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KE HOACH 
V vic xét hyc being khuyn khIch hQc tap näm h9c 2020 - 2021 

Can cir Quyt djnh s 98/QD-NTT ngày 15/03/20 18 cüa Hiu trtthng v vic ban 
hành quy ch dào tao Dai hçc,  Dai  hçc lien thông h chInh quy theo h thng tin ehi và 
Quyt djnh s 369/QD-NTT ngày 30/03/2021 sra di b sung mt s diu cüa Quy ch dào 
tao dai hoc, dai  h9c lien thông h chInh quy theo h thng tin chi ban hành kern Quyt djnh 
s 98/QD-NTT ngày 15/03/2018 cüa Hiu triiing; 

Can ci Quyt djnh s 752/QD-NTT ngày 09/11/2020 cüa Hiu trtthng quy djnh ye 
h9c btng cüa Tru&ng DH Nguyn Tt Thành; Th trInh s 08/TTr-CTSV ngày 25/05/2022 
cüa Phông Cong tác Sinh viên v phirnng an diu chinh kinh phi cp hçc bng và s1.ra di 
mOt s diu kin xét h9c bng khuyn khIch hçc tp theo quy djnh; 

Nay Phông Cong tác Sinh vién (P.CTSV) 1p  k hoach xét h9c bng khuy& khIch 
hc tp dành cho sinh viên h chInh quy dã dat  thành tIch hçc tp vâ rèn 1uyn tot trong 
nãm hoc 2020-2021 nhu sau: 

1. IMi ttrqng xét hyc being näm hyc 2020 —2021: 

- Sinh viên bc Dai  hçc chInh quy Khóa 2016 ngành Ducic, Khóa 2017, Khóa 2018, 
Khóa 2019, Khóa 2020; 

- Sinh viên bac Dai hçc lien thông tr Cao d&ng Khóa 2018, Khóa 2019, Khóa 2020; 

- Sinh viên bc Di h9c lien thông tir Trung cp các nganh Duçic, ngành Diu dixong 
Khóa 2016, Khóa 2017. 

. , 2. Dieu kiçn xet hyc bong nam hyc 2020 —2021: 

- SV hoân thành tht ca các h9c phAn da dang k trong nAm hc (gm ca 03 hçc k' 
trong näm h9c); 

- Dim trung bInh chung cüa näm h9c dat  tr 2.50 trO len theo thang dim 4; 

- SV dat  tng s tin chi tich luy tr 30 tin chi tr& len trong nãm hoc, riêng vâi SV nãm 
cui dt tang s tin chi tjch lüy tr 20 tin chi tr& len trong näm hçc; 

- SV không có dim thi k& thüc mon h9c và dim trung bInh tng k& cüa mi hçc 
phn dithi 5.0 dim trong nàm hçc; 

- Kt qua rên luyn näm hQc tx loi khá tth len (>=70 dirn); 
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- SV không chrcc xét kt qua các hçc phn min hçc, chuyn dim vào dim trung 
bInh chung cüa nàm h9c; 

- SV tam  nghi h9c trong näm hçc xét h9c bng së không ducic xét; 

- SV không di.rcic xét h9c bang trong nãm hçc nu vi phm các diu kin thuc din 
cãnh báo h9c vi theo quy ch dào t?o  hoc bj bt k' hmnh thüc k' 1ut nào tr müc khin 
trách tth len trong 11am hQc. 

3. Xp 1oi hçc bong thrqc qui djnh theo bang sau: 

Dim trung blnh toàn näm hçc Kt qua 
rèn 1uyn 11am h9c 

Xp 1°aj 
h9c bng 

Loi Dim h 10 Dim h 4 

Xu&t s&c 9.0 — 10 3.60 —4.00 Xut s,c Xut s&c 

Xut s&c 9.0 — 10 3.60 —4.00 T& Giôi 

Xut s&c 9.0 — 10 3.60 —4.00 Khá Khá 

Giói 8.0 — 8.9 3.20 —3.59 XuAt s&c, tt Giói 

Giôi 8.0-8.9 3.20-3.59 Khá Khá 

Khá 7.0-7.9 2.50-3.19 Xuts&c,t&,khá Khá 

4. Mfrc h9c bng: 

- Mirc hpc bng khuyn khIch hçc tp duçic xác djnh cii th trén cci s& müc thu hçc 
phi trong näm h9c 2020 —2021 và s hrçing sinh viên dü diu kin xem xét; 

- Can cü vào kt qua hçc tp va rèn 1uyn cüa SV thóa các diu kiin hçc bng d thirc 
hin xét, cp hçc bng theo thu tr tr ba1  xut sc tth xung dn ht s sut hçc bng dä 
di.rcc xác djnh. 

5. Thành phn Hi dng xét hçc bng: 

Hi dng Tnthng Dai hçc Nguyen TAt Thành 

Phông Cong tác Sinh viên Phông K hoach tài chInh 

Phông Quán l Dào tao Phông Kê toán 

Doàn thanh niên — Hi sinh viên Phông Khoa hçc Cong ngh 

Các Khoal Vin quán 1 sinh viên Phong Thanh tra 
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6. Tin d thirc hiên: 

- Tü 20/06/2022 — 27/06/2022: Bô phân dim Phông Quãn l Dào to khóa dim tng 
kt trung bInh hoc tap nàm hçc 2020 — 2021 và ph6i hcp vâi cüng b phn quán l phn 
mm cp nhat h thng xét hçc bng khuyn khIch h9c tp theo dung quy djnh hin hành, 
Phông Cong tác Sinh viên khóa dim tng kt rèn luyn nãm h9c 2020 —2021; 

- Tr 28/06/2022 — 07/07/2022: P.CTSV thrc hin xét h9c bng khuyn khIch bce tp 
theo danh sách SV dü diu kin dirge me djnh trên h thng phn mm quán l dào tao; 

- Tr 08/07/2022 — 12/07/2022: P.CTSV thông báo danh sách SV dir kin dt hc bng 
kern theo hithng dn tip nhn thông tin phãn hi cüa SV v danh sách; 

- Tr 13/07/2022 — 19/07/2022: Giãi quyt thc m&c cüa SV lien quan dn vic xét hc 
bng khuyn khIch bce tp (sinh viên gui email v hp thir: hocbong.ntt.edugmaiLcom 
d dirge giái dap); 

- Tr 20/07/2022 — 27/07/2022: P.CTSV trInh Hiu Trirâng ra quyt djnh kern danh 
sách sinh vien chInh thüe nhan hçc bng khuyn khIch bce tp và thông báo dn sinh viên 
toàn tnthng kt qua xét duyt hçc bng; 

- Tr 28/07/2022 — 08/08/2022: Sinh viên cung ep thông tin tài khoãn ngân hang theo 
dung ni dung yêu cu, huOng dn eüa P.CTSV qua hInh thüc trrc tuyn (online); 

- Sau ngày 22/08/2022: Phông K toán thrc hin chuyn khoán cho sinh viên dir 
nhn hc bng khuyn khIeh hçe tap. 

+ Luu y: Thy vào tinh hInh thire t ti thôi dim xét hçc bng, nu eó thiên tai ho 
djch bnh xãy ra thI Nhà triring se thU dng diu ehinh các mc thôi gian cho phU h 
thông báo dn sinh viên sau. 

Trén day là k hotch v vic xét hçc bng khuyn khIch hc tp näm hc 2020 — 
2021, dnghj các dn vj lien quan phi hgp thirc hin nghiém tUe và hiu quá./. 

Noi nhin: 
- Hi dng tnrmg (d báo cáo); 

- Các Khoal Vin, don vj có lien quan (d thrc hin); 
- Urn: VT, P.CTSV. 
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