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QUYẾT ĐỊNH   
Về việc ban hành “Quy định công tác Giáo viên chủ nhiệm”  

của 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 trưởng 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 26/2007/BLĐTBXH ngày 24/12/2007 của Bộ trưởng Bộ 
Lao động-Thương binh và Xã hội về việc ban hành quy chế công tác học sinh sinh 
viên trong các cơ sở dạy nghề chính quy; 

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

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định công tác Giáo viên 
chủ nhiệm” của Trường Cao đẳng nghề tỉnh Bình Thuận. 

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 
213/QĐ–TCĐN ngày 20/7/2012 về việc ban hành Quy định công tác Giáo viên chủ 
nhiệm. 

Điều 3. Các Ông (Bà) Trưởng các đơn vị thuộc Trường và giáo viên chủ 
nhiệm căn cứ quyết định thi hành./.  

                               
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Các PHT; 
- Lưu: VT, CTHSSV. 
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Nguyễn Thanh Tâm 
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UBND TỈNH BÌNH THUẬN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ 

 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
 

QUY ĐỊNH 
Công tác giáo viên chủ nhiệm  

 (Ban hành kèm theo Quyết định số: 116/QĐ-TCĐN ngày 25/3/2016  
của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề tỉnh Bình Thuận) 

 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Văn bản này Quy định cho những viên chức được phân công làm công tác 
giáo viên chủ nhiệm (GVCN) tại Trường Cao đẳng Nghề Bình Thuận. 

2. Quy định này áp dụng đối với tất cả các lớp đào tạo hệ chính quy, trình độ 
Cao đẳng và Trung cấp thuộc Trường Cao đẳng Nghề Bình Thuận. 

Điều 2. Giáo viên chủ nhiệm 

1. GVCN là chức danh do Nhà trường quy định để phục vụ công tác đào tạo 
và quản lý học sinh sinh viên (HSSV) nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng dạy và 
học. 

2. GVCN do Trưởng khoa đề nghị và Hiệu trưởng quyết định.  

3. Thời gian làm công tác GVCN xuyên suốt theo khóa học, trong trường hợp 
điều động làm công tác khác hoặc có lý do chính đáng không thể đảm nhiệm phải 
báo cáo Trưởng khoa để bố trí, sắp xếp phân công GVCN mới (nếu có thay đổi 
phải tiến hành theo quy trình trên). 

- Công tác chủ nhiệm lớp được gắn liền với công tác dạy, học và các hoạt động 
giáo dục, có ảnh hưởng trực tiếp đến mục tiêu và chất lượng đào tạo của Nhà trường. 

- Sau mỗi tuần, tháng giáo viên chủ nhiệm nộp hồ sơ chủ nhiệm (hoặc sổ chủ 
nhiệm do Nhà trường cấp) cho Trưởng bộ phận kiểm tra và đơn vị được Nhà 
trường ủy quyền kiểm tra, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ (ngày nộp cụ thể 
do đơn vị chủ trì quy định).  

 

Chương II 

VAI TRÒ, CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM 

Điều 3. Vai trò của GVCN 

1. GVCN lớp thay mặt Hiệu trưởng, Trưởng khoa quản lý và giúp lớp tổ chức 
học tập, rèn luyện đạt mục tiêu đào tạo. GVCN vừa đóng vai trò quản lý hành 
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chính, cố vấn học tập, vừa đóng vai trò người thầy giáo, người đại diện cho quyền 
lợi của tập thể lớp; 

2. Là cầu nối giữa HSSV của lớp với các cấp quản lý chính quyền trong 
Trường đồng thời là cán bộ tích cực của các tổ chức đoàn thể và xã hội thuộc 
Trường (Công đoàn, Đoàn thanh niên, các câu lạc bộ học thuật,…); 

3. Là người trực tiếp thực hiện công tác giáo dục HSSV. 

Điều 4. Chức năng của GVCN 

4.1. Chức năng quản lý 

1. Tổ chức, kiện toàn ban cán sự lớp, tổ và đội ngũ cán sự học tập của lớp qua 
từng năm học. Bồi dưỡng tập huấn cán bộ lớp để tổ chức thực hiện tốt mọi hoạt 
động của lớp; 

2. Nắm bắt sĩ số, tìm hiểu hoàn cảnh, thông tin liên lạc và địa chỉ cư trú, điều 
kiện học tập của HSSV trong lớp;  

3. Giúp Nhà trường và Khoa theo dõi tình hình học tập, chính trị tư tưởng, kịp 
thời giáo dục các chủ trương chính sách mới của Đảng và nhà nước, cập nhật các 
vấn đề có tính thời sự, khuyến khích HSSV ứng dụng công nghệ thông tin vào học 
tập, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của lớp để đề xuất các giải pháp về công tác 
quản lý, giáo dục, rèn luyện HSSV; 

4. Phối hợp với gia đình và đoàn thể để giúp đỡ, cảm hoá HSSV trong rèn 
luyện để trở thành người tốt cho xã hội; 

5. Giải quyết kịp thời các nhu cầu, đề xuất hợp lí và chính đáng của HSSV thuộc 
phạm vi nội bộ của lớp. Đề đạt kiến nghị chính đáng của HSSV lên các cấp quản lý; 

6. Quản lý, ghi chép đầy đủ và kịp thời hồ sơ biểu mẫu về lớp học và về công 
tác GVCN do Nhà trường quy định. 

4.2. Chức năng cố vấn học tập 

1. Tư vấn cho HSSV các vấn đề liên quan đến học tập: 

- Chương trình, thời gian và kế hoạch học tập tương ứng với nghề đào tạo; 

- Khối lượng học tập của từng học kỳ, điều kiện tiên quyết, xếp hạng học lực 
của HSSV; Kế hoạch và hình thức thi, kiểm tra, cách tính điểm môn học/mô đun, 
điểm trung bình chung học kỳ, trung bình chung tích lũy, thủ tục học lại; 

- Hình thức xét kết quả học tập, rèn luyện của HSSV trong năm học của Nhà 
trường, các hình thức khen thưởng và kỷ luật, điều kiện bị buộc thôi học, thi và công 
nhận tốt nghiệp; 

- Các vấn đề khác như nghiên cứu khoa học, thi tay nghề HSSV, chế độ học 
bổng, các chế độ chính sách …; 

2. Hướng dẫn HSSV tiếp cận các nguồn học liệu; 
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3. Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị và tổ chức đoàn thể của Nhà trường trong 
việc tổ chức cho HSSV tham gia các hoạt động phong trào, các hoạt động xã hội; 

4. Phối hợp với các Khoa, Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên, Ban Quản lý 
Ký túc xá (nếu HSSV ở tại Ký túc xá), Phòng Tổ chức-Hành Chính-Quản trị, 
Phòng Kế hoạch-Tài chính, Đoàn Thanh niên Trường để theo dõi đánh giá toàn 
diện về học tập và rèn luyện của HSSV; kết hợp với Ban cán sự và Ban chấp hành 
Chi đoàn lớp chấm điểm rèn luyện của HSSV; 

5. Thường xuyên liên hệ với giáo viên bộ môn, giáo vụ khoa và các đơn vị 
chức năng để theo dõi và nắm bắt được nề nếp và kết quả học tập của từng HSSV 
trong lớp. Tổ chức động viên khích lệ kịp thời những tấm gương học tập, rèn luyện 
tốt đồng thời triển khai các biện pháp hỗ trợ những HSSV yếu vượt qua khó khăn, 
hoàn thành chương trình đào tạo; 

6. Tổ chức các nhóm học tập, nhóm nghiên cứu để giúp cho HSSV nâng cao 
kết quả học tập và tiếp cận phương pháp học mới. 

Điều 5. Nhiệm vụ của GVCN 

1. Khi có quyết định cử làm GVCN thì giáo viên đó phải nắm bắt tình hình 
lớp nhận bàn giao từ Khoa chuyên môn hay GVCN cũ (có chứng kiến của Khoa), 
lập sổ chủ nhiệm để theo dõi quản lý toàn bộ bộ máy cán sự lớp và những thông tin 
có liên quan đến HSSV trong lớp; 

2. Giới thiệu hoặc lấy ý kiến thống nhất tập thể lớp bầu Ban cán sự kèm theo 
biên bản họp lớp định kỳ và gởi giáo vụ khoa tập hợp có xác nhận của Trưởng 
khoa chuyển Phòng Công tác Học sinh-Sinh viên tham mưu Hiệu trưởng ra quyết 
định công nhận; 

3. Chịu trách nhiệm quản lý về địa chỉ và tình hình tạm trú của HSSV. Có biện 
pháp thu thập thông tin về gia đình và thân nhân của HSSV để liên hệ khi cần thiết; 

4. Nắm chắc đối tượng HSSV, đặc biệt là HSSV thuộc diện chính sách để tư 
vấn và đề xuất giải quyết kịp thời chế độ chính sách. Theo dõi và quản lý chặt chẽ, 
báo cáo kịp thời với các cấp quản lý những biểu hiện của những HSSV có năng 
khiếu để kịp thời phát triển, trọng dụng và những HSSV chậm tiến bộ, thiếu ý thức 
học tập và rèn luyện để phối hợp giáo dục, xử lí; 

5. Ghi nhận xét, xác nhận các vấn đề thuộc về quản lý hành chính Nhà nước 
trong phạm vị hoạt động của lớp (như các đơn từ, xác nhận của HSSV, các biên 
bản, hồ sơ sinh hoạt của lớp…); 

6. Hàng tuần tổ chức sinh hoạt lớp định kỳ 01 lần (thời gian do GVCN chủ 
động) hoặc đột xuất (nếu có) để kịp thời nắm bắt tình hình học tập và rèn luyện của 
HSSV, tình hình giảng dạy của giáo viên bộ môn. Triển khai thông báo, kế hoạch 
… của Nhà trường đến HSSV; 
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7. Cùng Ban cán sự lớp tổ chức xét khen thưởng, kỷ luật và theo dõi đánh giá 
kết quả học tập, rèn luyện của lớp chủ nhiệm theo từng tháng, học kỳ và năm học; 
thực hiện các chế độ báo cáo với Khoa và đơn vị chức năng đúng hạn; 

8. Quản lý và đôn đốc nhắc nhở HSSV tham gia tuần sinh hoạt công dân 
HSSV đầu năm học, khai giảng, các buổi mitting, nghe thời sự; Nhắc nhở HSSV 
có mặt trước 6 giờ 45 phút để tham gia chào cờ vào thứ 2 hàng tuần; 

9. Đôn đốc nhắc nhở HSSV nộp các khoản học phí, lệ phí, đăng ký học lại và 
quy định nội trú Ký túc xá (nếu có),…đúng thời gian quy định; 

10. Khi HSSV đi thực tập, lao động sản xuất ngoài trường, GVCN có trách 
nhiệm trao đổi tình hình của lớp với giáo viên hướng dẫn để theo dõi. Trong thời 
gian HSSV đi thực tập, GVCN vẫn là người phụ trách lớp để tiến hành sinh hoạt 
và đánh giá kết quả rèn luyện; 

11. Kết thúc thời gian chủ nhiệm lớp phải bàn giao hồ sơ công tác chủ nhiệm lớp 
cho Khoa hoặc bàn giao cụ thể tình hình lớp cho GVCN mới nếu có thay đổi GVCN. 

Chương III 

QUYỀN HẠN VÀ MỐI QUAN HỆ TRONG CÔNG TÁC  

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM 

Điều 6. Quyền hạn của GVCN 

1. Được mời dự các cuộc họp có liên quan đến công tác chủ nhiệm, là thành 
viên hội đồng giải quyết các vấn đề về HSSV do mình phụ trách; 

2. Được phối hợp với các giáo viên bộ môn giảng dạy lớp đang chủ nhiệm để 
phối hợp giáo dục HSSV và trao đổi những kiến nghị, đề xuất của HSSV trong quá 
trình giảng dạy của giáo viên bộ môn (nếu có); 

3. Được liên hệ với Tổ trưởng tổ bộ môn, cán bộ quản lý HSSV các Khoa, 
lãnh đạo các Khoa, Trung tâm, các Phòng, Ban chức năng và Ban Giám hiệu 
trường để phản ánh tình hình giảng dạy của giáo viên, tình hình học tập, rèn luyện 
của HSSV và bảo vệ quyền lợi chính đáng của HSSV lớp mình phụ trách; 

4. Được lập các trang thông tin trên mạng Internet để giao tiếp, trao đổi với 
HSSV nhằm mục đích quản lý và tư vấn học tập; được sử dụng các phần mềm đào 
tạo và quản lý HSSV do Nhà trường cung ứng để cập nhật thông tin về HSSV do 
mình quản lý; 

5. Được quyền giải quyết cho HSSV nghỉ học một ngày (khi HSSV có đơn 
với lý do chính đáng). Quá thời hạn cho phép phải chuyển đơn lên các cấp quản lý 
có thẩm quyền giải quyết; 

6. Được gọi HSSV cá biệt đến nơi làm việc để giáo dục và liên hệ phụ huynh 
HSSV để phối hợp giáo dục khi cần thiết; 
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7. Được phép kiến nghị các cấp có thẩm quyền trong việc kỷ luật, miễn nhiệm 
Ban cán sự lớp học hoặc từng thành viên trong Ban cán sự lớp khi xét thấy Ban cán 
sự lớp hoặc từng cá nhân trong Ban cán sự lớp không hoàn thành nhiệm vụ, vi 
phạm quy chế, vi phạm luật pháp; 

8. Được tổ chức cuộc họp đột xuất (nếu cần). 

Điều 7. Chế độ của GVCN  

1. Khoa cung cấp các ấn phẩm để làm việc như: sổ sách, các quy định, quy 
chế hiện hành của Bộ LĐTB&XH và của Trường liên quan việc học tập và rèn 
luyện của HSSV, danh sách lớp và các tài liệu liên quan đến HSSV …; 

2. Quy đổi công tác GVCN theo quy định hiện hành của Trường. 

Điều 8. Mối quan hệ trong công tác 

1. Phối hợp với Phòng Đào tạo tổ chức các hoạt động liên quan đến học tập, 
thực tập. 

2. Phối hợp với phòng Công tác Học sinh - Sinh viên: 

- Hình thành Ban cán sự lớp; 

- Quản lý chặt chẽ việc thực hiện các nội quy, quy định liên quan đến công tác 
HSSV; 

- Đánh giá kết quả rèn luyện, cấp học bổng trợ cấp khó khăn … của HSSV 
từng học kỳ theo quy định của Trường. Gửi kết quả về phòng Công tác Học Sinh - 
Sinh Viên (có xác nhận của Trưởng khoa) theo quy định trình Hội đồng xét duyệt; 

- Theo dõi và quản lý HSSV ngoại trú. 

3. Phối hợp với Phòng Quản lý khoa học và Kiểm định chất lượng: 

- Tham gia các hoạt động khoa học công nghệ dành cho HSSV; 

- Tham gia Hội thi tay nghề các cấp; 

- Công tác khảo sát chất lượng đào tạo. 

4. Phối hợp với Ban Quản lý ký túc xá và Bảo vệ: 

Quản lý HSSV nội trú, hướng dẫn quy chế nội trú, sinh hoạt và học tập của 
HSSV. 

5. Phối hợp với Đoàn Thanh niên: 

- Tổ chức hoạt động ngoại khóa như Câu lạc bộ học thuật, kỹ năng, các 
chương trình mang tính chuyên nghề đặc thù đối với từng lĩnh vực, ngày hội việc 
làm … và các phong trào văn thể mỹ. 

- Yêu cầu Đoàn thanh niên Trường hỗ trợ thúc đẩy hoạt động Chi đoàn lớp. 

6. Quan hệ giữa GVCN và Ban giám hiệu: GVCN có trách nhiệm về công tác 
chủ nhiệm trước Hiệu trưởng và chịu sự điều động cũng như giao nhiệm vụ đột 
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xuất. Phải báo cáo đầy đủ những việc liên quan trong công tác chủ nhiệm khi Hiệu 
trưởng yêu cầu. 

 

Chương IV 

TỔ CHỨC SINH HOẠT CHỦ NHIỆM (Còn gọi là sinh hoạt lớp) 

Điều 9. Yêu cầu sinh hoạt lớp 

1. Các nội dung sinh hoạt được thể hiện đầy đủ trong Sổ sinh hoạt lớp. Đối 
với các trường hợp vi phạm nội quy Nhà trường phải lập riêng biên bản chuyển 
Phòng Công tác HSSV để xem xét, tổng hợp và xử lý theo quy định; 

2. Ngoài việc sinh hoạt định kỳ hàng tuần, kết thúc học kỳ GVCN sinh hoạt 
lớp để tổng kết kết quả học tập, rèn luyện của HSSV lớp, biểu dương những gương 
tiêu biểu trong học tập, trong rèn luyện, đánh giá những mặt được và tồn tại, phân 
tích nguyên nhân dẫn đến những tồn tại và động viên, khuyến khích HSSV nỗ lực 
học tập, rèn luyện; 

3. Khi HSSV đi thực tập ngoài Trường, GVCN có trách nhiệm trao đổi tình 
hình của lớp với người hướng dẫn để theo dõi tình hình thực tập của HSSV. Trong 
thời gian đó GVCN vẫn là người phụ trách của lớp để tiến hành sinh hoạt và đánh 
giá kết quả rèn luyện cho HSSV lớp theo tình hình thực tế. 

Điều 10. Sinh hoạt đầu khóa học (HSSV năm nhất) 

- GVCN giới thiệu bản thân với HSSV, các HSSV tự giới thiệu và làm quen 
với nhau; 

- Giới thiệu sơ bộ về Nhà trường, các Phòng, Ban, Trung tâm, Khoa của Nhà 
trường; tiếp tục hướng nghiệp cho HSSV; 

- Thống nhất phương pháp liên hệ, trao đổi số điện thoại liên lạc giữa GVCN 
với ban cán sự lớp và các HSSV khác; 

- Chỉ định, phân công nhiệm vụ ban cán sự lớp và ban chấp hành chi đoàn 
lâm thời; Chia HSSV thành các tổ, cử các tổ trưởng; 

- Nhắc nhở HSSV về giờ giấc học tập, quy tắc giao tiếp, trang phục khi đến 
Trường, quy định về sử dụng thẻ HSSV, giữ vệ sinh chung và những điểm quan 
trọng trong nội quy, quy chế HSSV của Nhà trường; Quy định nội trú Ký túc xá; 

- Phổ biến lịch sinh hoạt đầu khóa và các hoạt động chung đầu khóa học; 

- Hướng dẫn cách xem thời khóa biểu (trên bảng thông báo và trên website 
Trường), chữ viết tắt của môn học/mô đun, phòng học ... trong thời khóa biểu và 
địa điểm các phòng học; 

- Thông báo và đôn đốc HSSV nộp học phí và các khoản thu khác theo quy 
định của Nhà trường và lớp; 
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- Hướng dẫn những nét cơ bản về phương pháp và kinh nghiệm học tập tại 
Trường; Triển khai các công việc khác theo yêu cầu của các phòng, khoa, bộ môn 
(nếu có); 

- Hướng dẫn HSSV hoàn thành phần kê khai thông tin trích ngang, tờ khai 
làm thẻ HSSV, ... theo mẫu; 

- Phổ biến lịch và hướng dẫn nội dung cần chuẩn bị cho đại hội chi đoàn lớp; 

- Các nội dung liên quan khác (nếu có). 

Điều 11. Sinh hoạt lớp đầu năm đối với HSSV năm hai trở đi  

- Phổ biến những thay đổi trong các nội quy, quy chế của Nhà trường (nếu có); 

- Triển khai các kế hoạch học tập lý thuyết, thực hành, thực tập và các công 
việc khác theo yêu cầu của các Phòng, Khoa, bộ môn (nếu có); 

- Thông báo và đôn đốc HSSV nộp học phí và các khoản thu khác theo quy 
định của Nhà trường và của lớp; 

- Phổ biến lịch và hướng dẫn nội dung cần chuẩn bị cho đại hội chi đoàn lớp; 

- Các nội dung liên quan khác (nếu có). 

Điều 12. Sinh hoạt lớp định kỳ hàng tuần 

1. Nội dung sinh hoạt định kỳ: đánh giá kết quả học tập, rèn luyện và các hoạt 
động phong trào trong tuần qua; Phổ biến các nội dung của Trường và hoạt động 
của Đoàn thanh niên (nếu có). 

2. Trình tự triển khai sinh hoạt lớp: 

- Trước khi sinh hoạt, GVCN gặp Ban cán sự lớp nắm bắt tình hình học tập, 
giảng dạy của giáo viên bộ môn, rèn luyện, chuyên cần và các hoạt động phong 
trào … trong tuần qua; 

- Bắt đầu buổi sinh hoạt, GVCN đánh giá tất cả các hoạt động trong tuần qua 
(nêu rõ mặt được và chưa được của lớp); 

- Tất cả thành viên của lớp trao đổi lại các thông tin do GVCN nhận xét kể cả 
Ban cán sự lớp; 

- GVCN nhận xét lại tình hình lớp sau khi tiếp thu ý kiến phản hồi của lớp; 
biểu dương khen thưởng cá nhân, tập thể (nếu có); 

- Triển khai kế hoạch hoạt động của tuần tới và đưa ra định hướng khắc phục 
các hạn chế của tuần vừa qua (nếu có). 

3. Nội dung cuộc họp được thể hiện cụ thể bằng Biên bản sinh hoạt lớp định 
kỳ (Mẫu.01). 
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Điều 13. Sinh hoạt lớp đột xuất 

1. Triển khai kế hoạch tham dự mitting, các buổi lễ lớn, nghe thời sự, tuyên 
truyền ... 

2. Các sự việc xảy ra tức thời, cấp thiết có liên quan đến HSSV thuộc lớp. Nội 
dung cuộc họp được thể hiện cụ thể bằng Biên bản sinh hoạt lớp đột xuất 
(Mẫu.02). 

Chương V 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 14.  

1. Trưởng Khoa chuyên môn chịu trách nhiệm trước Ban giám hiệu về mọi 
mặt hoạt động của đội ngũ GVCN của Khoa. 

2. Phòng Đào tạo, Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên, Phòng Quản lý khoa 
học và Kiểm định chất lượng phối hợp chặt chẽ với Khoa chuyên môn để hỗ trợ 
hoạt động cho các GVCN về các mặt như: 

- Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ; 

- Tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn và bồi dưỡng công tác GVCN; 

- Tổ chức lấy ý kiến phản hồi của HSSV về hoạt động của GVCN để kịp thời 
rút kinh nghiệm. 

3. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu phát sinh những vấn đề mới, các 
đơn vị phản ánh kịp thời về Nhà trường (qua Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên) 
để tổng hợp báo cáo Hiệu trưởng điều chỉnh bổ sung. Khi chưa có Quyết định bổ 
sung không làm trái với Quy định này./. 

                              HIỆU TRƯỞNG   

                                                            (Đã ký) 

 

Nguyễn Thanh Tâm      
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BIÊN BẢN SINH HOẠT LỚP ĐỊNH KỲ 

(Tuần thứ:…, từ ngày…./…/20…đến ngày …./…/20...) 

 

Hôm nay, vào lúc       giờ        phút, ngày       tháng     năm 20… 

Tại phòng:…………………………………………………………………………………. 

Lớp:…………………………………………… Khóa:………………………………..….. 

Thành phần tham dự sinh hoạt lớp. 

Chủ trì: Thầy (Cô)…………………………… Chức danh: ………………………….…. 

Thư ký: bạn…………………………………… Chức danh:……………………………... 

Đại biểu tham dự họp (Nếu có):…………………………………………………………………… 

Tổng số HSSV của lớp:……………………………………………………………………. 

(Họ và tên Ban cán sự lớp: ………………………………………………………………) 

Số lượng HSSV tham dự:……………….; Số HSSV vắng:…………………………. 

Danh sách vắng: 

Stt Họ và tên Lý do vắng 

   

   

     Nội dung sinh hoạt lớp: Đánh giá tình hình học tập, rèn luyện của lớp tuần qua 

(từ ngày…./…/20…đến ngày …./…/20...) và triển khai kế hoạch tuần tới.    

I. GVCN ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN CỦA 

HSSV TUẦN QUA 

1. Mặt được 

- Học tập 

- Rèn luyện (kể cả các hoạt động phong trào) 

2. Chưa được 

- Học tập 

- Rèn luyện (kể cả các hoạt động phong trào) 

 

Mẫu.01 
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II. Ý KIẾN ĐÓNG GÓP CỦA LỚP VÀ ĐẠI BIỂU THAM DỰ (nếu có) 

(ghi ý kiến từng thành viên phát biểu) 

1. Bạn A: 

2. Bạn B: 

….. 

III. KẾT LUẬN CỦA GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM, BIỂU DƯƠNG KHEN 

THƯỞNG, PHÊ BÌNH VÀ NHẮC NHỞ (ghi cụ thể) 

……………………………………………………..…………………………… 

……………………………………………………..…………………………… 

IV. GVCN TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH TUẦN TỚI, ĐỊNH HƯỚNG 

KHẮC PHỤC HẠN CHẾ (nếu có) 

……………………………………………………..…………………………… 
……………………………………………………..…………………………… 

Biên bản kết thúc vào lúc     giờ     phút cùng ngày và được thông qua toàn thể lớp 

thống nhất. 

Người kiểm tra                                 Giáo viên chủ nhiệm                        Thư ký 
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BIÊN BẢN SINH HOẠT LỚP ĐỘT XUẤT 

 

Hôm nay, vào lúc       giờ        phút ngày       tháng     năm 20… 

Tại phòng:…………………………………………………………………………………. 

Lớp:…………………………………………… Khóa:………………………………..….. 

Thành phần tham dự sinh hoạt lớp. 

Chủ trì: Thầy (Cô)…………………………… Chức danh: ………………………….…. 

Thư ký: bạn…………………………………… Chức danh:……………………………... 

Tổng số HSSV của lớp:……………………………………………………………………. 

(Họ và tên Ban cán sự lớp: ………………………………………………………………) 

Số lượng HSSV tham dự:……………….; Số HSSV vắng:…………………………. 

Danh sách vắng: 

Stt Họ và tên Lý do vắng 

   

   

     I. GVCN TRIỂN KHAI NỘI DUNG SINH HOẠT 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

     II. Ý KIẾN ĐÓNG GÓP CỦA LỚP VÀ ĐẠI BIỂU THAM DỰ (nếu có)  

(ghi ý kiến từng thành viên phát biểu) 

     1. Bạn A: 

     2. Bạn B: 

      …… 

     III. KẾT LUẬN CỦA GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

Biên bản kết thúc vào lúc     giờ     phút cùng ngày và được thông qua toàn thể lớp. 

 

Người kiểm tra                                 Giáo viên chủ nhiệm                        Thư ký 

Mẫu.02 
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