phối hợp Khoa, GVCN tổ chức ĐGKQRL của HSSV. 

- Theo dõi, tổng hợp, kiểm tra, thống kê ĐGKQRL HSSV các lớp, các 

Khóa. 
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- Thông qua Hội đồng thống nhất đánh giá kết quả rèn luyện HSSV từng 

học kỳ, năm học và toàn khóa, trình Hiệu trưởng ra quyết định công nhận.   

Đề nghị Phòng, Khoa, Giáo viên chủ nhiệm các lớp có liên quan tổ chức 

thực hiện theo nội dung kế hoạch./.  

 

Nơi nhận: 
- HT, các PHT; 

- Các Khoa, GVCN; 

- Lưu VT.P.CTHSSV-QHDN-HTQT. 

KT.HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

Nguyễn Hùng Cường 
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