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QUY ĐỊNH  

Xét, cấp học bổng khuyến khích học tập 

Cho học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang 
 

(Ban hành theo Quyết định số 179 /QĐ-CĐCĐ  ngày 10/03   /2022 

của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang) 
 

Điều 1: Qui định chung 

1. Học bổng khuyến khích học tập (HBKKHT) được cấp để khuyến khích học sinh, sinh 

viên (HSSV) phấn đấu đạt thành tích tốt trong học tập và rèn luyện.  

2. Học bổng được cấp theo từng học kỳ và cấp 10 tháng trong năm học.  

3. Kinh phí dành cấp học bổng khuyến khích học tập cho học sinh, sinh viên chính qui 

được trích tối thiểu bằng 8% nguồn thu học phí đào tạo trung cấp, cao đẳng chính qui theo từng 

năm học.  

4. Quy định này áp dụng cho học sinh sinh viên chính qui đang theo học tại trường từ năm 

học 2021-2022 cho đến khi có văn bản mới.  

Điều 2. Điều kiện xét học bổng khuyến khích học tập 

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 tập;  

2. Đối với những ngành nghề đào tạo không thu học phí thì áp dụng theo đơn giá được 

Nhà nước đặt hàng, giao nhiệm vụ hoặc đấu thầu cho nhóm ngành đào tạo của trường; 

3. Ưu tiên khi xét học bổng khuyến khích học tập 

- 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 tập của năm đó (cho cả 

hai kỳ), xếp loại như sau:  

+ Những 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 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 sinh viên có điểm trung bình chung học tập bằng nhau từng khóa học, 

ngành học, 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, Hội nghiên cứu khoa học,  khởi nghiệp 

sáng tạo,... tại nhà trường). 

4. Trong học kỳ xét, cấp học bổng khuyến khích học tập thì điểm trung bình chung học 

tập và rèn luyện được xác định theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Lao 
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động Thương binh và Xã hội; trong đó điểm trung bình chung học tập để xét học bổng được tính 

từ điểm thi, kiểm tra hết môn học lần thứ nhất. 

5. Đối với học sinh, sinh viên đào tạo theo phương thức tích lũy mô đun hoặc tín chỉ thì 

được xét, cấp học bổng theo số lượng mô đun hoặc tín chỉ, trong đó 15 mô đun hoặc tín chỉ được 

tính tương đương với một học kỳ. (trường hợp khác do Hiệu trưởng quyết định). 

Điều 3. Nguyên tắc xét 

Hiệu trưởng căn cứ vào nguồn học bổng khuyến khích học tập xác định số lượng suất học 

bổng cho từng khóa học, ngành học. Trong trường hợp số lượng học sinh, sinh viên thuộc diện 

được xét, cấp học bổng nhiều hơn số suất học bổng thì việc xét, cấp học bổng do hiệu trưởng 

quyết định; 

 Hiệu trưởng căn cứ vào kết quả học tập và rèn luyện của học sinh, sinh viên thực hiện 

xét, cấp học bổng theo thứ tự từ loại xuất sắc trở xuống đến hết số suất học bổng đã được xác 

định; số suất học bổng được chia cho HSSV theo trình độ đào tạo, như sau: 

* Trình độ trung cấp chia cho từng nhóm ngành:  

+ Nhóm 1 gồm các ngành: Kinh tế, Công nghệ, Nông nghiệp.  

+ Nhóm 2 gồm các ngành: Xây dựng, Cơ khí, Điện-điện tử. 

+ Nhóm 3 gồm các lớp đặt tại các TTGDTX-GDNN trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. 

* Trình độ cao đẳng chia cho từng nhóm ngành:  

+  Nhóm 4: Ngành Sư phạm;  

+ Nhóm 5:  Ngành sức khỏe;  

+ Nhóm 6  Khối ngành thuộc các khoa: Khoa học - Cơ bản, Kinh tế, Công nghệ, Nông 

nghiệp; 

+ Nhóm  7 Khối ngành thuộc các khoa:   Điện - Điện tử, Cơ khí, Xây dựng. 

2. 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 ngành và 

trình độ đào tạo. 

3. 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.  

Điều 4: Tiêu chuẩn và định mức trần học bổng khuyến kích học tập 

Xếp loại bọc 

bổng 

Điểm trung bình 

chung học kỳ 

Điểm rèn 

luyện học kỳ 

Mức cấp học bổng 

KHÁ 2,50 đến 3,19 

 

70 – 79 Mức trần học phí 

GIỎI 3,20 đến 3,59 

 

80 – 89 Loại Khá + 30.000 đồng/tháng 
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XUẤT SẮC 3,60 đến 4,00 90 – 100 Loại Khá + 50.000 đồng/tháng 

Điều 5.Thủ tục xét, cấp học bổng khuyến khích học tập 

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

cho từng học kỳ. 

2. Phòng Kế hoạch - Tài chính tham mưu về quỹ học bổng khuyến khích học tập cho từng 

học kỳ 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 

Công tác chính trị và Dịch vụ sinh viên kết hợp với Phòng Khảo thí - Kiểm định chất lượng tiến 

hành xét học bổng khuyến khích học tập theo thứ tự từ loại Xuất sắc trở xuống đến hết quỹ học 

bổng khuyến khích học tập đã được xác định. Kiểm tra các nội dung lien quan đến tiêu chuẩn 

đánh giá điểm rèn luyện của học sinh, sinh viên được đề nghị xét, cấp học bổng. 

4. Phòng Quản lý Đào tạo và Phòng khảo thí - Đảm bảo chất lượng Kiểm tra các nội dung 

liên quan đến tiêu chuẩn học tập, tiến độ đào tạo của học sinh sinh viên được đề nghị xét, cấp 

học bổng. 

5. 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. 

6. Hội đồng nhà trường họp xét, cấp học bổng khuyến khích học tập. 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 theo qui chế chi tiêu nội bộ. (Chỉ khen thưởng học sinh, sinh viên 

xếp loại Xuất sắc và loại Giỏi toàn khóa). 

Điều 6. Quy trình xét, Hội đồng xét, cấp học bổng khuyến khích học tập 

1. Quy trình 

- Các khoa lập danh sách HSSV đủ điều kiện cấp học bổng khuyến khích học tập theo quy 

định gửi về Phòng Công tác chính trị và Dịch vụ sinh viên. 

- Phòng Công tác chính trị và Dịch vụ sinh viên phối hợp với Phòng Khảo thí - Đảm bảo 

chất lượng tổng hợp danh sách học sinh, sinh viên các khoa gửi về (Căn cứ vào kết quả học tập 

và điểm rèn luyện).  

- Phòng Công tác chính trị và Dịch vụ sinh viên phối hợp với phòng Kế hoạch – Tài chính 

cân đối kinh phí theo qui định. Kiểm tra hồ sơ, tổng hợp và hoàn thành các thủ tục trình Hội đồng 

xét, cấp học bổng nhà Trường xem xét. 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. 

2. Hội đồng 

1. Hiệu trưởng Chủ tịch 

2. Phó Hiệu trưởng phục trách CT HSSV Phó Chủ tịch 

3. Trưởng Phòng CTCT&DVSV Thành viên 

4. Phòng KH-TC – Kế toán trưởng Thành viên 

5. Lãnh đạo Phòng QL ĐT Thành viên 

6. Lãnh đạo Phòng KT-KĐCL Thành viên 
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7. Bí thư Đoàn Thanh niên Thành viên 

8. Chuyên viên Phòng CTCT&DVSV Thư ký 

Điều 7. Tổ chức thực hiện 

 Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hủy bỏ những quy định, hướng dẫn trước đây. 

Trong quá trình thực hiện, căn cứ vào tình hình thực tế, Trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang 

hành các văn bản hướng dẫn thực hiện cho phù hợp với các quy định của pháp luật./. 

  

     

                                                                                        

 

 


