
 TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN  
 
 Số:  86/ TB-CTSV Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22  tháng  3  năm 2016 
   

THÔNG BÁO 
Về việc thực hiện đánh giá kết quả rèn luyện bằng hình thức online theo học kỳ 

học kỳ 2 năm học 2015 - 2016 
 

Căn cứ Quyết định 312/QĐ-ĐHM ngày 16/03/2016 về việc ban hành Quy chế đánh giá 
kết quả rèn luyện của người học được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy – Trường Đại 
học Mở Thành phố Hồ Chí Minh; từ học kỳ 2 năm học 2015 – 2016 công tác đánh giá kết 
quả rèn luyện theo hình thức online sẽ được thực hiện theo từng học kỳ. 

Lưu ý: Sinh viên có xếp loại rèn luyện 2 học kỳ liên tiếp loại yếu, kém (<50 điểm) sẽ 
bị khóa mã số sinh viên học kỳ 1 năm học 2016 – 2017. 

Nhằm phục vụ công tác đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên được thuận lợi; Phòng 
Công tác sinh viên thông báo một số nội dung sau: 

1. Các hoạt động công tác sinh viên được cộng (trừ) điểm rèn luyện trong học kỳ 2 
năm học 2015 – 2016 cụ thể: 

a. Minh chứng cấp trường: 
Điều 1: điểm tối đa 20 điểm – điểm cơ bản 15 điểm  

NỘI DUNG MINH CHỨNG ĐIỂM 
CỘNG 

ĐIỂM 
TRỪ 

ĐƠN VỊ 
THỰC 
HIỆN 

1. Sinh viên có điểm trung bình học 
tập tích lũy với thang điểm 10 cụ thể: 
      - Từ 0,00 đến cận 4,00 
      - Từ 4,00 đến cận 5,00 
      - Từ 5,00 đến cận 6,00 
      - Từ 6,00 đến cận 7,00 
      - Từ 7,00 đến cận 8,00 
      - Từ 8,00 đến cận 9,00 
      - Từ 9,00 đến 10,00 

 
 
+ 0 đ 
+ 5 đ 
+10 đ 
+15 đ 
+16 đ 
+17 đ 
+18 đ 

  

P.QLĐT 

 
Điều 2: điểm tối đa 25 điểm – điểm cơ bản: 25 điểm 

NỘI DUNG MINH CHỨNG ĐIỂM 
CỘNG 

ĐIỂM 
TRỪ 

ĐƠN VỊ 
THỰC 
HIỆN 

1.Sinh viên chấp hành Quy chế thi + 5đ/HK -5 đ/HK P.KT&KĐCL 

2. Sinh viên đăng ký môn học + 5đ/HK   P.QLĐT 



NỘI DUNG MINH CHỨNG ĐIỂM 
CỘNG 

ĐIỂM 
TRỪ 

ĐƠN VỊ 
THỰC 
HIỆN 

3.Đóng học phí đúng hạn + 5đ/HK   P.QLĐT 

4. Thực hiện phiếu phản hồi thông 
tin về môn học và giảng viên (đánh 
giá giảng viên trực tuyến) 

+ 5đ/HK   P.QLĐT 

5. Chấp hành đúng quy định của Thư 
Viện 

+ 5đ/HK -5 đ/HK THƯ VIỆN 

6. Thực hiện đăng ký ngoại trú + 5đ/HK -5 đ/HK P.CTSV 

7. Có tham gia trong các buổi gặp gỡ 
trao đổi giữa nhà trường với SV, 
đóng góp về các hoạt động của nhà 
trường  

+ 5đ/HK   KHOA 

 
Điều 3: điểm tối đa 25 điểm - Điểm cơ bản: 10 điểm - Bắt buộc tham gia ít nhất 
2 hoạt động/học kỳ 

NỘI DUNG MINH CHỨNG ĐIỂM 
CỘNG 

ĐIỂM 
TRỪ 

ĐƠN VỊ 
THỰC 
HIỆN 

Hoạt động cấp trường: 

1. Tham dự tuần lễ sinh hoạt công 
dân SV đầu năm, đầu khoá 

+10đ/HK -10 đ/HK P.CTSV 

2. Làm bài thu hoạch tuần lễ sinh 
hoạt công dân SV đầu năm, đầu khoá 

+4đ/HK - 4 đ/HK P.CTSV 

3. Chạy Việt dã năm 2016 +5đ/ HK   P.CTSV 

4. Chương trình Nhân vật – Sự kiện +5đ/ HK  P.CTSV 

5. Hướng dẫn Thao tác chương trình 
CV online 

+5đ/ HK  P.CTSV 

6. Khảo sát "Mức độ hài lòng của 
sinh viên đối với các dịch vụ hỗ trợ 
sinh viên 

+5đ/ HK  P.CTSV 

7. Tham gia các hoạt động cho sinh 
viên học GDQP - GDTC tại Cơ sở 2 - 
Long Bình 

+5đ/ HK  P.CTSV 

8. Tham gia hội thao truyền thống 
- Cổ vũ 
- Tham gia 
- Ban tổ chức 
- Đoạt giải I, II 
- Đoạt giải III, KK 

 
+3đ/ HK 
+5đ/ HK 
+7đ/ HK 
+10đ/HK 
+7đ/ HK 

 P.CTSV 



9. Chung kết cuộc thi "Tôi - Người 
thủ lĩnh tài ba" 
- Tham gia 
- Ban tổ chức 

 
 
+5đ/HK 
+7đ/HK 

 Đoàn TN – 
Hội SV 

10. Tham gia học 6 bài Lý luận chính 
trị 
- Tham gia 
- Ban tổ chức 

 
 
+5đ/HK 
+7đ/HK 

 Đoàn TN – 
Hội SV 

11. Ngày hội Đoàn viên - Youth OU 
Day 2016 
- Tham gia 
- Ban tổ chức 

 
 
+5đ/HK 
+7đ/HK 

 Đoàn TN – 
Hội SV 

12. Thực hiện các hoạt động Tháng 
Thanh niên 
- Tham gia 
- Ban tổ chức 

 
 
+5đ/HK 
+7đ/HK 

 Đoàn TN – 
Hội SV 

13. Hội nghị nghiên cứu khoa học 
sinh viên  năm học 2015 – 2016 
- Tham gia 
- Ban tổ chức 

 
 
+5đ/HK 
+7đ/HK 

 Đoàn TN – 
Hội SV 

14. Triển lãm ảnh "Đoàn trường ĐH 
Mở TP.HCM - 20 năm đồng hành 
cùng sinh viên, phát triển cùng nhà 
trường" 
- Tham gia 
- Ban tổ chức 

 
 
 
 
+5đ/HK 
+7đ/HK 

 Đoàn TN – 
Hội SV 

15. Diễn đàn gặp gỡ đối thoại với 
Đảng ủy - Ban Giám hiệu nhà trường 
- Tham gia 
- Ban tổ chức 

 
 
+5đ/HK 
+7đ/HK 

 Đoàn TN – 
Hội SV 

16. Ngày hội Pháp luật Nước CHXH 
CN Việt Nam 
- Tham gia 
- Ban tổ chức 

 
 
+5đ/HK 
+7đ/HK 

 Đoàn TN – 
Hội SV 

17. Cuộc thi "Người dẫn chương trình 
HCMC OU" 
- Tham gia 
- Ban tổ chức 

 
 
+5đ/HK 
+7đ/HK 

 Đoàn TN – 
Hội SV 

18. Hoạt động kỷ niệm 20 năm thành 
Đoàn TNCS HCM trường Đại học 
Mở TP. HCM (10/4/1996 – 
10/4/2016). 
- Tham gia 
- Ban tổ chức 

 
 
 
 
+5đ/HK 
+7đ/HK 

 Đoàn TN – 
Hội SV 

19. Triển khai thực hiện công trình 
thanh niên chào mừng 85 năm thành 
lập Đoàn TNCS HCM và 20 năm 
thành lập Đoàn Trường 
- Tham gia 

 
 
 
 
+5đ/HK 

 Đoàn TN – 
Hội SV 



- Ban tổ chức +7đ/HK 

20. Tham gia Hội thi tự hào sử việt 
- Tham gia 
- Ban tổ chức 

 
+5đ/HK 
+7đ/HK 

 Đoàn TN – 
Hội SV 

21. Tổ chức cuộc thi Tôi tài năng - 
OU Gottalent 
- Tham gia 
- Ban tổ chức 

 
 
+5đ/HK 
+7đ/HK 

 Đoàn TN – 
Hội SV 

22. Tham gia giải Thể thao sinh viên 
Việt Nam – VUG 2016 
- Tham gia 
- Ban tổ chức 

 
 
+5đ/HK 
+7đ/HK 

 Đoàn TN – 
Hội SV 

23. Tham gia các hoạt động do nhà 
trường hoặc các đơn vị bên ngoài tổ 
chức 
- Tham gia 
- Ban tổ chức 

 
 
 
+5đ/HK 
+7đ/HK 

 Các đơn vị 
trong và 
ngoài trường 

Hoạt động cấp khoa: (Đính kèm bảng kế hoạch công tác sinh viên học kỳ 
2 NH 2015 – 2016) 

  
Điều 4: điểm tối đa 30 điểm - Điểm cơ bản: 15 điểm 

NỘI DUNG MINH CHỨNG ĐIỂM 
CỘNG 

ĐIỂM 
TRỪ 

ĐƠN VỊ 
THỰC 
HIỆN 

1. Sinh viên chấp hành luật pháp và 
các quy định của Nhà nước không có 
thông báo do công an hoặc các đơn vị 
khác gửi cho trường 

+15 đ/lần -5 đ/lần 

P.CTSV 

2. Ngày thứ bảy tình nguyện, chủ 
nhật xanh 
- Tham gia 
- Ban tổ chức 

 
 
+5đ/HK 
+7đ/HK 

 Đoàn TN – 
Hội SV 

3. Các hoạt động trong chuỗi chương 
trình tháng tìm hiểu về TPP 
- Tham gia 
- Ban tổ chức 

 
 
+5đ/HK 
+7đ/HK 

 Đoàn TN – 
Hội SV 

4. Tham gia các hoạt động do nhà 
trường hoặc các đơn vị bên ngoài tổ 
chức 
- Tham gia 
- Ban tổ chức 

 
 
 
+5đ/HK 
+7đ/HK 

 Các đơn vị 
trong và 
ngoài trường 

2. Tiến độ thực hiện đánh giá kết quả rèn luyện học kỳ 2 năm học 2015 – 2016 (từ 
ngày 22/02/2016 - 05/06/2016) (15 tuần) 

a. Các hoạt động được tổ chức từ ngày 22/02/2016 - 05/06/2016 sẽ được cộng điểm 
rèn luyện trong học kỳ 2 năm học 2015 - 2016 



b. Thời gian cập nhật minh chứng điểm rèn luyện: từ ngày 22/02/2016 - 30/07/2016 
+ Từ ngày 22/02/2016 – 10/06/2016: Cập nhật các minh chứng hoạt động do Phòng 

Công tác sinh viên tổ chức, danh sách sinh viên đăng ký ngoại trú; sinh viên tham gia trong 
buổi gặp gỡ trao đổi giữ nhà trường với SV, đóng góp về các hoạt động của nhà trường; sinh 
hoạt công dân, Nhân vật – Sự kiện … 

+ Từ ngày 04/05/2016 – 13/05/2016: Cập nhật danh sách sinh viên chấp hành (hoặc 
vi phạm) đăng ký môn học, đóng học phí đúng hạn, thực hiện phản hồi thông tin về môn 
học và giảng viên (đánh giá giảng viên trực tuyến) do Phòng Quản lý đào tạo cung cấp. 

+ Từ ngày 06/06/2016 – 17/06/2016: Cập nhật danh sách sinh viên chấp hành (hoặc 
vi phạm) Quy định Thư viện do Thư viện cung cấp. 

+ Từ ngày 22/02/2016 – 10/06/2016: Sau thời gian tổ chức tối đa 7 ngày các khoa 
cập nhật minh chứng do Khoa tổ chức, Sinh viên thường kiểm tra minh chứng và nộp minh 
chứng ngoài trường. 

+ Từ ngày 08/07/2016 – 30/07/2016: Cập nhật điểm trung bình học tập học kỳ và 
sinh viên chấp hành quy chế thi vào hệ thống do Trung tâm Khảo thí và Kiểm định chất 
lượng cung cấp. 

+ Ngày 30/07/2016: Thực hiện thống kê báo cáo sơ kết cho Ban giám hiệu; 
c. Thời gian thực hiện đánh giá kết quả rèn luyện học kỳ 2 năm học 2015 - 2016: 

từ ngày 01/08/2016 - 31/08/2016 
+ Từ ngày 01/08/2016 – 05/08/2016: Sinh viên kiểm tra các hoạt động đã tham gia 

và phản hồi về Khoa (nếu có); 
+ Từ ngày 01/08/2016 – 09/08/2016: Các Khoa và Phòng Công tác sinh viên tiến 

hành điều chỉnh, bổ sung minh chứng (nếu có); 
+ Từ ngày 10/08/2016 – 12/08/2016: Sinh viên thực hiện xác nhận kết quả đánh giá 

rèn luyện; 
+ Từ ngày 15/08/2016 – 19/08/2016: Phòng Công tác sinh viên tổng hợp hồ sơ trình 

hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên. 
+ Ngày 22/08/2016: Dự kiến họp Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện. 
Rất mong nhận được sự hỗ trợ của Quý khoa, Quý đơn vị có liên quan. 
Trân trọng. 

    TRƯỞNG PHÒNG  

     

 

 

    Tạ Thị Lan Anh   

Nơi nhận: 
 Thầy Nhân “để báo cáo”; 
 Các Khoa, các đơn vị có liên quan “để phối hợp 

thực hiện”; 
 Lưu: VT. 


