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KẾ HOẠCH 
Sơ kết học kỳ II năm học 2017 - 2018 

 đối với Trung cấp khóa 52 Cao đẳng khóa 8,9 
 

- Thực hiện kế hoạch năm học 2017- 2018,  Ban Giám hiệu trường Cao đẳng Thương mại 

và Du lịch Hà Nội, thông báo kế hoạch tổ chức sơ kết học kỳ II năm học 2017 - 2018 đối  

với học sinh, sinh viên khối Trung cấp khóa 52, Cao đẳng khóa 8,9 như sau: 

I. Mục đích 

- Đánh giá xếp loại điểm rèn luyện của học sinh, sinh viên và đánh giá xếp loại thi đua tập 

thể lớp. 

II. Nội dung thực hiện 

1. Đánh giá điểm rèn luyện học sinh, sinh viên. 

- Từng học sinh, sinh viên căn cứ vào kết quả rèn luyện, tự đánh giá theo mức điểm chi tiết 

do Nhà trường quy định theo mẫu phiếu đánh giá điểm rèn luyện ( Lấy mẫu  từ GVCN). 

- GVCN tổ chức họp lớp để xem xét, đánh giá, thông qua mức điểm tự đánh giá của từng 

HSSV. Điểm rèn luyện của cá nhân phải được trên 1/2 ý kiến đồng ý của tập thể lớp. 

- Phòng Công tác học sinh sinh viên thực hiện việc kiểm tra, giám sát tính chính xác và 

công bằng của điểm rèn luyện sau khi có kết quả tổng hợp từ các lớp. 

2. Xếp loại thi đua tập thể lớp 

a. Danh hiệu lớp HSSV tiên tiến nếu đạt các tiêu chuẩn sau: 

+ Có từ 25% HSSV đạt danh hiệu HSSV Khá trở lên; 

+ Có cá nhân đạt danh hiệu HSSV Giỏi trở lên; 

+ Không có cá nhân xếp loại học tập kém hoặc rèn luyện loại yếu, bị kỷ luật từ mức cảnh 

cáo trở lên. 

+ Tập thể đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong học tập, rèn luyện, tổ chức nhiều hoạt động thi 

đua và tích cực hưởng ứng phong trào thi đua trong Nhà trường. 

b. Danh hiệu lớp HSSV Xuất sắc: 

- Đạt danh hiệu lớp HSSV Xuất sắc nếu đạt các tiêu chuẩn danh hiệu lớp HSSV Tiên tiến 

và có từ 10% HSSV đạt danh hiệu HSSV Giỏi trở lên, có cá nhân đạt danh hiệu HSSV 

Xuất sắc. 



 

3. Hồ sơ báo cáo gồm:  

- Bảng tổng hợp kết quả học tập (lấy tại phòng Đào tạo): 01 bản 

- Báo cáo sơ kết học kỳ II năm học 2017 - 2018:( Theo mẫu ) 01 bản. 

- Phiếu đánh giá điểm rèn luyện của học sinh - sinh viên: 01bản/hs-sv ( Theo mẫu  )  

III. Thời gian, địa điểm thực hiện 

1. Cao đẳng 8 và Trung cấp 52 

- Thời gian sơ kết: 13h30’ Thứ  Sáu, ngày 08  tháng 06 năm 2018 

- Thời gian nộp báo cáo sơ kết đến hết:  11h00 Thứ Hai, ngày 11 tháng 06 năm 2018  

2. Cao đẳng 9 

- Thời gian sơ kết : 13h30’ Thứ  Năm, ngày 14 tháng 06 năm 2018 

- Thời gian nộp báo cáo sơ kết đến hết:  16h00 Thứ Sáu, ngày 15 tháng 06 năm 2018  

3. Thời gian công bố điểm rèn luyện 

-  Dự kiến ngày 29/06/2018 phòng Công tác học sinh, sinh viên công bố điểm rèn luyện 

trên Website:Daotao.hcct.edu.vn 

- HSSV kiểm tra lại thông tin, phản hồi thắc mắc đến hết ngày 12/07/2018 tại phòng Công 

tác học sinh sinh viên hoặc qua số điện thoại: 024.38.372.029. 

4. Địa điểm sơ kết 

- Xem bản chỉ dẫn kèm theo 

IV. Yêu cầu. 

-  GVCN trực tiếp tổ chức sơ kết lớp và 100% học sinh - sinh viên tham gia. 

- GVCN trực tiếp nộp hồ sơ báo cáo sơ kết tại phòng Công tác học sinh - sinh viên 

Để thực hiện tốt sơ kết học kỳ II năm học 2017 - 2018, Ban Giám hiệu yêu cầu các 

phòng, khoa, trung tâm, bộ môn, GVCN các lớp thực hiện đúng tiến độ và nội dung hướng 

dẫn sơ kết này. 
 
 
Nơi nhận: 
       -BGH (để báo cáo); 
       -Các phòng, khoa, TT;  
       -GVCN các lớp; 
       -Lưu VT. 
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