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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Quy chế xét, cấp học bổng Khuyến khích học nghề 
cho học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng Nghề tỉnh Bình Thuận 

  

 

HIỆU TRƯỞNG 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ TỈNH BÌNH THUẬN 

 

Căn cứ Quyết định số 254/QĐ-LĐTBXH ngày 02/3/2012 của Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội về việc thành lập Trường Cao đẳng Nghề tỉnh Bình Thuận; 

Căn cứ Điều lệ Trường Cao đẳng Nghề tỉnh Bình Thuận đã được UBND  
tỉnh  Bình Thuận phê duyệt tại Quyết định số 1117/QĐ-UBND ngày 11/6/2012; 

Căn cứ Quyết định số 70/QĐ-LĐTBXH ngày 30/12/2008 của Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội về việc xét cấp học bổng khuyến khích học nghề; 

Căn cứ tình hình thực tế của trường; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Công tác Học sinh - Sinh viên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế xét, cấp học bổng 
Khuyến khích học nghề cho học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng Nghề tỉnh Bình 
Thuận. 

Điều 2. Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên có trách nhiệm phối hợp với 
các đơn vị trực thuộc Trường hướng dẫn thực hiện Quy chế này. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký và thay thế các Quyết định số 
69/QĐ-TCĐN ngày 03/3/2016 về việc ban hành Quy chế xét, cấp học bổng khuyến 
khích học nghề cho học sinh, sinh viên; Quyết định số 391/QĐ-TCĐN ngày 
26/8/2016 về việc Bổ sung Quy chế xét, cấp học bổng khuyến khích học nghề cho 
học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng Nghề tỉnh Bình Thuận. 

Điều 4. Các ông (bà) Trưởng các đơn vị trực thuộc Trường và học sinh, sinh 
viên đang học tại Trường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 
- Lưu: VT, CTHSSV(Loan). 

 

                                        HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 
                                      Nguyễn Thanh Tâm
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UBND TỈNH BÌNH THUẬN 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ 

 

CỘNG HÒA 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 Nghề tỉnh Bình Thuận 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 66/QĐ-TCĐN ngày 05/3/2018 

của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề tỉnh Bình Thuận) 

Chương I 
PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG 

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng 

1. Học bổng Khuyến khích học nghề được áp dụng cho học sinh, sinh viên 
(HSSV) đang học tại Trường Cao đẳng Nghề tỉnh Bình Thuận. 

2. Đối tượng được xét, cấp học bổng Khuyến khích học nghề là những 
HSSV đang học trình độ cao đẳng, trung cấp hệ chính quy (trừ học sinh dân tộc 
thiểu số học nghề theo Quyết định 35/QĐ-UBND ngày 12/8/2014 của UBND tỉnh 
về việc Quy định chế độ cho học sinh dân tộc thiểu số học nghề tại Trường Cao 
đẳng Nghề tỉnh Bình Thuận và sinh viên hệ liên thông từ trung cấp lên cao đẳng). 

Chương II 
TIÊU CHUẨN, XẾP LOẠI 

VÀ MỨC CẤP HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC NGHỀ 

Điều 2. Tiêu chuẩn xét, cấp và xếp loại học bổng  

1. HSSV có kết quả học tập và rèn luyện đạt từ loại Khá trở lên trong học kỳ 
theo Quy chế Công tác học sinh, sinh viên được ban hành kèm theo Quyết định số 
584/QĐ-TCĐN ngày 07/12/2017 và Quy chế đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp 
chính quy được ban hành kèm theo Quyết định số 226/QĐ-TCĐN ngày 05/6/2017 
của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề tỉnh Bình Thuận; 

2. HSSV 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 đánh giá 
rèn luyện 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: 

a. HSSV 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; 

b. HSSV đạt giải trong các kỳ thi tay nghề cấp quốc gia của năm học đó, xếp 
tương đương loại Giỏi; 

c. HSSV 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. 

3. Xếp loại học bổng 

Học bổng Khuyến khích học nghề được trao cho HSSV theo 03 loại Khá, 



3  

Giỏi và Xuất sắc, tiêu chuẩn xếp loại học bổng cụ thể: 

a. Loại Khá: Có kết quả học tập và rèn luyện từ Khá trở lên; 

b. Loại Giỏi: Có kết quả học tập từ Giỏi trở lên và xếp loại rèn luyện từ Tốt 
trở lên; 

c. Loại Xuất sắc: Có kết quả học tập và rèn luyện Xuất sắc. 

4. Điều kiện xét, cấp học bổng cho HSSV 

4.1. Trong học kỳ không có môn học/mô-đun bị kiểm tra, thi lại lần hai và bị 
kỷ luật từ mức khiển trách trở lên; 

4.2. Không vi phạm pháp luật; không vi phạm nội quy, quy định của Nhà 
trường bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên; vắng chào cờ, sinh hoạt lớp, sinh hoạt 
Đoàn, hội họp, sinh hoạt ngoại khóa, sinh hoạt Câu lạc bộ, học tập Tuần sinh hoạt 
Công dân - HSSV, các hoạt động xã hội, hoạt động công tác Đoàn và phong trào 
thanh niên,… không lý do (trường hợp vắng có lý do phải có minh chứng cụ thể 
nhưng không quá 02 lần/học kỳ). 

4.3. Không vắng học, trễ học quá 15 phút hoặc bỏ học giữa buổi không lý 
do, trừ các trường hợp sau đây: 

a. Nằm viện có đơn xin phép và giấy chứng nhận của cơ quan y tế trong thời 
gian điều trị hoặc sau khi điều trị; 

b. Được điều động thực hiện nhiệm vụ của Nhà trường; 

c. HSSV vắng học 03 ngày với các lý do: 

- Đám cưới của bản thân HSSV (có đơn xin phép và chữ ký xác nhận của 
giáo viên chủ nhiệm); 

- Nhà có đám tang cha, mẹ, anh, chị em ruột (có đơn xin phép ghi rõ địa 
điểm cư trú của người mất và có chữ ký xác nhận của phụ huynh); 

- Gia đình bị thiên tai, hỏa hoạn (có giấy xác nhận của chính quyền địa phương). 

d. HSSV vắng học 01 ngày với các lý do: 

- Đưa cha, mẹ, anh, chị, em ruột đi cấp cứu tại cơ sở Y tế (có đơn xin phép 
ghi rõ cấp cứu tại cơ sở Y tế và chữ ký xác nhận của phụ huynh); 

- Dự đám tang của ông, bà, chú, bác, cô, dì ruột (có đơn xin phép ghi rõ địa 
điểm cư trú của người mất và có chữ ký xác nhận của phụ huynh); 

- Bị tai nạn giao thông khám và sơ cứu vết thương khẩn cấp (có giấy chứng 
nhận của cơ sở Y tế); 

- Trường hợp bị bệnh đột xuất vắng học (có đơn xin phép, có chữ ký xác 
nhận của phụ huynh và giáo viên chủ nhiệm). 

e. HSSV đi học trễ, về sớm 15 phút; nghỉ học giữa buổi với các lý do: 

+ Đi học trễ do phương tiện giao thông bị hư hỏng trên đường đi học (có bản 
tường trình, chữ ký xác nhận của Ban cán sự lớp và giáo viên chủ nhiệm); 
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+ Về sớm do bệnh đột xuất không thể tiếp tục học hết buổi (được sự đồng ý  
của Y tế nhà trường và giáo viên bộ môn); 

+ Đi làm ngoài giờ tăng thêm thu nhập (có làm đơn đăng ký với Trường); 

Điều 3. Mức học bổng  

Học bổng được cấp cho HSSV theo từng học kỳ và mức học bổng thực hiện 
theo nguyên tắc sau: 

1. HSSV xếp loại Khá bằng mức học phí thực đóng theo nhóm ngành, nghề 
và trình độ đào tạo. 

2. HSSV xếp loại Giỏi bằng 1,2 lần số tiền học bổng loại Khá. 

3. HSSV xếp loại Xuất sắc bằng 1,4 lần số tiền học bổng loại Khá. 

Chương III 
PHƯƠNG THỨC, THỜI GIAN, HỒ SƠ, QUY TRÌNH XÉT, CẤP HỌC 

BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC NGHỀ 

Điều 4. Phương thức và thời gian xét, cấp học bổng  

1. Phương thức xét, cấp học bổng 

a. Hội đồng xét, cấp học bổng Khuyến khích học nghề (Hội đồng xét, cấp  
học bổng) tổ chức xét, cấp theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp cho đến khi hết số 
kinh phí học bổng đã được phân bổ cho từng học kỳ; 

b. 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, nghề và trình độ đào tạo; 

c. HSSV học đồng thời nhiều ngành, nghề nếu đủ điều kiện xét, cấp nhiều 
loại học bổng thì chỉ được hưởng một suất cao nhất trong học kỳ. 

2. Thời gian xét, cấp học bổng 

Học bổng được xét, cấp cho HSSV vào cuối mỗi học kỳ theo tiến độ đào tạo 
của Trường (2 học kỳ/năm học). 

Điều 5. Hồ sơ và quy trình xét, cấp học bổng  

1. Hồ sơ xét, cấp học bổng 

a. Đơn đề nghị xét, cấp học bổng của HSSV có cam kết của phụ huynh hoặc 
người nuôi dưỡng (mẫu đơn được ban hành kèm theo Quy chế này); 

b. Kết quả học tập và đánh giá rèn luyện trong học kỳ có xác nhận của 
phòng Đào tạo, phòng Công tác Học sinh - Sinh viên, Trưởng khoa chuyên môn và 
Giáo viên chủ nhiệm. 

2. Quy trình xét, cấp học bổng 

a. Bước 1. Triển khai xét, cấp học bổng 

Vào cuối mỗi học kỳ theo tiến độ đào tạo của Trường, phòng Công tác Học 
sinh - Sinh viên ban hành thông báo xét, cấp học bổng Khuyến khích học nghề;  
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b. Bước 2. Các Khoa triển khai, tổng hợp, kiểm tra hồ sơ 

- Các Khoa triển khai cho HSSV đủ tiêu chuẩn và điều kiện nộp hồ sơ; 

- HSSV đủ tiêu chuẩn, điều kiện xét, cấp học bổng hoàn tất hồ sơ theo quy 
định và gửi về Khoa quản lý HSSV; 

- Các Khoa kiểm tra, tổng hợp danh sách, hồ sơ của HSSV được đề nghị xét, 
cấp học bổng gửi về phòng Công tác Học sinh - Sinh viên; 

c. Bước 3. Trình hồ sơ HSSV được đề nghị xét, cấp học bổng cho Hội đồng 
xét, cấp học bổng Trường 

Căn cứ danh sách, hồ sơ các Khoa gửi về, phòng Công tác Học sinh - Sinh 
viên phối hợp các đơn vị có liên quan tiến hành kiểm tra hồ sơ, tổng hợp danh sách 
và hoàn thành các thủ tục trình Hội đồng xét, cấp học bổng của Trường; 

d. Bước 4. Họp Hội đồng xét, cấp học bổng của Trường  

Căn cứ danh sách, hồ sơ HSSV được đề nghị xét, cấp học bổng do phòng 
Công tác Học sinh - Sinh viên trình, Hội đồng xét, cấp học bổng Trường tiến hành 
họp xét, đề nghị Hiệu trưởng công nhận; 

e. Bước 5. Tham mưu Hiệu trưởng ký quyết định cấp học bổng cho HSSV  

Căn cứ vào kết quả họp của  Hội đồng xét, cấp học bổng của Trường, Phòng 
Công tác Học sinh - Sinh viên tham mưu Hiệu trưởng ký quyết định cấp học bổng 
cho HSSV. 

Chương IV 
NGUỒN QUỸ VÀ SỬ DỤNG QUỸ HỌC BỔNG 

KHUYẾN KHÍCH HỌC NGHỀ 

Điều 6. Nguồn quỹ và sử dụng quỹ học bổng  

1. Quỹ học bổng Khuyến khích học nghề được trích tối thiểu từ 15% nguồn 
thu học phí trình độ trung cấp và cao đẳng hệ chính quy hàng năm của Trường. 

2. Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng Nghề tỉnh Bình Thuận 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 V 
TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 7. Công tác phối hợp 

1. Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên có trách nhiệm phối hợp với các đơn 
vị trực thuộc, giáo viên chủ nhiệm, gia đình HSSV có liên quan để tổ chức, tham 
mưu, tổng hợp thực hiện tốt quy chế xét, cấp học bổng Khuyến khích học nghề. 

2. Các đơn vị trực thuộc và giáo viên chủ nhiệm các lớp có trách nhiệm triển 
khai thực hiện quy chế này đến HSSV đang học tại Trường. 

Điều 8. Chế độ báo cáo 

1. Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên có trách nhiệm báo cáo định kỳ theo 
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học kỳ, năm học và đột xuất cho Ban Giám hiệu và cấp trên (nếu có) tình hình thực 
hiện xét, cấp học bổng Khuyến khích học nghề cho HSSV của Trường. 

2. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, phát sinh đề nghị các đơn vị 
phản ánh về Ban Giám hiệu (thông qua phòng Công tác Học sinh - Sinh viên) để 
xem xét, giải quyết./. 

 HIỆU TRƯỞNG 
 
 
 

Nguyễn Thanh Tâm 
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