CONG HOA XA HO! CHU NGHiA VIT NAM
Dc 1p - Tr do - Hnh phtIc
TRUONG D! HQCCONG NGHIP HA NO!

BQ CONG THEJONG

S: 804/QD-DHCN

Ha Nói, ngày 13 tháng 8 nám 2018
QUYET BINH

V/v ban hành quy d!nh ye thi dua, khen thu'&ng vã k 1ut sinh viên
HIU TRUNG
TRUNG BA! HQC CONG NGHIP HA NQI
Can cü Quyt djnh s: 945/QD-TTg ngày 04/7/2017 cüa Thu tung ChInh
phü v vic phê duyt dê an thI diem dôi mth Co ché hoat dng cüa Tru&ng Dai
h9c Cong nghip Ha Ni;
Can cir Quyêt dnh so: 4811/QD-BCT ngày 29/5/20 14 cüa B tru&ng B
Cong thuong ye vic quy djnh chüc näng, nhim v, quyên han và co câu to chirc
cüa Truông Dii h9c Cong nghip Ha Ni;
Can cir Thông tu 10/2016/TT-BGDDT cüa Bô Giáo dçic và Dào tao, ye
vic ban hành Quy chê cong tác sinh viên dOi vth chuo'ng trInh dào tao dai h9c
h chInh quy;
Can cr Thông tu 16/2015/TT-BGDDT cüa B Giáo diic và Dào tao, ye
vic ban hành Quy chê dánh giá ket qua rèn 1uyn cüa ngui h9c dugc dào tao
trInh d dai h9c h chInh quy;
Can cir Thông tu so: 43/2012/TTLT-BTC-LDTBXH quy djnh ni dung
và mtrc chi hoat dng thi tay nghê các cap;
Can ct'r Quyêt djnh so: 26/2007/QD-BLDTBXH, ngày 24/12/2007, cüa
B Lao dng Thuo'ng và Xã hi ye vic ban hành Quy chê cong tác h9c sinh,
sinh viên trong các co s day nghê chInh quy;
Xét dê nghj cüa Tru&ng phông Cong tác HSSV,
QUYET D!NH
fliêul. Ban hành kern theo Quyt dnh nay "Quy djnh v thi dua, khen
thrnng và k 1ut sinh viên";
lJieu 2. Quyêt djnh nay áp dung tr ngày ban hành và thay th Quy&
djnh so: 118 1/QD-DHCN ngày 30/9/20 16, ye cOng tác khen thithng và k' 1ut
hoc sinh, sinh viên;
Biêu 3. Truâng các phông: Cong tác HSSV, Dào tao, T chüc - Hành
chInh, Tài chInh-Ke toán, Trrning các d7n vi có lien quan vâ sinh yiên chju
trách nhim thi hành quyêt djnh này./ -
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QUY B!NH
V thi dua khen thu'o'ng và k 1ut sinh viên
Trtrông Bii h9c Cong nghip Ha Ni
(Ban hành kern theo Quyé't dinh sá 804/QD-DHCN ngày 13 tháng 8 nárn 2018
cia Hiêu frzthng Tru'àng Dai hoc Cong nghiêp Ha NOi)
Chtro'ng I
NHU'NG VAN BE CHUNG
1. Can cü' ban hành quy djnh:
1.1. Quyt djnh s: 945/QD-TTg ngáy 04/7/2017 cüa Thu tithng Chinh
phü v vic phê duyt dê an thI diem dôi mói Co chê hoat dng cüa Trung Dai
h9c Cong nghip Ha Ni;
1.2. Thông tu s 10/20 16/TT-BGDDT cüa B Giáo diic vá Dào tao, ye
vic ban hành Quy ch cong tác sinh viên dôi vói chi.rang trInh dào tao dai h9c
h chinh quy;
1.3. Thông tu so 16/2015/TT-BGDDT cüa B Giáo diic và Dâo tao, ye
vic ban hành Quy ch dánh giá kêt qua rèn 1uyn cüa ngui h9c duqc dào tao
trInh d dai h9c h chInh quy;
1.4. Thông tu s: 17/2017/QD-BLDTBXH, ngày 30/6/20 17, cüa Bô Lao
dng Thuong và Xä hi v vic ban hành Quy chê cong tác h9c sinh, sinh viên
trong tri.thng trung cap, trumg cao dàng;
1.5. Thông tu so: 43/2012/TTLT-BTC-LDTBXH quy djnh ni dung vâ
müc chi hoat dng thi tay nghê các cap;
2. Miic dIch cong tác thi dua, khen thu'&ng sinh viên:
Cong tác thi dua, khen thithng trong nhà trithng nh&m:
- Khuyn khIch phong trào h9c tp và rèn 1uyn cüa SV, dng viên kjp
thi nhtrng tp the và các nhan có thành tIch trong hc tip, rén 1uyn và nghiên
thu khoa hoc, huông irng các phông trào van hóa, van ngh; th dçic, th thao;
thanh niên tInh nguyen do nba trung và cap trên phát dng.
- Khuyên khIch SV có nhüng dóng gop tIch circ, hiu qua trong cong tác
xây dirng Dáng, Doân thanh niên, Hi sinh viên, boat dng thanh niên xung
kich, tInh nguyen, gin gi an ninh trt tir, các hoat dng th?c hin nhim vi
chInh tn cüa nhà trung, gop phân nâng cao cht 1ung mi mt boat dng cUa
nba trithng và xã hi.
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- Gop phn dào tto sinh viên thành nhüng con ngui toàn din, có dto
düc, có tn tht'rc khoa h9c, kiên thirc van hóa - xã hi; có ki nang nghê nghip,
k nãng mêm, nàng dng và sang tao; có tInh kS' 1ut, có sirc khOe, dáp 1rng yêu
câu cña sij nghip cong nghip hóa, hin dai hóa và hi nhp quOc tê cña dat
nl-ryc.
- Gop phn xây dirng h thng quàn l sinh viên hiu qua, dam bào cOng
khai, cong btng dan chü & các khâu có lien quan den sinh viên trong h9c tap, rèn
1uyn nhân cách, t ch&c d&i song và hott dng xa hi;
- Gop phn nâng cao cht hxçing và hiu qua dào tao, nghiên ciru khoa
hoc cüa sinh viên.
3. Mic dich cong tác k 1ut sinh viên
Viêc kST lut sinh vien trong nhà tru&ng nhm: tang cu&ng thüc h9c tip,
rèn luyn, dam bâo thirc hin mic tiêu giáo diic là dào tto sinh viên trà thành
nhU'ng cOng dan phát triên toàn din, có do d&c có tn thiirc, sirc khóe, thâm m'
và ngh nghip; hInh thành và bOi duong nhân cách, phâm chat, nàng lirc cüa
cong dan.
4. Nhim vii và co' câu to chtn Hôi dông thi dua, khen thutmg và k 1ut
4.1. Nhim vi cüa H3i ctng liii dua khen thithng và kj 1uit
- Hi dng thi dua, khen thuO'ng và k lut là cci quan tu vn giüp Hiu
tru&ng triên khai cOng tác thi dna, khen thuO'ng, k lut dOi vOi SV và chju sir
chi do tnirc tiêp cña Hiu tru&ng.
- Can cir vào các quy djnh hin hành, trên cci so d nghj cOa các Khoa,
Trung tam lien hành xem xét các cá nhân, dan vj SV có thành tIch, dê ngh Hiu
tnr&ng khen thuOng hoc dê ngh cap trên khen thuOng: Xét và de nghj Hiu
tru&ng ra quyêt djnh xO l kST 1ut dOi v&i SV vi phm
4.2. Co cu tE chác Hôi ctEng thi dua, khen thwöng và kj luçIt:
a) Hi dng cp KhoalTrung tam:
- Chü tjch hi dng: TruOng khoa/GDTrung tam hoc Phó tnthng
khoaJPGD Trung tam duçc Tru&ng khoa/GDTrung tam üy quyn.
- ThuOng trirc hi dOng: Trç l tO ch&c/Tr9' l giáo vii KhoalTrung tarn.
- Các üy viên: chuyên viên lam cOng tác chü nhim lOp, lOp tru&ng hoãc
bI thu chi doàn lOp có SV ducc dê ngh khen thu&ng hotc xem xét xO l k' lut,
hi sinh viên cap khoa/ trung tam (neu có).
b) Hi dOng thi dua, khen thu&ng k 1ut cp truOng:
- Chü tjch hi dng: Hiu tru&ng (hotc PhO Hiu truOng dâo to du?c
Hiu tru&ng üy quyen).
- Uy viên thuOng trirc: Tru&ng phOng hoc Phó phOng cong tác HSSV.
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- Các üy viên là dai din cüa các Phông Dào tao, To chc hành chInh,
Tài chInh k toán, Cong tác HSSV, Doàn thanh niên và Hi sinh viên, don vj có
SV din xét khen thithng hotc k luQtt.
Chiro'ng II
NOT DUNG, HNH THtC Till DUA, KHEN TH1JNG SINH VIEN
1. Thi dua, khen thtrrng thtrô'ng xuyên
Vic khen thithng thu'ing xuyên duçc tin hành di vth mi cá nhân và
tap th SV có thành tIch cn biu duung, khuyn khIch kjp thi nhij:
- Dit giài trong các k thi SV giOi ngh& thi Olympic các mon h9c các
cap.
- Dat thành tIch cao trong các hoat dng nghiên ctru khoa h9c, các cuc
thi sang tao k thut, h9c thut.
- Dtt thành tIch cao trong các giài thi Van hóa van ngh, Th di.ic th
thao.
- Dóng gop có hiu qua trong cong tác chinh quyn, doàn th và các to
chüc qutn chüng khác cüa nhà trung.
- Co thành tIch trong vic thirc hin phong trào toàn dan bào v an ninh
t quc, dam bào an ninh trt tr, trt ti,r truông h9c, phOng chông ti pham, t
nan xã hi, dung cam cü'u ngui bj nan, chông tiêu circ, tham nhUng.
- Các thành tIch däc biêt khác.
2. Thi dua, khen thu'&ng toàn din djnh k'
Xét thi dua khen thuing toàn din djnh k' thrçc tin hành nhu' sau:
- Can cir kt qua hçc tQtp và rèn 1uyn cUa SV xét theo näm h9c.
- Di vOi các khóa dào tao có thai gian khóa h9c lé:
+ H dào tao Lien thông TC-DH và h cao ding nhp h9c tü 11am 2017
duçic thirc hin 2 ln trong Ca khóa h9c vào các thai dim cui nãm thu nht Va
cui khóa.
+ H dào tao Lien thông CD-DH duçc thirc hin 1 thn cui khóa hçc;

2.1. Danh hiu cá nhân gm 2 1o,i: Giói, Xut stc:
+ Dat danh hiu SV Giöi, nu xp loai h9c tp tr GiOi trâ len và rén luyn
tü T& tr len;
+ Dat danh hiêu SV Xuât sac, nêu xêp ba1 h9c tp Xuât sac và rén 1uyn
Xdt sac
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Không xét khen thu&ng di vii SV Co dim k& thüc h9c phn trong näm
hpc do duôi mirc trung bInh (duôi 2.0 di vi dáo tao tin chi, duôi 5.0 dôi vth
dào tao niên ch) hoäc bi k' luât.
Di vci SV näm cuti ngoài các tiêu chun trên cOn phái dat các diu kin:
- Duçic cong rth.n t& nghip.
- Co dim thi tt nghip, d an tt nghip cuM khóa. . .(Các dim không
tInh vào diem trung bInh trung näm h9c) dat tr 7.0 tth len.
2.2. Danh h4u top th lop SVgEm 2 loçii: LOp SV Tiên ti& và LOp S VXuk sac.
a. Lp SV Tiên tiên;
- Co tir 25% SV cüa 1p dat danh hiu SV Khá tth len;
- Co Ca nhân trong 1p dat danh hiu SV GiOi trâ len;
- Không có cá nhân xp loai h9c tp dithi mirc trung bInh (duâi 2.0 di
voi dào tao tin chi, dui 5.0 dOi vói dâo tao niên chê) và rèn luyn kern, bj k'
1utt tr mirc cánh cáo tth len trong näm h9c;
- Tp th doàn kt, giüp di 1n nhau trong h9c tap, rèn 1uyn, to chtrc
nhiêu hoat dng thi dua và tIch circ huO'ng irng phong tráo thi dua trong nhà
trthYng.
b. Lap sv Xuât stc:
- Dat các tieu chun cüa danh hiêu lap sv Tiên tin
- Co ti'j 10% SV dat danh hiu SV GiOi trô len, có cá nhân dat danh hiu
Xuât sac.
3. Ni dung và mfrc khen thur&ng:
3.1. NOi dung:
Nhà trung tng giây khen:
- Thi dua, khen thung thuang xuyên t1r cap B/Thành ph tra len
- Thi dua, khen thu&ng toàn din djnh kSi cho SV dat danh hiu tr GiOi trâ
len
- Khen thu&ng sinh viên dat giái Van hóa van ngh, th dic th thao do nba
Tnthng tO chc.
3.2. MO'c thtthng:
Di vai khen thuang cá nhân hoc tp th dat giái a nhiu cp thl së duçic
khen thung cp cao nht, mOc khen thuang theo quy djnh nay. Truang hp
dc bit do Hiu trithng DHCNHIN quyt djnh.
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a) Khen thuing cá nhân
Ni dung

Mic

Mire thirô'ng

Khen th*thng c nhin SV giói ngh các cp
The gió'i, Asean

2

3

4

Huy chuong yang

6.000.000

Huychrnmgbc

4.000.000

Huy chucmg dng

3.000.000

Giái Khuyên khIch

2.000.000

CãpQuôcGia
Giáinht

1.000.000

GiâiNhI

700.000

GiâiBa

500.000

Giài Khuyn khIch

3 00.000

Cap Bô, Thãnh ph
Giäi nht

500.000

GiáiNhI

350.000

GiâiBa

200.000

Giâi Khuyn khIch

15 0.000

Giàinht

300.000

GiãiNhI

200.000

GiâiBa

150.000

Giài Khuyn khIch

100.000

Cap tru'ô'ng

Khen thu'&ng Ca nhãn SV giôi mon h9c cap
Thành ph và Olympic
Giâinh.t

500.000

GiáiNhI

350.000
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Ni dung

Mtic

Mtrc thtr&ng

Giãi Ba

200.000

Giãi Khuyn khIch

150.000

Khen thir&ng cá nhân dit giãi NCKH, cuc
thi sang to k5 thuât
Giâinhât

400.000

GiáiNhI

300.000

Giâi Ba

200.000

Giâi Khuyn khIch

100.000

Khen thurng cá nhãn thrçrc tng bang khen
cüa các to chfrc doàn the
1

Bngkhencptrunguang

400.000

2

Bang khen cap B, Thành ph

300.000

V

Khen thtrô'ng cá nhân djnh ky theo nám hçc

VI

VII

Xuâtsàc

300.000

Giöi

200.000

Khen thu'o'ng cá nhãn h vfra lam vira h9c
(khen thlthng theo khóa hQc)
Xuâtsãc

500.000

Giôi

400.000

Kha

300.000

Khen thtr&ng giáo viên I&p dt danh hiu
LrpXutsc

400.000

Lp Tiên tiên

3 00.000

Khen thirong cá nhmn dat giãi th dic the
thao—ván hóa van ngh
1

Cp Quôc gia
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Ni dung

Mic

2

3

GiáiNhât

500.000

GiãiNhi

400.000

GiâiBa

300.000

Giái Khuyên khIch

200.000

Cap B, Thành phô
GiâiNhât

300.000

GiâiNhI

200.000

GiáiBa

150.000

Giâi Khuyên khIch

100.000

Cap Qun, Huyn
GiâiNht

200.000

GiàiNhI

150.000

GiáiBa

100.000

Giâi Khuyn khIch

IX

Mu'c thu'&ng

Khen thtro'ng cá nhân ILt giãi the dic the
thao — van hóa van ngh do nhà trwrng to
chuc

50.000
Ca câu giãi
Va mirc tiên
thuô'ng can
cü theo trng
giâi c the

b) Khen thu'o'ng tp the:
Mtic

Ni dung

I

Khen thtr&ng tp the dt giãi the diic the
thao—vän hóavän ngh

1

Muc thirong

Cap Quc gia
Giãi Nhât
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1.000.000

Ni dung

Miic

2

3

GiâiNhI

600.000

GiãiBa

400.000

Cap B , Thành phô
GiâiNht

600.000

GiàiNhI

400.000

GiãiBa

300.000

Cpqunhuyn
GiáiNht

500.000

GiãiNhI

300.000

GiáiBa

200.000

II

Dt danh hiu tp the lop

1

Dat danh hiu l&p Xuãt sac

2

Mu'c thirong

Lrp trithng, bI thu

150.000

Lpphó

100.000

1SV/Tng s SV

20.000

Bit danh hiêu l&p Tiên tiên
L&p trithng, bI thu

100.000

Lop phó

70.000

1SV/Tng so sv

15.000

Chu'o'ng III
H!NH THU'C K( LUIT VA NQI DUNG VI PH3M
Sinh viên có hành vi vi phtm tüy tinh chit, müc d, hu qua cOa hành vi
vi phm, phâi chju mt trong các hInh thüc k 1ut sau:
- KhiM trách: áp di7ing di vói nhüng SV có hành vi vi phm 1n du và
müc do nhe;
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- Cânh cáo: áp dung di vói nhtrng SV d bj khin trách ma tái phtm
hoc vi phim mirc d nh nhung hánh vi vi phm có tInh chat thithng xuyên
hoc mri vi phim 1n dtu nhung mirc d tuo'ng dôi nghiêm tr9ng;
- DInh chi h9c ttp 1 näm: áp ditng di vi nhüng SV dang trong thai gian
bj cánh cáo ma vn vi phm k 1ut hotc vi phm nghiém trng các hành vi SV
không duçc lam, sinh viên vi phm pháp 1ut bj xir pht tü nhung hithng an treo,
sinh viên nh ngui thi h, h9c h hoc thi h sinh viên khác;
- Buc thôi h9c: áp ding di vii nhü'ng SV dang trong th?ñ gian bj dInh
chi h9c tp ma vn tiêp tyc vi phm k 1ut hoc vi phtm lan dâu nhu'ng có tInh
chat và müc d vi phm rat nghiêm tr9ng, gay ánh hthng xâu den nba tnthng và
xã hi; hotc có hánh vi phtm ti theo quy djnh cüa B lut HInh sir.
Chtro'ng 4
QUY TRNH TO CHU'C THUC HIIN
1. Quy trInh xét thi dua khen thlthng
1.1.Thi dua, khen thtthng llurirngxuyên:
- Thrnmg trirc hi dng thi dua, khen thithng SV nhâ trithng có trách
nhim tng hçp báo cáo hi dông xem xét và to chrc khen thithng cho các cá
nhân va tp th trong vông 15 ngày kê tü ngày nhn duçc dê nghj khen thithng

1.2. Thi dua, khen Ihithng bàn din djnh kj).
- Thrnmg trirc thi dua khen thrning SV nhà trrnmg có trách nhim tng
hçp danh sách SV dtt danh hiu cá nhân trên phân mêm và danh hiu tp the gi1i
ye Hi dOng thi dua khen thumg Khoa/Trung tam xem xét dOi chiêu kêt qua;
- Phông Cong tác SV can ciir vào d nghj cüa Hi dng thi dua, khen
thithng cap Khoa/Trung tam, tong hqp báo cáo Hi dOng thi dna khen thithng
nba trithng xét cong nhn các danh hiu cá nhân, tp the dugc khen thithng trInh
Hiu trithng ra quyêt djnh khen thithng;
- Di vi näm hçc cui vic bInh xét thi dua, khen thu&ng phái hoàn
thanh trithc khi sinh viên nhn bang tOt nghip.

1.3. Xü' 1j các v1n d lien quan dIn thi dua, khen thwó'ng
Nhctng don vj tng hçip kt qua xét và d nghj khen thuO'ng cüa SV châm,
tOng hgp kêt qua nhâm; SV dü diêu kin nhung không ducic xét khen thithng
hoc SVducc xét khen thrning nhung không dü diêu kin và thành tIch lam ãnh
hung den vic tong hçp và ra quyêt djnh cüa các don vj khác trong toàn trtthng,
Trithng khoa/trung tam chju trách nhim trrnfc nhà truèng.
Trrnng hçp chm tr va sai sot, các don vj và cá nhân có lien quan phái
giâi trInh rö rang ye nguyen nhân cüa vic nhrn ln d có huó'ng giâi quyt kjp
thi.
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2. Quy trinh xét k 1ut
- Sinh viên Co hành vi vi phm phãi lam bàn tir kim dim, tir nhtn hInh
thirc k 1ut, trong tru&ng hqp SV không chap hành lam bàn ti,r kiêm diem thI
hi dng khen thuàng Va ki 1ut sinh viên vn h9p dê xü 1 trên Co sâ thông tin,
chüng cr thu thp duçic.
- Giáo viên chü nhim 1p chü trI h9p vi tp th Rip SV, phân tIch, xem
xét và d ngh hInh th(rc kST lut (co biên bàn hpp Rip SV) g1r1 len khoa hoc
phOng Cong tác SV.
- Hi dng kST 1utt cüa Khoa/Trung tam xem xét, d nghj len hi dông k'
1ut nhà truO'ng;
- Hi dng k lut nhà truOng t chic h9p d xem xét k lut, d& nghj
Hiu truO'ng ra quyêt djnh k' 1ut bang van bàn.
Trong tru0ng hqp có diü chtrng ctr SV vi phim pháp lut, ni quy, quy
chê, Phông Cong tác HSSV sau khi trao dôi vói Tru&ng khoa/Trung tam và di
din to chirc Doàn thanh niên, Hi sinh viên 1p ho so trInh Hiu tnthng quyêt
dinh hInh thrc xü l.
Sinh viên bt khin trách sau 3 tháng, b cành cáo sau 6 tháng k tr ngày
quyêt djnh k lut có hiu 1irc thi hành, nêu không tái phm hoc không có
nhrng vi phm den müc d xir 1 k 1ut thI throng nhiên duçc châm dirt hiu
1irc cüa quyêt djnh kST lut (xóa ki 1ut).
Sinh viên bj dInh chi h9c tp 1 nãm trà v dja phuong khi ht th?yi han
dInh chi phài xuât trinh giây chiirng nhQtn ciia chInh quyên da phuong (xã,
phuO'ng, thj trân) noi cu trii ye vic chap hành tot nghia vii cong dan ti da
phuong, chimg nhn cüa Co quan cO thâm quyên ye vic dã chap hành xong hInh
pht tü nhung cho hithng an treo và don xin tiêp tc duçc h9c có xác nhn cüa
Trithng khoa/trung tam thI nhà tru&ng xem xét, tiêp nhn vào h9c tiep.
Sinh viên b k lutt dInh chi h9c tp 1 näm và buc thOi h9c, nhà truong
giri quyêt djnh kST 1ut ye da phuong và gia dInh biêt de quàn 1 giáo diic.
3. Quyn khiêu ni ye thi dua, khen thtro'ng
Ca nhân và tp th SV nu xét thy các hInh thi1rc khen thu&ng và k 1ut
không thOa dáng có quyên khiêu ni len thuing trirc Hi dông thi dua, khen
thu&ng và k' 1ut các cap, nêu chua duçc giâi quyêt thOa dáng cO the khiu ni
len cap có thâm quyên theo quy djnh cüa pháp 1ut v khiu ni, to cáo.
4. Ngun qu5 thi dua, khen thu'&ng
Kinh phi thirc hin vic thi dua, khen thithng dugc trich tü ngun thu h9c
phi.
5. To chfrc thtrc hiên
Các don vj cO lien quan trong nhà trung, can cir vào quy djnh trin khai
thirc hin cong tác thi dua khen thuâng, k 1ut; phô bien nghia, mic dIch chü
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truong v thi dua, khen thithng, kr 1ut cüa nhà trumg, tiêu chun thi dua cho
các danh hiu tp the cá nhân; quán trit cho SV nhU'ng diêu khuyên khIch lam,
nhU'ng diu không nên và không duçc lam; cong bô khung diem thuô'ng, khung
diem pht, ni dung vi pham vá khung xr 1 k 1ut ftwng 1mg.
Trong qua trInh thirc hin, nêu có vn d vuóng mac, chua hçip 1, các
dan vj tp hçp, báo cáo nhà tru1ng xem xét diêu chinh.
Quy dnh nay có hiu Fçrc k tü ngày k, thay th Quyt djnh s:
118 1/QD-DHCN ngày 30/9/2016 cüa ,lliu trithng Trumg DHCNHN ye cOng
tác khen thu&ng, k 1ut sinh viên./
IjjU TRU'ONG
Noinhân:
- Giám hiêu (dé chi dao)
- PhOng, Khoa, TT
- Lu'u VT,CTHSSV
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