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SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH - XÃ HỘI 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

TRƯỜNG TRUNG CẤP QUỐC TẾ KHÔI VIỆT 

 

Số: 17a /QĐ-KVI 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 7 năm 2019 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v Ban hành Quy chế Đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo thường xuyên 

---------------- 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG CẤP QUỐC TẾ KHÔI VIỆT 

 
Căn cứ Quyết định số 5072/QĐ-UBND ngày 07/11/2009 về việc cho phép 

thành lập Trường Trung cấp nghề tư thục Du lịch Khôi Việt và Quyết định 2895/QĐ-

UBND ngày 08/7/2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc đổi 

tên thành Trường trung cấp Quốc tế Khôi Việt. 

Căn cứ Thông tư số 47/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ Trưởng 

Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy định Điều lệ Trường 

Trung cấp; 

Căn cứ Thông tư 34/2018/TT-BLĐTBXH sửa đổi, bổ sung một số điều thông 

tư số 42/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20/10/2015 quy định về đào tạo trình độ sơ cấp, 

thông tư số 43/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20/10/2015 quy định về đào tạo thường 

xuyên; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này Quy chế đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo 

thường xuyên của Trường Trung cấp quốc tế Khôi Việt. 

Điều 2. Quy chế này được thực hiện đối với các khóa đào tạo trinh độ sơ cấp, đào 

tạo thường xuyên tuyển sinh từ năm học 2019-2020 trở về sau. 

Điều 3. Các ông/bà Trưởng các Phòng, Khoa, Bộ môn chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Lưu VT, ĐT. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

ThS. Trần Thành Đức 
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SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH - XÃ HỘI 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

TRƯỜNG TRUNG CẤP QUỐC TẾ KHÔI VIỆT 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

 

QUY CHẾ 

Đào tạo, kiểm tra, xét công nhận tốt nghiệp đối với đào tạo trình độ  

sơ cấp và đào tạo thường xuyên 

 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy chế này quy định về tổ chức thực hiện chương trình đào tạo, kiểm tra, xét 

công nhận tốt nghiệp đối với đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo thường xuyên. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Quy chế này áp dụng đối với Lãnh đạo Trường, các đơn vị thuộc Trường, viên 

chức, người lao động, học viên học đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo thường xuyên 

thuộc nhà trường và các tổ chức, cá nhân có liên quan. 

 

Chương II 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH  

ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP 

 

Điều 3. Thời gian hoạt động đào tạo 

1. Thời gian hoạt động đào tạo tùy theo yêu cầu, tính chất của nghề đào tạo được 

quy định trong chương trình đào tạo. 

2. Đơn vị thời gian của hoạt động đào tạo 

a) Thời gian khóa học được tính theo năm học, tháng học và tuần. 

b) Một giờ học thực hành hoặc học theo mô đun, tín chỉ là 60 phút, được tính 

bằng một giờ chuẩn. Một lớp học lý thuyết là 45 phút, được tính bằng một giờ chuẩn. 

Một ngày học thực hành, thực tập hoặc học theo môn đun, tín chỉ không quá 8 giờ 

chuẩn. Một ngày học lý thuyết không quá 6 giờ chuẩn. 

c) Một tuần học theo môn đun, tín chỉ hoặc thực hành không quá 40 giờ chuẩn. 

Một tuần học lý thuyết không quá 30 giờ chuẩn. 

d) Một tuần học theo môn đun, tín chỉ hoặc thực hành không quá 40 giờ chuẩn. 

Một tuần học lý thuyết không quá 30 giờ chuẩn. 

đ) Đối với nghề đào tạo lái xe ô tô các hạng: 

- Một ngày học thực hành, thực tập không quá 12 giờ chuẩn (bao gồm cả thời 

gian học ban đêm). Một ngày học lý thuyết không quá 8 giờ chuẩn. 

- Một tuần học lý thuyết và học thực hành không quá 48 giờ chuẩn. 
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Điều 4. Thời gian đào tạo và phân bổ thời gian đào tạo 

1. Thời gian đào tạo trình độ sơ cấp là thời gian tích lũy đủ số lượng mô đun, 

tín chỉ quy định cho từng chương trình đào tạo. 

Thời gian thực học tối thiểu cho chương trình đào tạo là 10 tuần và tối đa là 42 

tuần. Thời gian ôn, kiểm tra hoặc thi kết thúc khóa học tối thiểu là 01 tuần và tối đa 02 

tuần. Tổng thời gian các hoạt động chung tối thiểu cho chương trình đào tạo là 01 tuần 

và tối đa là 02 tuần. 

2. Căn cứ vào khối lượng và nội dung kiến thức, kỹ năng tối thiểu, yêu cầu về 

năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp được quy định trong chương trình 

đào tạo của từng nghề, phòng Đào tạo phối hợp với khoa/trung tâm chuyên môn tham 

mưu Ban Giám hiệu phân bổ số mô đun, tín chỉ cho từng kỳ học, đợt học. 

Điều 5. Thực hiện và quản lý chương trình đào tạo 

1. Xây dựng kế hoạch đào tạo 

a) Kế hoạch đào tạo đối với khóa học: 

Kế hoạch phải thể hiện các nội dung: Mục tiêu đào tạo, số lượng mô đun, tín chỉ, 

tên từng mô đun, tín chỉ đào tạo; thời gian thực hiện; thời gian kiểm tra hoặc thi kết thúc 

môn học, mô đun; địa điểm thực hiện. 

Đối với nghề đào tạo lái xe ô tô các hạng xây dựng kế hoạch đào tạo theo khóa học. 

b) Kế hoạch đào tạo đối với kỳ học hoặc đợt học: Kế hoạch phải thể hiện các nội 

dung: tên mô đun, tín chỉ đào tạo; thời gian thực hiện, thời điểm bắt đầu, thời điểm kết 

thúc; thời gian kiểm tra; nhà giáo, người dạy và địa điểm thực hiện. 

Căn cứ vào chương trình, thời gian, điều kiện tổ chức giảng dạy của từng khóa 

học, phòng Đào tạo phối với khoa/trung tâm chuyên môn xây dựng kế hoạch đào tạo 

trình Hiệu trưởng phê duyệt. Đầu khóa học, khoa/trung tâm chuyên môn phải thông báo 

cho người học về quy chế đào tạo; kế hoạch đào tạo của khóa học, kỳ học, đợt học; nội 

dung chương trình đào tạo bắt buộc và tự chọn cho cả khóa học, từng kỳ học hoặc đợt 

học; danh sách mô đun, tín chỉ sẽ được giảng dạy; lịch kiểm tra, thi, hình thức kiểm tra, 

công nhận kết quả; quyền lợi và nghĩa vụ của người học. 

2. Nhà giáo giảng dạy 

a) Nhà giáo giảng dạy phải đạt chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định. 

b) Trên cơ sở kế hoạch đào tạo, khoa/trung tâm chuyên môn bố trí nhà giáo giảng 

dạy phù hợp từng nội dung trong chương trình đào tạo và xây dựng Kế hoạch giảng dạy 

chi tiết. 

3. Tổ chức lớp học và địa điểm đào tạo 

a) Tổ chức lớp 

- Lớp học kiến thức nghề, kỹ năng cần thiết khác tối đa 35 người học. 

- Lớp học “chia nhóm1” thực hành nghề hoặc học tích hợp tối đa 18 người học. 

- Mỗi lớp có một nhà giáo chủ nhiệm phụ trách lớp. 

b) Địa điểm đào tạo 
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Địa điểm đào tạo được thực hiện linh hoạt tại Trường, doanh nghiệp theo nội 

dung hợp đồng đã ký kết, đảm bảo các điều kiện để dạy và học về mặt bằng, địa điểm 

học kiến thức nghề; địa điểm học thực hành kỹ năng nghề; phương tiện, thiết bị, nguyên 

nhiên vật liệu đào tạo,...theo yêu cầu của từng mô đun, tín chỉ, chương trình đào tạo. 

4. Tổ chức giảng dạy 

Khi bắt đầu khóa học, kỳ học hoặc đợt học và trước khi học từng mô đun, tín chỉ 

nhà giáo giảng dạy thực hiện kiểm tra, đánh giá về kiến thức, kỹ năng nghề của từng 

người học; tinh thần thái độ học tập của người học (đánh giá năng lực người học) để 

chuẩn bị nội dung, phương pháp giảng dạy phù hợp. 

a) Chỉ tổ chức giảng dạy những kiến thức, hướng dẫn thực hành những kỹ năng 

nghề theo nội dung, yêu cầu của mô đun, tín chỉ mà người học chưa biết, chưa làm được 

hoặc chưa biết kỹ, đầy đủ, chưa làm được thành thạo. Tổ chức kiểm tra, đánh giá kết 

quả học tập mô đun, tín chỉ đã học và tổ chức giảng dạy mô đun, tín chỉ tiếp theo của 

chương trình đào tạo. 

b) Trường hợp đào tạo thường xuyên trình độ sơ cấp, khi kết thúc kỳ học hoặc 

đợt học, người học làm công việc họ được dạy tại nơi ở, nơi làm việc hoặc tự ôn, luyện 

nội dung kiến thức, thực hành kỹ năng nghề để chuẩn bị kiểm tra kết thúc mô đun, tín 

chỉ đã học và học mô đun, tín chỉ, kỳ học hoặc đợt học tiếp theo. 

Điều 6. Nghỉ học tạm thời 

1. Người học được nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả đã học trong các trường 

hợp sau: 

a) Được điều động đi làm nghĩa vụ quân sự, công an nghĩa vụ, thanh niên xung 

phong; 

b) Bị ốm đau hoặc tai nạn phải điều trị dài ngày, nhưng phải có giấy xác nhận 

của bệnh viện hoặc cơ sở khám chữa bệnh có thẩm quyền; 

c) Trường hợp vì nhu cầu cá nhân, người học phải có đủ các điều kiện: 

- Đã có kết quả học tập ít nhất một mô đun, tín chỉ hoặc một kỳ học, đợt học đối 

với chương trình đào tạo tại trường; 

- Không rơi vào trường hợp bị buộc thôi học quy định tại Điều 7 của quy chế này. 

2. Người học phải làm đơn xin bảo lưu kết quả học tập và phải có quyết định cho 

phép của Hiệu trưởng nhà trường. 

3. Người học khi muốn trở lại học tiếp tại trường, phải làm đơn đăng ký học lại 

ít nhất 5 ngày làm việc trước khi bắt đầu kỳ học, đợt học mới. 

Điều 7. Buộc thôi học, tự thôi học 

1. Người học bị buộc thôi học trong quá trình học, nếu thuộc một trong các 

trường hợp sau: 

a) Bị kỷ luật ở mức buộc thôi học. 

b) Đã hết thời gian đào tạo tối đa đối với chương trình đào tạo quy định tại khoản 

1 Điều 4 của quy chế này. 
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2. Người học không thuộc diện bị buộc thôi học quy định tại khoản 1 Điều này, 

thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và trách nhiệm theo quy định, nếu thuộc một trong các trường 

hợp sau được đề nghị Hiệu trưởng nhà trường cho thôi học: 

a) Người học tự xét thấy không còn khả năng hoàn thành chương trình đào tạo. 

b) Vì lý do khác phải thôi học kèm theo minh chứng cụ thể và được Hiệu trưởng 

nhà trường chấp thuận. 

c) Người học phải làm đơn xin thôi học và phải có quyết định cho phép của Hiệu 

trưởng nhà trường 

2. Chậm nhất là một tháng sau khi người học có quyết định buộc thôi học hoặc 

tự thôi học, nhà trường phải thông báo tới địa phương, nơi người học  đăng ký hộ khẩu 

thường trú và đăng ký tạm trú (nếu có). 

Điều 8. Thay đổi cơ sở đào tạo sơ cấp 

1. Trong thời gian học, do nhu cầu của bản thân và gia đình (gia đình thay đổi 

nơi cư trú, hoặc hoàn cảnh riêng của gia đình, bản thân), người học có thể được xem 

xét, chuyển đổi cơ sở đào tạo sơ cấp và công nhận kết quả đã học, nếu đủ các điều kiện 

sau: 

a) Người học phải có đơn đề nghị chuyển đổi cơ sở đào tạo sơ cấp kèm theo hồ 

sơ theo quy định của cơ sở đào tạo sơ cấp nơi chuyển đến; 

b) Cơ sở đào tạo sơ cấp, nơi người học sẽ chuyển đến có nghề đào tạo mà người 

học đang học; 

c) Người học không đang trong thời gian bị kỷ luật hoặc thời gian bị xem xét kỷ 

luật; 

d) Thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách và các nghĩa vụ khác của theo quy 

định hiện hành. 

đ) Được sự đồng ý của cả hai cơ sở đào tạo nơi chuyển đi và nơi đến. 

2. Căn cứ chương trình đào tạo của hai cơ sở đào tạo, người đứng đầu cơ sở đào 

tạo sơ cấp nơi người học xin chuyển đến có quyền quyết định việc học tập tiếp tục và 

công nhận kết quả học tập trước đó của người học hoặc các mô đun, tín chỉ được chuyển 

đổi kết quả, số mô đun phải học bổ sung. 

Điều 9. Đánh giá, công nhận kết quả học tập 

1. Đánh giá kết quả học tập trong chương trình được thực hiện theo cách thức kết 

hợp chấm điểm kiểm tra đánh giá quá trình học và kiểm tra kết thúc từng mô đun. Điểm 

mô đun, tín chỉ bao gồm điểm kiểm tra đánh giá quá trình học (bao gồm điểm kiểm tra 

đánh giá thường xuyên và điểm kiểm tra đánh giá định kỳ) và điểm kiểm tra kết thúc 

mô đun, tín chỉ. 

2. Điểm đánh giá kết quả học tập của người học theo thang điểm 10 (từ 1 đến 

10), có tính đến hàng thập phân 1 con số. 

a) Điểm kiểm tra được tính tròn đến một chữ số thập phân. Trong trường hợp 

môn học gồm hai phần: lý thuyết và thực hành thì phải quy định điểm kiểm tra tối đa 

của từng phần sao cho tổng điểm lý thuyết và thực hành tối đa là 10. Nếu mỗi phần đều 
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chấm theo thang điểm từ 0 đến 10 thì phải quy định hệ số cho từng phần, lấy trung bình 

cộng các điểm từng phần theo hệ số rồi quy tròn đến một chữ số thập phân. 

b) Điểm kiểm tra được chấm theo thang 10, các ý nhỏ được chấm điểm lẻ đến 

0,25 điểm. Nếu điểm toàn bài có điểm lẻ là 0,25 thì quy tròn là 0,5, có điểm lẻ là 0,75 

thì quy tròn là 1,0. 

2. Kết quả học tập được đánh giá theo số mô đun, tín chỉ được tích lũy. Người 

học học hết chương trình đào tạo trình độ sơ cấp nếu tích lũy đủ số mô đun, tín chỉ theo 

quy định, có đủ điều kiện thì được Hiệu trưởng nhà trường cấp chứng chỉ sơ cấp. Những 

mô đun, tín chỉ đã tích lũy được công nhận và không phải học lại khi học các chương 

trình đào tạo khác hoặc được bảo lưu để học liên thông lên trình độ cao hơn. 

Điều 10. Kiểm tra thường xuyên và kiểm tra định kỳ 

1. Kiểm tra thường xuyên và kiểm tra định kỳ 

a) Kiểm tra đánh giá thường xuyên được thực hiện tại thời điểm bất kỳ trong quá 

trình học của học viên theo từng mô đun, tín chỉ cụ thể thông qua việc chấm điểm kiểm 

tra vấn đáp trong giờ học, kiểm tra viết với thời gian làm bài bằng hoặc dưới 30 phút, 

kiểm tra một số nội dung thực hành, thực tập, chấm điểm bài tập và các hình thức kiểm 

tra đánh giá khác. 

b) Kiểm tra đánh giá định kỳ được thực hiện tại thời điểm được quy định trong 

đề cương chi tiết của mô đun, tín chỉ có thể được thực hiện bằng bài kiểm tra viết có 

thời gian làm bài từ 30 đến 45 phút; làm bài thực hành, thực tập và các hình thức kiểm 

tra đánh giá khác. 

2. Cách thức thực hiện kiểm tra thường xuyên và kiểm tra định kỳ 

a) Kiểm tra đánh giá quá trình học do nhà giáo giảng dạy mô đun, tín chỉ thực 

hiện theo những yêu cầu sau 

- Nội dung kiểm tra là những nội dung được quy định trong mô đun, tín chỉ 

đào tạo đã giảng dạy cho học viên; 

- Nội dung cụ thể và hình thức kiểm tra thường xuyên do nhà giáo tự quyết định; 

Nội dung và hình thức kiểm tra định kỳ được thực hiện theo quy định trong đề cương 

chi tiết mô đun, tín chỉ của chương trình đào tạo. 

b) Các bài kiểm tra theo hình thức kiểm tra viết, tiểu luận, bài tập sau khi chấm 

phải trả lại cho học viên ngay sau khi công bố điểm kiểm tra. 

3. Quy trình kiểm tra, số bài kiểm tra cho từng mô đun, tín chỉ: 

a) Quy trình kiểm tra: Do nhà giáo giảng dạy tự quyết định. 

b) Số bài kiểm tra cho từng mô đun, tín chỉ cụ thể được thực hiện theo quy định 

trong chương trình đào tạo, đảm bảo trong một mô đun, tín chỉ mỗi người học có ít nhất 

một điểm kiểm tra thường xuyên, một điểm kiểm tra định kỳ. 

4. Người học không dự kiểm tra nếu không có lý do chính đáng thì phải nhận 

điểm 0 (không) cho bài kiểm tra đó. Trường hợp có lý do chính đáng thì được nhà giáo 

giảng dạy mô đun, tín chỉ tổ chức làm bài kiểm tra bổ sung. 
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Điều 11. Kiểm tra kết thúc mô đun, tín chỉ 

1. Thể lệ kiểm tra kết thúc mô đun, tín chỉ 

a) Điều kiện dự kiểm tra kết thúc mô đun, tín chỉ: Người học được dự kiểm tra 

kết thúc mô đun, tín chỉ khi có đủ điều kiện sau: 

- Tham dự ít nhất 70% thời gian lên lớp lý thuyết, 80% giờ thực hành, thực tập 

và các yêu cầu của mô đun được quy định trong đề cương chi tiết của mô đun, tín chỉ. 

- Điểm trung bình chung các điểm kiểm tra đạt từ 5,0 điểm trở lên. 

- Trường hợp người học bị ốm trong quá trình học hoặc trong kỳ kiểm tra kết 

thúc mô đun, tín chỉ phải viết đơn xin phép cho nhà trường trong thời hạn không quá 

một tuần kể từ ngày ốm, kèm theo giấy chứng nhận của cơ quan y tế trường hoặc cơ 

quan y tế cấp xã trở lên nhưng phải bảo đảm tham dự lớp học đủ thời gian theo quy 

định tại điểm này. 

b) Hình thức, thời gian kiểm tra 

- Hình thức kiểm tra kết thúc mô đun, tín chỉ là thực hiện bài kiểm tra kỹ năng 

tổng hợp, gồm kiến thức và kỹ năng thực hành một hoặc một số khâu công việc của 

nghề. 

- Thời gian làm bài kiểm tra kết thúc mô đun, tín chỉ đối với mỗi bài kiểm tra 

viết từ 60 đến 120 phút, thời gian làm bài kiểm tra đối với các hình thức kiểm tra khác 

hoặc thời gian làm bài kiểm tra của mô đun có tính đặc thù của nghề đào tạo do Hiệu 

trưởng quyết định trong chương trình đào tạo. 

- Hình thức kiểm tra, thời gian làm bài kiểm tra kết thúc mô đun, tín chỉ thực 

hiện theo đề cương chi tiết của mô đun, tín chỉ. 

c) Ra đề kiểm tra và chấm điểm 

- Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng chủ trì, phối hợp với Khoa chuyên môn 

tổ chức xây dựng, quản lý và sử dụng ngân hàng đề kiểm tra kết thúc mô đun, tín chỉ. 

Đề kiểm tra phải phù hợp với nội dung mô đun, tín chỉ đã được quy định trong chương 

trình và được bốc thăm ngẫu nhiên từ ngân hàng đề thi của nhà trường. Hiệu trưởng nhà 

trường phê duyệt đề trước khi sử dụng. 

- Cách chấm và tính điểm kiểm tra 

+ Mỗi bài kiểm tra kết thúc mô đun, tín chỉ phải do nhà giáo chấm điểm và phải 

ký tên vào bài kiểm tra, phiếu chấm điểm, bảng tổng hợp điểm. Việc chấm điểm bài 

kiểm tra viết tự luận, chấm điểm vấn đáp, thực hành phải thực hiện trên phiếu chấm thi 

theo quy định của phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng. 

+ Điểm kiểm tra là điểm trung bình cộng của các nhà giáo chấm. Trường hợp 

điểm của các nhà giáo chấm đối với một bài kiểm tra có sự chênh lệch trên 1,0 điểm 

(theo thang điểm 10) thì phải tổ chức xem xét hoặc chấm lại. Trường hợp chấm lại vẫn 

không thống nhất được điểm thì Trưởng khoa hoặc Trưởng Bộ môn xem xét, quyết định 

cuối cùng về cho điểm đối với bài kiểm tra đó. 
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+ Đối với người học không đủ điều kiện dự kiểm tra hoặc vắng mặt buổi kiểm 

tra không có lý do chính đáng thì phải nhận điểm 0 (không) cho lần kiểm tra đó; trường 

hợp có lý do chính đáng thì chưa tính điểm kiểm tra. 

- Cách tính điểm mô đun, tín chỉ 

+ Điểm mô đun, tín chỉ là điểm trung bình các điểm kiểm tra có trọng số 0,4 và 

điểm kiểm tra kết thúc mô đun, tín chỉ có trọng số 0,6. 

+ Điểm trung bình các điểm kiểm tra là trung bình cộng của các điểm kiểm tra 

thường xuyên, điểm kiểm tra định kỳ theo hệ số của từng loại điểm. Trong đó, điểm 

kiểm tra thường xuyên tính hệ số 1, điểm kiểm tra định kỳ tính hệ số 2. 

 

 

 

 

Trong đó: 

- ĐTX : Điểm kiểm tra thường xuyên. 

- ĐĐK : Điểm kiểm tra định kỳ. 

- ĐTKM : Điểm tổng kết mô đun. 

- ĐKTM : Điểm kiểm tra kết thúc môn. 

- n: Số bài kiểm tra định kỳ. 

- m: Số bài kiểm tra thường xuyên. 

d) Kết quả kiểm tra kết thúc mô đun, tín chỉ; học và kiểm tra lại 

- Người học đủ điều kiện dự kiểm tra sau mỗi lần học, được dự kiểm tra kết 

thúc mô đun, tín chỉ nhưng không quá hai lần kiểm tra, cụ thể: 

+ Người học được dự kiểm tra kết thúc mô đun, tín chỉ lần thứ nhất, nếu điểm 

mô đun đạt yêu cầu thì không phải dự kiểm tra lần thứ hai; nếu điểm kiểm tra kết thúc 

mô đun, tín chỉ chưa đạt yêu cầu thì phải dự kiểm tra thêm một lần nữa do Khoa 

chuyên môn tổ chức. 

+ Người học vắng mặt ở lần kiểm tra nào mà không có lý do chính đáng thì vẫn 

tính số lần dự kiểm tra đó nhưng điểm số là 0; trường hợp có lý do chính đáng thì 

chưa tính số lần dự kiểm tra và được Khoa chuyên môn bố trí dự kiểm tra. 

- Học lại và kiểm tra lại: 

Người học phải học và kiểm tra lại mô đun, tín chỉ chưa đạt yêu cầu nếu thuộc 

một trong các trường hợp sau: 

+ Không đủ điều kiện dự kiểm tra lần đầu; 

+ Đã hết số lần (02 lần) dự kiểm tra kết thúc mô đun, tín chỉ nhưng điểm mô 

đun chưa đạt yêu cầu. 

- Người học thuộc diện phải học và kiểm tra lại không được bảo lưu điểm, thời 

gian học tập của mô đun, tín chỉ lần học trước và phải bảo đảm các điều kiện dự kiểm 

tra được quy định tại điểm a khoản 1 của Điều này mới được dự kiểm tra kết thúc mô 

đun. 
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- Trường hợp không còn mô đun, tín chỉ do điều chỉnh chương trình thì Hiệu 

trưởng quyết định chọn mô đun, tín chỉ khác thay thế trên cơ sở phù hợp với mục tiêu 

của nghề đào tạo. 

2. Cách thức tổ chức kiểm tra kết thúc mô đun, tín chỉ 

a) Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng xây dựng kế hoạch kiểm tra kết thúc 

mô đun, tín chỉ trên cơ sở kế hoạch đào tạo của khoá học. 

b) Lịch kiểm tra của kỳ kiểm tra chính phải được thông báo trước ngày kiểm tra 

ít nhất 02 tuần. Lịch kiểm tra của kỳ kiểm tra lại phải được thông báo trước ngày kiểm 

tra ít nhất 01 tuần. Trong kỳ kiểm tra, từng mô đun, tín chỉ được tổ chức kiểm tra riêng 

biệt, không bố trí kiểm tra ghép một số mô đun, tín chỉ trong cùng một buổi kiểm tra 

của một học viên. 

c) Thời gian dành cho ôn kiểm tra mỗi mô đun, tín chỉ tỷ lệ thuận với số giờ của 

mô đun, tín chỉ đó và bảo đảm ít nhất là 1/2 ngày ôn thi cho 15 giờ thực học. Tất cả các 

mô đun, tín chỉ phải bố trí nhà giáo hướng dẫn ôn kiểm tra, đề cương ôn thi phải được 

công bố cho người học ngay khi bắt đầu tổ chức ôn kiểm tra. 

d) Danh sách học viên đủ điều kiện dự kiểm tra, không đủ điều kiện dự kiểm tra 

có nêu rõ lý do phải được công bố công khai trước ngày kiểm tra mô đun ít nhất 05 ngày 

làm việc. Danh sách phòng kiểm tra, địa điểm kiểm tra phải được công khai trước ngày 

kiểm tra kết thúc mô đun, tín chỉ từ 01-02 ngày làm việc. 

đ) Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng tổ chức phổ biến quy chế kiểm tra đối 

với học viên tham dự kỳ kiểm tra. Các phiên họp liên quan đến kỳ kiểm tra; việc lựa 

chọn bốc thăm, bàn giao đề kiểm tra, bài kiểm tra, điểm kiểm tra phải được ghi lại bằng 

biên bản. 

e) Điểm kiểm tra theo hình thức vấn đáp, thực hành, thực tập hoặc bảo vệ báo 

cáo thực tập phải được công bố cho học viên biết ngay sau khi chấm. Đối với các hình 

thức kiểm tra khác phải được công bố cho học viên biết muộn nhất sau 05 ngày làm 

việc kể từ ngày hết hạn nộp kết quả kiểm tra. 

Điều 12. Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp 

1. Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp do Hiệu trưởng thành lập (sau đây gọi tắt 

là Hội đồng). Hội đồng có 05 thành viên, do một lãnh đạo Trường làm chủ tịch, Trưởng 

phòng Đào tạo làm thư ký; trưởng Khoa chuyên môn, Trưởng phòng Khảo thí và Đảm 

bảo chất lượng và nhà giáo chủ nhiệm lớp làm thành viên. 

2. Nhiệm vụ của Hội đồng: 

a) Thông qua danh sách người học đủ điều kiện xét tốt nghiệp, người học chưa 

đủ điều kiện tốt nghiệp; 

b) Xếp loại tốt nghiệp cụ thể đối với người học đủ điều kiện xét tốt nghiệp; 

c) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc khóa học, Hội đồng hoàn 

thành việc xét tốt nghiệp và có văn bản đề nghị Hiệu trưởng việc công nhận tốt nghiệp 

đối với người học. 
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Điều 13. Công nhận tốt nghiệp 

1. Cách tính điểm tổng kết khoá học 

Điểm tổng kết khoá học của người học trình độ sơ cấp được tính theo công thức 

sau: 

 
Trong đó: 

- ĐTKKH: Điểm tổng kết khoá học. 

- ĐiTKM: Điểm tổng kết mô đun thứ  i. 

- n: Số lượng các mô đun đào tạo. 

2. Điều kiện được công nhận tốt nghiệp 

Người học trình độ sơ cấp được công nhận tốt nghiệp khi có đủ các điều kiện sau: 

a) Có điểm tổng kết khóa học được tính theo quy định tại khoản 1 của Điều 

này từ 5,0 điểm trở lên theo thang điểm 10; 

b) Không trong thời gian bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập có thời gian hoặc bị 

truy cứu trách nhiệm hình sự tại thời điểm xét công nhận tốt nghiệp. 

Trường hợp người học bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập có thời hạn, hết thời 

gian bị kỷ luật hoặc bị truy cứu tách nhiệm hình sự và đã có kết luận của cơ quan có 

thẩm quyền nhưng không thuộc trường hợp bị xử lý kỷ luật ở mức bị buộc thôi học thì 

được Hiệu trưởng tổ chức xét công nhận tốt nghiệp. 

3. Xếp loại tốt nghiệp 

a) Việc xếp loại tốt nghiệp cho người học được căn cứ vào điểm tổng kết khoá 

học. 

b) Các mức xếp loại tốt nghiệp được quy định như sau: 

- Loại xuất sắc có điểm tổng kết khoá học từ 9,0 đến 10; 

- Loại giỏi có điểm tổng kết khoá học từ 8,0 đến dưới 9,0; 

- Loại khá có điểm tổng kết khoá học từ 7,0 đến dưới 8,0; 

- Loại trung bình khá có điểm tổng kết khoá học từ 6,0 đến dưới 7,0; 

- Loại trung bình có điểm tổng kết khoá học từ 5,0 đến dưới 6,0. 

c) Các mức xếp loại tốt nghiệp xuất sắc, giỏi, khá, trung bình khá của học viên 

sẽ bị giảm đi một mức nếu học viên bị kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên trong thời gian 

học hoặc có một mô đun trở lên trong khoá học phải thi lại, học lại (Không tính mô đun 

được tạm hoãn học hoặc được miễn trừ). 

d) Mức xếp loại tốt nghiệp được ghi vào chứng chỉ sơ cấp và bảng tổng hợp kết 

quả học tập của học viên. 

4) Công nhận tốt nghiệp 

Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày có văn bản đề nghị công nhận tốt 

nghiệp đối với người học của Hội đồng, Hiệu trưởng nhà trường xem xét ra quyết định 

công nhận tốt nghiệp và công bố công khai tới người học và trong Trường. 
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Điều 13. Sổ sách, biểu mẫu quản lý đào tạo 

1. Hồ sơ, sổ sách dành cho Trường gồm có 

a) Hồ sơ tuyển sinh là các loại văn bản, tài liệu dành cho công tác tuyển sinh 

được thực hiện theo quy định. 

b) Chương trình đào tạo3 thể hiện được mục tiêu đào tạo; quy định chuẩn kiến 

thức, kỹ năng cả người học sau khi tốt nghiệp; phạm vi và cấu trúc nội dung, phương 

pháp và hình thức đào tạo; cách thức đánh giá kết quả học tập đối với từng mô đun, tín 

chỉ. 

c) Kế hoạch đào tạo. 

d) Sổ lên lớp. 

e) Sổ cấp chứng chỉ sơ cấp, Sổ cấp bản sao chứng chỉ sơ cấp. 

g) Sổ quản lý học viên, người học. 

2. Hồ sơ, sổ sách dành cho nhà giáo, người dạy gồm có 

a) Giáo án là kế hoạch giảng dạy của nhà giáo, người dạy cho từng bài học, gồm: 

- Giáo án lý thuyết 

- Giáo án thực hành 

- Giáo án tích hợp 

h) Sổ tay nhà giáo: Là sổ ghi chép của nhà giáo, người dạy trong quá trình giảng 

dạy trên lớp học. 

f) Đối với đào tạo lái xe ô tô các hạng ngoài danh mục hồ sơ tại điểm a, b, c 

khoản 2 Điều này nhà giáo giảng dạy thực hành phải xây dựng Sổ theo dõi thực hành 

lái xe đối với nhà giáo dạy thực hành. 

 

Chương III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH  

ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN 

 

Điều 14. Thời gian và kế hoạch đào tạo 

1. Thời gian đào tạo đối với các chương trình đào tạo thường xuyên quy định tại 

quy chế này được thực hiện theo yêu cầu của từng chương trình đào tạo, gồm: Thời gian 

thực học kiến thức nghề, kỹ năng mềm; thời gian thực học thực hành nghề; thời gian 

kiểm tra trước, trong quá trình đào tạo, kiểm tra kết thúc mô đun, tín chỉ; trong đó thời 

gian thực học thực hành nghề tối thiểu chiếm 80% tổng thời gian khóa học. 

2. Việc bố trí thời gian thực học được thực hiện linh hoạt trong ngày; trong tuần 

(ngày làm việc hoặc ngày thứ bảy, chủ nhật, ngày nghỉ) theo yêu cầu của học viên và 

được cụ thể trong kế hoạch đào tạo của từng khóa học, lớp học. 

3. Thời gian học mỗi buổi tối đa là 05 (năm) giờ và thời gian học trong một ngày 

tối đa là 08 (tám) giờ. 

4. Kế hoạch đào tạo của từng khóa học, lớp học được xây dựng linh hoạt, phù 

hợp với đối tượng học viên, đặc điểm của vùng, miền và phải bảo đảm thực hiện nội 
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dung chương trình đào tạo. Nội dung của kế hoạch đào tạo thực hiện theo mẫu tại Phụ 

lục XIII kèm theo quy chế này. 

Điều 15. Tổ chức lớp học và địa điểm đào tạo 

1. Tổ chức lớp học 

a) Lớp học kiến thức nghề, kỹ năng mềm tối đa 35 học viên.  

b) Lớp “chia nhóm” học thực hành nghề hoặc học tích hợp tối đa 18 học viên. 

c) Mỗi lớp học có ít nhất một nhà giáo hoặc người dạy nghề trực tiếp giảng dạy 

và phụ trách lớp. 

2. Địa điểm đào tạo được thực hiện linh hoạt tại Trường, doanh nghiệp, nơi sản 

xuất, nhưng phải đảm bảo các điều kiện để dạy và học về mặt bằng, địa điểm học kiến 

thức nghề; địa điểm học thực hành kỹ năng nghề; phương tiện, thiết bị, nguyên nhiên 

vật liệu phục vụ đào tạo theo yêu cầu của mô đun, môn học trong chương trình đào tạo. 

Điều 16. Phương pháp đào tạo thường xuyên 

1. Phương pháp đào tạo là dạy tích hợp giữa lý thuyết với thực hành, lấy thực 

hành là chính; đồng thời phải gắn với thực tế (vừa làm, vừa học); phát huy vai trò chủ 

động, năng lực tự học và kinh nghiệm của người học; sử dụng phương tiện hiện đại và 

công nghệ thông tin truyền thông để nâng cao chất lượng hiệu quả dạy và học. 

2. Khi bắt đầu khóa học, nhà giáo, người dạy nghề thực hiện kiểm tra, đánh giá 

về kiến thức, kỹ năng mềm và kỹ năng nghề đối với học viên để chuẩn bị nội dung, 

phương pháp giảng dạy phù hợp. Nội dung, phương pháp kiểm tra do nhà giáo, người 

dạy nghề trực tiếp giảng dạy lựa chọn, quyết định. 

3. Tổ chức giảng dạy những kiến thức, hướng dẫn thực hành nghề theo nội dung, 

yêu cầu của mô đun mà người học chưa biết, chưa làm được hoặc chưa nắm vững, đầy 

đủ, chưa làm được thành thạo. 

4. Kết thúc mô đun, học viên tiếp tục làm công việc đã được học tại đang làm 

việc hoặc tự ôn luyện nội dung kiến thức, thực hành kỹ năng nghề đã học để chuẩn bị 

học mô đun. 

Điều 17. Kiểm tra và cấp chứng chỉ đào tạo 

1. Kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học viên, gồm: kiểm tra đầu khóa học, 

kiểm tra khi kết thúc mô đun, môn học. 

a) Kiểm tra đầu khóa học thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 16 của Quy 

chế này. 

b) Kiểm tra khi kết thúc mô đun, môn học, chương trình đào tạo thực hiện theo 

quy định tại khoản 2 Điều này. 

2. Kiểm tra khi kết thúc mô đun, môn học, chương trình đào tạo: 

a) Người học được dự kiểm tra kết thúc mô đun khi có đủ điều kiện sau: 

- Tham dự ít nhất 70% thời gian lên lớp lý thuyết, 80% giờ thực hành, thực tập 

và các yêu cầu của mô đun được quy định trong đề cương chi tiết của mô đun. 

- Trường hợp người học bị ốm trong quá trình học hoặc trong kỳ kiểm tra kết 

thúc mô đun, phải viết đơn xin phép gửi Khoa/Trung tâm chuyên môn trong thời hạn 
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không quá một tuần kể từ ngày ốm, kèm theo giấy chứng nhận của cơ quan y tế trường 

hoặc cơ quan y tế cấp xã trở lên nhưng phải bảo đảm tham dự lớp học đủ thời gian theo 

quy định tại điểm này. 

- Trường hợp người học có điểm kiểm tra kết thúc mô đun, môn học ở mức 

không đạt yêu cầu hoặc vắng dự kiểm tra có lí do thì được nhà trường xem xét, bố trí 

kiểm tra ở khóa học tiếp theo. 

b) Hình thức, thời gian kiểm tra 

- Hình thức kiểm tra kết thúc môn học, mô đun, chương trình đào tạo là thực hiện 

bài kiểm tra tự luận, trắc nghiệm hoặc kỹ năng tổng hợp, gồm kiến thức và kỹ năng 

thực hành một hoặc một số khâu công việc của nghề. 

Thời gian làm bài kiểm tra kết thúc môn học, mô đun, chương trình đào tạo đối 

với mỗi bài kiểm tra viết từ 45 đến 120 phút, thời gian làm bài kiểm tra đối với các hình 

thức kiểm tra khác hoặc thời gian làm bài kiểm tra của mô đun có tính đặc thù của từng 

nghề đào tạo do Hiệu trưởng quyết định. 

c) Ra đề kiểm tra và chấm điểm 

- Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng tổ chức xây dựng, quản lý và sử dụng 

đề kiểm tra kết thúc môn học, mô đun, chương trình đào tạo. Đề kiểm tra phải phù hợp 

với nội dung đã được quy định trong chương trình đào tạo. 

- Cách chấm và tính điểm kiểm tra 

Mỗi bài kiểm tra kết thúc môn học, mô đun, chương trình đào tạo phải do nhà 

giáo đánh giá và phải ký, ghi rõ họ, tên của người đánh giá vào bài kiểm tra. Việc đánh 

giá bài kiểm tra viết tự luận, vấn đáp, thực hành phải thực hiện trên phiếu đánh giá. 

Kết quả kiểm tra được đánh giá theo một trong hai mức: Đạt yêu cầu (Trả lời 

đúng hoặc thực hiện đạt từ 50% khối lượng công việc, kỹ năng nội dung cần đánh giá) 

và Không đạt yêu cầu (Trả lời đúng hoặc thực hiện đạt dưới 50% khối lượng công việc, 

kỹ năng nội dung cần đánh giá). 

d) Cách thức tổ chức kiểm tra kết thúc mô đun, môn học, chương trình đào tạo 

- Kế hoạch kiểm tra kết thúc môn học, mô đun do phòng Khảo thí và Đảm bảo 

chất lượng xây dựng trên cơ sở kế hoạch đào tạo của khoá học. 

- Lịch kiểm tra của kỳ kiểm tra chính phải được thông báo khi bắt đầu khóa học. 

Lịch kiểm tra của kỳ kiểm tra lại phải được thông báo trước ngày kiểm tra ít nhất 04 

ngày làm việc. 

- Danh sách học viên đủ điều kiện dự kiểm tra, không đủ điều kiện dự kiểm tra 

có nêu rõ lý do phải được công bố công khai trước ngày kiểm tra mô đun ít nhất 02 ngày 

làm việc. Danh sách phòng kiểm tra, địa điểm kiểm tra phải được công khai trước ngày 

kiểm tra kết thúc mô đun từ 01-02 ngày làm việc. 

- Người học không đủ điều kiện dự kiểm tra hoặc vắng mặt buổi kiểm tra không 

có lý do chính đáng thì xem như không đạt yêu cầu cho lần kiểm tra đó; trường hợp có 

lý do chính đáng thì chưa tính vào lần kiểm tra đó và được bố trí kiểm tra lại. 
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- Người học có kết quả kiểm tra không đạt yêu cầu, thì phải tự ôn tập nội dung 

kiến thức và thực hành nghề đã học để dự kiểm tra lại. Số lần kiểm tra lại tối đa là 2 

lần. Nếu kiểm tra lại lần thứ hai vẫn không đạt yêu cầu, thì phải học lại (nếu học viên 

có nhu cầu). 

3. Chứng chỉ đào tạo do Hiệu trưởng nhà trường cấp cho học viên có 100% các 

kết quả kiểm tra khi kết thúc mô đun, môn học trong chương trình đào tạo đạt yêu cầu. 

Chứng chỉ đào tạo ghi rõ nội dung, thời gian khóa học bằng tiếng Việt và tiếng 

Anh theo mẫu quy định hiện hành của nhà trường. 

Điều 18. Sổ sách, biểu mẫu quản lý đào tạo thường xuyên gồm: 

Sổ sách, biểu mẫu quản lý đối với chương trình đào tạo thường xuyên 

1. Chương trình đào tạo, giáo trình hoặc tài liệu giảng dạy chương trình đào tạo 

theo quy định hiện hành. 

2. Danh sách nhà giáo, người dạy nghề theo mẫu. 

3. Kế hoạch đào tạo theo mẫu. 

4. Phiếu học viên theo mẫu. 

5. Sổ theo dõi kết quả học tập của học viên theo quy định của nhà trường. 

 

Chương IV 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 

Điều 19. Chế độ báo cáo 

Nhà trường định kỳ báo cáo bằng văn bản gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 

Điều 20. Trách nhiệm của các đơn vị thuộc Trường 

1. Tùy theo chức năng và nhiệm vụ được giao, các đơn vị thuộc Trường tham 

mưu tổ chức thực hiện Quy chế này theo đúng quy định hiện hành. 

2. Viên chức, người lao động nếu vi phạm Quy chế này thì tùy theo tính chất, 

mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình 

sự, bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật hiện hành./. 

 

 

 

 


