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UBND TỈNH HẬU GIANG 

TRƯỜNG CĐCĐ HẬU GIANG 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

QUY CHẾ  

Xét, cấp học bổng khuyến khích học nghề  

cho học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 385/QĐ-CĐCĐ  ngày 04/12/2017 

của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang) 

 

Chương 1 

QUY ĐỊNH CHUNG 

--- 

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng 

1. Học bổng khuyến khích học nghề được áp dụng cho học sinh, sinh viên 

trung cấp, cao đẳng chính quy của Trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang (sau 

đây gọi tắt là học bổng khuyến khích học nghề). 

2. Quy chế này quy định về đối tượng, tiêu chuẩn, định mức và quy trình xét, 

cấp học bổng khuyến khích học nghề đối với học sinh, sinh viên được đào tạo hệ 

chính quy. 

Điều 2. Tiêu chuẩn xét, cấp học bổng khuyến khích học nghề 

1. Học sinh, sinh viên có kết quả học tập, rèn luyện từ loại khá trở lên, không 

bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên trong học kỳ thì được xét, cấp học bổng 

khuyến khích học nghề; Nhà trường xét theo từng khối ngành đào tạo. 

2. Ưu tiên khi xét học bổng khuyến khích học nghề 

 - Những học sinh, sinh viên tham gia các kỳ thi tay nghề cấp Bộ, tỉnh, cấp 

quốc gia, cấp khu vực ASEAN hoặc quốc tế nếu đạt giải (từ khuyến khích trở lên) 

và có kết quả rèn luyện đạo đức đạt từ loại khá trở lên thì được xét cấp học bổng 

khuyến khích học nghề của năm đó (cho cả hai kỳ), xếp loại như sau:  

+ Những học sinh, sinh viên đạt giải trong các kỳ thi tay nghề cấp Bộ, tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương của năm học đó, xếp tương đương loại Khá.  

+ Những học sinh, sinh viên đạt giải trong các kỳ thi tay nghề cấp quốc gia 

của năm học đó, xếp tương đương loại Giỏi. 

+ Những học sinh, sinh viên đạt giải trong các kỳ thi tay nghề cấp khu vực 

ASEAN hoặc quốc tế của năm học đó, xếp tương đương loại Xuất sắc. 

- Trường hợp nhiều học sinh, sinh viên có điểm trung bình chung học tập 

bằng nhau trong cùng khối ngành, thì ưu tiên thêm theo các tiêu chí sau: điểm rèn 

luyện, thành tích đóng góp của học sinh sinh viên trong các phong trào…(phối hợp 

với Đoàn thanh niên, Hội Sinh viên trường). 

3. Trong học kỳ xét, cấp học bổng khuyến khích học nghề thì điểm trung bình 

chung học tập được xét theo quy chế đào tạo hiện hành của Bộ Lao động – Thương 

binh và Xã hội (chỉ lấy điểm thi, kiểm tra hết môn học lần thứ nhất, trong đó không 
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có môn nào dưới 5.0 điểm hoặc kiểm tra hết môn học không đạt) và không bị kỷ 

luật từ khiển trách trở lên, chấp hành tốt nội qui, quy chế của trường; tham gia đầy 

đủ các hoạt động và các phong trào do Trường tổ chức.  

4. Đối với sinh viên được đào tạo theo hệ thống tín chỉ thì trong học kỳ xét 

học bổng khuyến khích học nghề học tối thiểu 15 tín chỉ (trường hợp khác do Hiệu 

trưởng quyết định). 

5. Học bổng khuyến khích học nghề được cấp theo từng học kỳ và cấp đủ 10 

tháng trong năm học. 

Điều 3. Xếp loại học bổng 

1. Xếp loại kết quả học tập 

- Loại Xuất sắc: Điểm trung bình chung tích lũy từ 3,60 đến 4,00. 

- Loại Giỏi: Điểm trung bình chung tích lũy từ 3,20 đến 3,59. 

- Loại Khá: Điểm trung bình chung tích lũy từ 2,50 đến 3,19. 

2. Bảng xếp loại học bổng khuyến khích học nghề  

STT Mức học bổng Kết quả học tập Kết quả rèn luyện 

01 KHÁ Khá Khá, Tốt, Xuất sắc  

Giỏi Khá  

Xuất sắc Khá 

02 GIỎI Giỏi Tốt, Xuất sắc 

Xuất sắc Tốt 

03 XUẤT SẮC XUẤT SẮC Xuất sắc 

Điều 4. Mức học bổng khuyến khích học nghề 

Mức học bổng học sinh, sinh viên được hưởng theo từng ngành nghề đào tạo: 

- Loại Khá = Mức trần học phí  

- Loại Giỏi = Loại Khá + 50.000 đồng/tháng 

- Loại Xuất sắc = Loại Khá + 100.000 đồng/tháng 

Chương II 

PHƯƠNG THỨC, THỜI GIAN, HỒ SƠ, 

QUY TRÌNH XÉT, CẤP HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC NGHỀ 

--- 

Điều 5. Phương thức và thời gian xét, cấp học bổng khuyến khích học nghề  

1. Phương thức 
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 - Hội đồng xét, cấp học bổng khuyến khích học nghề tổ chức họp xét, cấp 

theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp cho đến khi hết số kinh phí học bổng đã được 

phân bổ theo từng học kỳ/khối ngành đào tạo. 

 - Ngoài ra, căn cứ nguồn quỹ học bổng trích lập trong từng học kỳ, Hội đồng 

xét, cấp học bổng của Trường có thể xem xét điều chỉnh mức cấp học bổng theo 

từng nhóm nghề và trình độ đào tạo. 

- Học sinh, sinh viên học cùng lúc nhiều ngành nếu đủ điều kiện xét, cấp 

nhiều loại học bổng cũng chỉ được hưởng một suất cao nhất trong học kỳ.  

2. Thời gian  

Học bổng khuyến khích học nghề được xét, cấp theo từng học kỳ (2 học 

kỳ/năm học).  

Điều 6. Thủ tục xét, cấp học bổng khuyến khích học nghề 

1. Nhà trường căn cứ vào nguồn học bổng khuyến khích học nghề xác định số 

lượng suất học bổng cho từng học kỳ và năm học. 

2. Phòng Kế hoạch - Tài chính tham mưu cụ thể quỹ học bổng khuyến khích 

học nghề cho từng học kỳ, năm học và trình Hiệu trưởng quyết định. 

3. Cuối mỗi học kỳ, căn cứ vào kết quả học tập và rèn luyện của học sinh, 

sinh viên Phòng CTCT - HSSV kết hợp với Phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng 

tiến hành xét học bổng khuyến khích học nghề theo thứ tự từ loại xuất sắc trở xuống 

đến hết quỹ học bổng khuyến khích học nghề đã được xác định. 

- Phòng Đào tạo – Nghiên cứu khoa học & Hợp tác quốc tế và Phòng khảo thí 

- Đảm bảo chất lượng: Kiểm tra các nội dung liên quan đến tiêu chuẩn học tập của 

học sinh sinh viên được đề nghị xét, cấp học bổng. 

- Phòng Công tác chính trị - HSSV: Kiểm tra các nội dung liên quan đến tiêu 

chuẩn rèn luyện của học sinh sinh viên được đề nghị xét, cấp học bổng. 

4. Trong trường hợp số lượng HSSV đủ tiêu chuẩn được xét cấp học bổng 

vượt quá số suất học bổng của quỹ học bổng thì do Hiệu trưởng quyết định. 

Điều 7. Quy trình xét, cấp học bổng khuyến khích học nghề  

- Phòng Công tác chính trị - Học sinh sinh viên kết hợp với Phòng Khảo thí - 

Đảm bảo chất lượng tổng hợp danh sách học sinh, sinh viên đủ điều kiện được nhận 

học bổng khuyến khích học nghề (Căn cứ vào kết quả học tập và điểm rèn luyện). 

- Phòng Công tác chính trị - Học sinh sinh viên kiểm tra hồ sơ, tổng hợp và 

hoàn thành các thủ tục trình Hội đồng xét, cấp học bổng nhà Trường xem xét.  

- Thành lập Hội đồng họp xét, cấp học bổng khuyến khích học nghề. Đối với 

học sinh sinh viên cuối khóa, căn cứ vào kết quả học tập và điểm rèn luyện toàn 

khóa học của học sinh, sinh viên để xét khen thưởng. (Chỉ khen thưởng học sinh, 

sinh viên xếp loại Xuất sắc và loại Giỏi toàn khóa). 

 - Phòng Công tác chính trị - Học sinh sinh viên căn cứ vào kết quả của Hội 

đồng xét, cấp học bổng tham mưu Hiệu trưởng ký quyết định cấp và phát học bổng 

cho học sinh sinh viên theo quy định. 
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Chương III 

QUỸ, SỬ DỤNG QUỸ HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC NGHỀ 

--- 

Điều 8. Nguồn quỹ và sử dụng quỹ học bổng khuyến khích học nghề  

1. Thực hiện theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xét 

theo Quỹ học bổng khuyến khích học nghề được bố trí tối thiểu bằng 15% nguồn 

thu học phí dạy nghề chính quy tính theo khối ngành đào tạo và được xét từ cao đến 

thấp.  

2. Ban Giám hiệu tổ chức quản lý, điều hành Quỹ học bổng theo đúng Quy 

chế, quỹ học bổng được công khai đến công chức, viên chức, người lao động biết 

theo quy định công khai tài chính của Trường.  

Chương IV 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

--- 

 Điều 9. Công tác phối hợp 

  1. Phòng Công tác chính trị - Học sinh sinh viên có trách nhiệm phối hợp với 

các đơn vị trực thuộc, cố vấn học tập, gia đình học sinh sinh viên có liên quan để tổ 

chức thực hiện tốt Quy chế xét, cấp học bổng khuyến khích học nghề.  

2. Các đơn vị trực thuộc và cố vấn học tập các lớp có trách nhiệm triển khai 

thực hiện Quy chế này đến học sinh, sinh viên đang học tại trường.  

Điều 10. Phòng Công tác chính trị - Học sinh sinh viên có trách nhiệm tham mưu, 

tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện chế độ xét, cấp học bổng khuyến khích học 

nghề cho học sinh, sinh viên của trường theo định kỳ./.  

KT.HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

(đã ký) 

ThS.Trần Thị Thu Thuỷ 

          

 

 

 

 

 

  


