
 

 

BIÊN BẢN HỌP LỚP 
 

I-Thời gian, địa điểm  

 1. Thời gian : ......................................................................................................... 

 2. Địa điểm : .......................................................................................................... 

  II- Thành phần dự họp  

1. Chủ nhiệm lớp. 

2. Sinh viên: Có mặt: …; Vắng mặt: …, trong đó: … (ốm). 

3. Các thành phần khác (nếu có): ......................................................................... 

III. Chủ tọa và thư ký:  

1. Chủ tọa: Chủ nhiệm lớp 

2. Thư ký: Lớp trưởng 

IV. Nội dung và diễn biến cuộc họp:  

1. Nội dung: Đánh giá điểm rèn luyện của sinh viên (nếu xét điểm rèn luyện); 

Xét khen thưởng (nếu xét khen thưởng); Xét kỷ luật (nếu xét kỷ luật). 

2. Diễn biến cuộc họp: 

a- Chủ nhiệm lớp: Nêu lý do cuộc họp.  

b- Lớp trưởng: Báo cáo kết quả đánh giá điểm rèn luyện của sinh viên (nếu xét 

điểm rèn luyện); Xét khen thưởng (nếu xét khen thưởng); Xét kỷ luật (nếu xét kỷ luật) 

c- Các ý kiến thảo luận: ………………………………………………………..  

V. Kết luận: 

1. Đánh giá điểm rèn luyện của sinh viên (nếu xét điểm rèn luyện):  

Đề nghị Hội đồng đánh giá điểm rèn luyện cấp khoa xem xét đề nghị Nhà 

trường công nhận kết quả điểm rèn luyện học kỳ.. năm học .. của sinh viên (Danh sách 

đính kèm). 

2. Khen thưởng (nếu xét khen thưởng):   

Đề nghị Hội đồng thi đua, khen thưởng và kỷ luật sinh viên cấp khoa xem xét 

đề nghị Nhà trường khen thưởng … sinh viên (Danh sách đính kèm). 

3. Kỷ luật (nếu xét kỷ luật):  

Đề nghị Hội đồng thi đua, khen thưởng và kỷ luật sinh viên cấp khoa xem xét 

kỷ luật … sinh viên (Danh sách đính kèm). 

Kết luận trên đã được …/…/… thành viên dự họp nhất trí thông qua, đạt tỷ lệ 

…%. Số thành viên không nhất trí …/…, đạt tỷ lệ … %. Các ý kiến khác (nếu có). 

Cuộc họp kết thúc vào hồi ..…h…. cùng ngày. 

 

CHỦ NHIỆM LỚP 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

LỚP TRƯỞNG 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

KHOA …………. 

LỚP……………………….. 

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
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DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 20……-20……. 

(Đính kèm Biên bản họp lớp ngày … tháng … năm 201…) 

 
 

I. CÁ NHÂN  
 

Stt 
Mã sinh 

viên 
Họ và tên 

Kết quả học tập 
(năm học 20…-20…) 

Kết quả rèn luyện 
(năm học 20…-20…) Mức đề nghị 

khen thưởng 
Ghi chú 

ĐTBC 
(thang điểm 4) 

Xếp loại 

học tập 
ĐRL 

Xếp loại 

rèn luyện 

1         

2         
 

II. TẬP THỂ 
 

Thành tích học tập 
(năm học 20…-20…) 

Thành tích rèn luyện 
(năm học 20…-20…) Mức đề nghị khen thưởng Ghi chú 

Xếp loại Số SV Tỷ lệ % Xếp loại Số SV Tỷ lệ % 

Xuất sắc   Xuất sắc   

  

Giỏi   Giỏi   

Khá   Khá   

Trung bình khá   Trung bình khá   

Trung bình   Trung bình   

Yếu   Yếu   

Kém   Kém   

CHỦ NHIỆM LỚP 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

LỚP TRƯỞNG 

(Ký và ghi rõ họ tên) 
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I-Thời gian, địa điểm  

 1. Thời gian : .................................................................................................. 

 2. Địa điểm : .................................................................................................. 

  II- Thành phần dự họp  

1. Hội đồng: Theo QĐ số …./QĐ-TĐHHN, ngày … tháng … năm …. của Hiệu trưởng Nhà 

trường. 

- Có mặt: …….. 

- Vắng mặt: …, trong đó: Ô … (đi học), Ô …(ốm). 

2. Các thành phần khác: ......................................................................................... 

III. Chủ tọa và thư ký:  

1. Chủ tịch Hội đồng: ........................................................................................... 

2. Thư ký hội đồng: ............................................................................................. 

IV. Nội dung và diễn biến cuộc họp:  

1. Nội dung: Đánh giá điểm rèn luyện của sinh viên (nếu xét điểm rèn luyện); Xét khen thưởng 

(nếu xét khen thưởng); Xét kỷ luật (nếu xét kỷ luật). 

2. Diễn biến cuộc họp: 

a- Chủ tọa: Nêu lý do cuộc họp. 

b- Ủy viên thư ký: Báo cáo Đánh giá điểm rèn luyện của sinh viên (nếu xét điểm rèn luyện); Xét 

khen thưởng (nếu xét khen thưởng); Xét kỷ luật (nếu xét kỷ luật) của các lớp, cụ thể: 

c- Các ý kiến thảo luận: …..  

V. Kết luận: 

2. Đánh giá điểm rèn luyện của sinh viên (nếu xét điểm rèn luyện):  

Đề nghị Hội đồng đánh giá điểm rèn luyện cấp khoa xem xét đề nghị Nhà trường công nhận kết 

quả điểm rèn luyện học kỳ.. năm học .. của sinh viên (Danh sách đính kèm). 

2. Khen thưởng (nếu xét khen thưởng):   

Đề nghị Hội đồng thi đua, khen thưởng và kỷ luật sinh viên cấp khoa xem xét đề nghị Nhà 

trường khen thưởng … sinh viên (Danh sách đính kèm). 

4. Kỷ luật (nếu xét kỷ luật):  

Đề nghị Hội đồng thi đua, khen thưởng và kỷ luật sinh viên cấp khoa xem xét kỷ luật … sinh 

viên (Danh sách đính kèm). 

Kết luận trên đã được …/…/… thành viên Hội đồng dự họp nhất trí thông qua, đạt tỷ lệ …%. Số 

thành viên không nhất trí …/…, đạt tỷ lệ … %. 

Cuộc họp kết thúc vào hồi ..…h…. cùng ngày. 

                    CHỦ TỌA                                                                    THƯ KÝ  

                   ( Ký, ghi rõ họ tên)                                                       ( Ký, ghi rõ họ tên)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC  

TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI 

 KHOA ………. 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày……tháng…….năm 201… 

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG  

KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT SINH VIÊN CẤP KHOA 
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DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 20……-20……. 

(Đính kèm Biên bản họp Hội đồng khen thưởng kỷ luật sinh viên cấp khoa ngày … /…/…) 
 

I. CÁ NHÂN  

Stt Lớp 
Mã sinh 

viên 
Họ và tên 

Kết quả học tập 
(năm học 20…-20…) 

Kết quả rèn luyện 
(năm học 20…-20…) Mức đề nghị 

khen thưởng 
Ghi chú 

ĐTBC 
(thang điểm 4) 

Xếp loại 

học tập 
ĐRL 

Xếp loại 

rèn luyện 

1          

2          

II. TẬP THỂ  

Stt Lớp 

Thành tích học tập 
(năm học 20…-20…) 

Thành tích rèn luyện 
(năm học 20…-20…) Mức đề nghị 

khen thưởng 
Ghi chú 

Xếp loại Số SV Tỷ lệ % Xếp loại Số SV Tỷ lệ % 

1  

Xuất sắc   Xuất sắc   

  

Giỏi   Giỏi   

Khá   Khá   

Trung bình khá   Trung bình khá   

Trung bình   Trung bình   

Yếu   Yếu   

Kém   Kém   

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

THƯ KÝ 

(Ký và ghi rõ họ tên) 
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BẢNG TỔNG HỢP DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 20……-20……. 

(Trình Hội đồng khen thưởng kỷ luật sinh viên cấp trường họp ngày … /…/…) 
 

I. CÁ NHÂN  

Stt Lớp Mã sinh viên Họ và tên 

Kết quả học tập 

(năm học 20…-20…) 
Kết quả rèn luyện 

(năm học 20…-20…) Mức đề nghị 

khen thưởng 

của khoa 

Mức đề 

nghị khen 

thưởng của 

Phòng 

CTSV 

ĐTBC 

(thang điểm 4) 

Xếp loại 

học tập 
ĐRL 

Xếp loại rèn 

luyện 

I Khoa 

1 Đại học 

1.1 ….         

2 Cao đẳng 

2.1 ….         

II. TẬP THỂ  

Stt Lớp 

Thành tích học tập 

(năm học 20…-20…) 
Thành tích rèn luyện 

(năm học 20…-20…) Mức đề nghị 

khen thưởng 

của khoa 

Mức đề 

nghị khen 

thưởng của 

Phòng 

CTSV 

Xếp loại Số SV Tỷ lệ % Xếp loại Số SV Tỷ lệ % 

1  

Xuất sắc   Xuất sắc   

  

Giỏi   Giỏi   

Khá   Khá   

Trung bình khá   Trung bình khá   

Trung bình   Trung bình   

Yếu   Yếu   

Kém   Kém   

TRƯỞNG PHÒNG 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

NGƯỜI TỔNG HỢP 

(Ký và ghi rõ họ tên) 
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I-Thời gian, địa điểm  

 1. Thời gian : .................................................................................................. 

 2. Địa điểm : .................................................................................................. 

  II- Thành phần dự họp  

2. Hội đồng: Theo QĐ số …./QĐ-TĐHHN, ngày … tháng … năm …. của Hiệu trưởng 

Nhà trường. 

- Có mặt: …….. 

- Vắng mặt: …, trong đó: Ô … (đi học), Ô …(ốm). 

2. Các thành phần khác: 

......................................................................................................................... 

III. Chủ tọa và thư ký:  

1. Chủ tịch Hội đồng: ........................................................................................... 

2. Thư ký hội đồng: ............................................................................................. 

IV. Nội dung và diễn biến cuộc họp:  

1. Nội dung: Đánh giá điểm rèn luyện của sinh viên (nếu xét điểm rèn luyện); Xét khen 

thưởng (nếu xét khen thưởng); Xét kỷ luật (nếu xét kỷ luật). 

2. Diễn biến cuộc họp: 

a- Chủ tọa: Nêu lý do cuộc họp. 

b- Ủy viên thư ký: Báo cáo Đánh giá điểm rèn luyện của sinh viên (nếu xét điểm rèn 

luyện); Xét khen thưởng (nếu xét khen thưởng); Xét kỷ luật (nếu xét kỷ luật) của các lớp 

c- Các ý kiến thảo luận: 

- …..  

V. Kết luận: 

1. … 

2. … 

Kết luận trên đã được …/…/… thành viên Hội đồng dự họp nhất trí thông qua, đạt tỷ lệ 

…%. Số thành viên không nhất trí …/…, đạt tỷ lệ … %. 

Cuộc họp kết thúc vào hồi ..…h…. cùng ngày. 

                     CHỦ TỌA                                                      THƯ KÝ  

      (Ký, ghi rõ họ tên)                                               (Ký, ghi rõ họ tên)

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN 

VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI 

 

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày……tháng…….năm 201… 
 

BIÊN BẢN HỌP  

HỘI ĐỒNG KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT SINH VIÊN CẤP TRƯỜNG 
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 DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 20……-20……. 

(Đính kèm Biên bản họp Hội đồng khen thưởng kỷ luật sinh viên cấp trường ngày … /…/…) 
 

I. CÁ NHÂN  

Stt Lớp 
Mã sinh 

viên 
Họ và tên 

Kết quả học tập 

(năm học 20…-20…) 
Kết quả rèn luyện 

(năm học 20…-20…) Mức đề nghị 

khen thưởng 

của khoa 

Mức đề 

nghị khen 

thưởng 

của Phòng 

CTSV 

Mức đề 

nghị khen 

thưởng 

của HĐ 

ĐTBC 

(thang điểm 

4) 

Xếp loại 

học tập 
ĐRL 

Xếp loại 

rèn luyện 

I Khoa  

1 Đại học  

1.1 ….          

2 Cao đẳng  

2.1 ….          

II. TẬP THỂ  

Stt Lớp 

Thành tích học tập 

(năm học 20…-20…) 
Thành tích rèn luyện 

(năm học 20…-20…) 
Mức đề nghị 

khen 

thưởng của 

khoa 

Mức đề 

nghị khen 

thưởng 

của Phòng 

CTSV 

Mức đề 

nghị khen 

thưởng 

của HĐ 
Xếp loại Số SV Tỷ lệ % Xếp loại Số SV Tỷ lệ % 

1  

Xuất sắc   Xuất sắc   

  

 

Giỏi   Giỏi   

Khá   Khá   

Trung bình khá   Trung bình khá   

Trung bình   Trung bình   

Yếu   Yếu   

Kém   Kém   

TRƯỞNG PHÒNG 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

NGƯỜI TỔNG HỢP 

(Ký và ghi rõ họ tên) 
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DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG “THỦ KHOA TUYỂN SINH KHÓA HỌC” 

(Đính kèm Tờ trình của Phòng CTSV đề nghị Hiệu trưởng khen thưởng sinh viên đỗ thủ khoa tuyển sinh khóa học) 

 

Stt Mã sinh viên Họ và tên Lớp Ngành học Điểm đầu vào 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

 

 

TRƯỞNG PHÒNG 

ĐÀO TẠO 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

TRƯỞNG PHÒNG 

CÔNG TÁC SINH VIÊN 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

NGƯỜI TỔNG HỢP 

(Ký và ghi rõ họ tên) 
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DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG “SINH VIÊN GIỎI”, “SINH VIÊN XUẤT SẮC” KHÓA HỌC 

(Đính kèm Tờ trình của Phòng CTSV đề nghị Hiệu trưởng khen thưởng ngày    tháng    năm …..) 

 

I. KHOA …  

 

Stt Mã sinh viên Họ và tên Lớp Ngành 

Xếp loại 

tốt 

nghiệp 

Kết quả rèn luyện 
(khóa học 20…-20…) 

Kỷ 

luật 

Tỷ lệ % 

các học 

phần phải 

học lại, thi 

lại 

Xếp 

loại 

khen 

thưởng 

toàn 

khóa 

ĐRL 
Xếp loại 

rèn luyện 

1           

2           

 

II. KHOA …  

 

Stt Mã sinh viên Họ và tên Lớp Ngành 

Xếp loại 

tốt 

nghiệp 

Kết quả rèn luyện 
(khóa học 20…-20…) 

Kỷ 

luật 

Tỷ lệ % 

các học 

phần phải 

học lại, thi 

lại 

Xếp 

loại 

khen 

thưởng 

toàn 

khóa 

ĐRL 
Xếp loại 

rèn luyện 

1           

2           

… 

TRƯỞNG PHÒNG 

CÔNG TÁC SINH VIÊN 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

NGƯỜI TỔNG HỢP 

(Ký và ghi rõ họ tên) 
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DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG “THỦ KHOA TỐT NGHIỆP KHÓA HỌC” 

(Đính kèm Tờ trình của Phòng CTSV đề nghị Hiệu trưởng khen thưởng ngày    tháng    năm …..) 

 

Stt 

Mã 

sinh 

viên 

Họ và tên Lớp Ngành 

Kết quả học tập 
(khóa học 20…-20…) 

Kết quả rèn luyện 
(khóa học 20…-20…) 

Kỷ 

luật 

Tỷ lệ % 

các học 

phần phải 

học lại, thi 

lại 

Thành 

tích đạt 

được 

trong 

khóa 

học 

ĐTBC 
(thang điểm 4) 

Xếp loại 

học tập 
ĐRL 

Xếp loại 

rèn luyện 

1            

2            

            

 

TRƯỞNG PHÒNG 

CÔNG TÁC SINH VIÊN 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

NGƯỜI TỔNG HỢP 

(Ký và ghi rõ họ tên) 
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CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

BÁO CÁO THÀNH TÍCH CÁ NHÂN SINH VIÊN 
 

Kính gửi: - Khoa:…………………………………………… 

- Phòng Công tác sinh viên 
 

         Tên em là: ................................................................ Mã sinh viên: ............................................  

         Lớp: .......................................................................... Khoa: .........................................................  

         Em xin báo cáo thành tích cá nhân đã đạt được trong năm học 20…..-20….. như sau: 

        1. Về ý thức chấp hành nội quy, quy chế: ....................................................................   

2. Về kết quả học tập, rèn luyện:  

2.1  Học kỳ I năm học 20…..-20….. 

- ĐTBC học tập (thang điểm 4): .................... Xếp loại học lực: ........................  

- Điểm rèn luyện: ................................. Xếp loại rèn luyện: ..............................  

2.2   Học kỳ II năm học 20…..-20….. 

- ĐTBC học tập (thang điểm 4): .................... Xếp loại học lực: ........................  

- Điểm rèn luyện: ................................. Xếp loại rèn luyện: ..............................  

3. Hoạt động nghiên cứu khoa học và thi Olympic môn học: 

3.1  Thi Olympic môn học (ghi rõ môn thi, cấp tham gia và thành tích đạt được): 

 ............................................................................................................................ 

 ............................................................................................................................  

3.2  Hoạt động NCKH (ghi rõ tên đề tài, cấp tham gia và thành tích đạt được): 

 ............................................................................................................................ 

 ............................................................................................................................  

4. Hoạt động chính trị, văn hóa nghệ thuật: 

4.1 Tham gia số buổi sinh hoạt lớp định kỳ (ghi rõ số buổi tham gia): ........................  

4.2 Tham gia các hoạt động chính trị - xã hội, văn hóa, văn nghệ (kể tên các hoạt 

động/câu lạc bộ tham gia, thành tích đạt được – nếu có): .....................................  

 ............................................................................................................................  

5. Tự đánh giá đạt danh hiệu: .....................................................................................  
 

 
 

XÁC NHẬN CHỦ NHIỆM LỚP 

(ký, ghi rõ họ tên) 

Hà Nội, ngày       tháng       năm 
 

SINH VIÊN 

(ký, ghi rõ họ tên) 
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CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

BÁO CÁO THÀNH TÍCH TẬP THỂ LỚP SINH VIÊN 

Năm học: 20….. – 20….. 
 

Kính gửi: - Khoa:…………………………………………… 

- Phòng Công tác sinh viên 

          Tên tập thể lớp đề nghị khen thưởng:  .........................................................................  

          Số lượng sinh viên: ......................................................................................................  

     Tập thể lớp:  ………… xin báo cáo thành tích cá nhân đã đạt được trong năm học 

20….. - 20….., cụ thể  như sau: 

1. Về ý thức kỷ luật, chấp hành nội quy, quy chế (ghi rõ số SV vi phạm và hình thức xử lý):  

 .......................................................................................................................................................  

2. Về kết quả học tập, rèn luyện: 

2.1 Học kỳ I năm học 20…..-20…..: 

Nội dung 
Số lượng SV xếp loại 

Xuất sắc Giỏi Khá TB khá Trung bình Bị CBHT 

Kết quả học tập       

Kết quả rèn luyện       

2.2 Học kỳ II năm học 20…..-20…..:                                                 

Nội dung 
Số lượng SV xếp loại 

Xuất sắc Giỏi Khá TB khá Trung bình Bị CBHT 

Kết quả học tập       

Kết quả rèn luyện       

3. Hoạt động nghiên cứu khoa học và thi Olympic môn học: 

3.1 Thi Olympic môn học (ghi rõ số lượng sinh viên dự thi, môn thi, cấp tham gia và thành tích 

đạt được): ................................................................................................................................... 

 ..................................................................................................................................................  

3.2  Hoạt động NCKH (ghi rõ số lượng sinh viên tham gia, số lượng đề tài, cấp tham gia và thành 

tích đạt được):.............................................................................................................................. 

  

3. Hoạt động chính trị, văn hóa nghệ thuật: 

4.1 Tổ chức sinh hoạt lớp định kỳ (ghi rõ số buổi tổ chức): ..............................................  

4.2 Tham gia các hoạt động chính trị - xã hội, văn hóa, văn nghệ (kể tên các hoạt động cấp 

khoa trở lên, câu lạc bộ tham gia, số lượng sinh viên trong lớp tham gia, thành tích đạt được nếu có): ....... 

 ..................................................................................................................................................  

4. Tự đánh giá đạt danh hiệu:  

 
 

XÁC NHẬN CHỦ NHIỆM LỚP 

(ký, ghi rõ họ tên) 

Hà Nội, ngày       tháng       năm 
 

LỚP TRƯỞNG 

(ký, ghi rõ họ tên) 
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                               

                                                                                         

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN 
 

                    
               Kính gửi : Khoa / Bộ môn:……………………………………………….…………………… 

                                  Phòng Công tác sinh viên 

               Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội 
 

Họ và tên: ...................................................... ...................................                                   Nam, nữ:.................................................... 

Ngày sinh: ……………………………………………………….........                            Mã sinh viên: ………….…….………. 

Hộ khẩu thường trú: .......................................................................................................... ................................................................................. 

Là sinh viên lớp: .............................................................   Khoa quản lý: ............ .................................................................................. 

Hệ đào tạo: ..........................................................     .         Khóa học:........................................................................................................ 

 Nội dung vi phạm khuyết điểm:.............................................................................................................................................................. 

  .. ................................................................................................................................................................................................................................... ...... 

   ..................................................................................................................................................................................................................................... ..... 

  .. ................................................................................................................................................................................................................................... .... 

   ..................................................................................................................................................................................................................................... ..... 

 Đây là lần vi phạm nội quy, qui định thứ .........................................của em 

Qua sự việc trên, đối chiếu với qui chế về công tác sinh viên và qui định của Nhà trường, bản 

thân em tự nhận thấy:   .................................................................................................................................................................................. ... 

 ................................................................................................................................................................................................................................... .... 

 Em xin nhận hình thức kỷ luật:........................................................................................................................................................  

Em xin hứa và cam kết trước tập thể lớp và Nhà trường : Từ nay trở đi sẽ thực hiện tốt quy 

chế sinh viên và các quy định của Nhà trường ; Nếu còn có những hành vi, vi phạm khác không 

chấp hành nội qui, quy định của Nhà trường, em xin chịu mọi hình thức kỷ luật theo qui định. 

          Em xin chân thành cảm ơn./ 

                                                                 Hà Nội, ngày …. tháng …. năm 201….   
               CHỦ NHIỆM LỚP                                                       SINH VIÊN                                                                                
                         (ký tên &ghi rõ họ và tên)                                                         (ký tên &ghi rõ họ và tên)          
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DANH SÁCH KỶ LUẬT SINH VIÊN VI PHẠM QUY CHẾ 

 (Đính kèm biên bản họp lớp ngày     tháng    năm 20…..) 

 

1.  Đề nghị kỷ luật khiển trách đối với những sinh viên  

STT Mã SV Họ và tên Lý do kỷ luật 
Kết quả liên lạc với gia 

đình SV của CNL 

     

     

2.  Đề nghị kỷ luật cảnh cáo đối với những sinh viên  

STT Mã SV Họ và tên Lý do kỷ luật 
Kết quả liên lạc với gia 

đình SV của CNL 

     

     

3.  Đề nghị kỷ luật đình chỉ có thời hạn đối với những sinh viên  

STT Mã SV Họ và tên Lý do kỷ luật Thời hạn 

Kết quả liên 

lạc với gia 

đình SV của 

CNL 

      

      

4.  Đề nghị kỷ luật buộc thôi học đối với những sinh viên  

STT Mã SV Họ và tên Lý do kỷ luật 
Kết quả liên lạc với gia 

đình SV của CNL 

     

     

             CHỦ NHIỆM LỚP                                                              LỚP TRƯỞNG                                                               

               ( Ký, ghi rõ họ tên)                                                             ( Ký, ghi rõ họ tên)       

 

Mẫu 14 



 

 

 

DANH SÁCH KỶ LUẬT SINH VIÊN VI PHẠM QUY CHẾ 
 (Đính kèm Biên bản họp Hội đồng khen thưởng kỷ luật sinh viên cấp khoa ngày … /…/…) 

 

1.  Đề nghị kỷ luật khiển trách đối với những sinh viên  

TT Mã SV Họ và tên Lớp Lý do kỷ luật 
Kết quả liên lạc với 

gia đình SV của CNL 

      

      

2.  Đề nghị kỷ luật cảnh cáo đối với những sinh viên  

STT Mã SV Họ và tên Lớp Lý do kỷ luật 
Kết quả liên lạc với 

gia đình SV của CNL 

      

      

3.  Đề nghị kỷ luật đình chỉ có thời hạn đối với những sinh viên  

STT Mã SV Họ và tên Lớp Lý do kỷ luật 
Thời 

hạn 

Kết quả 

liên lạc với 

gia đình SV 

của CNL 

       

       

4.  Đề nghị kỷ luật buộc thôi học đối với những sinh viên  

STT Mã SV Họ và tên Lớp Lý do kỷ luật 
Kết quả liên lạc với 

gia đình SV của CNL 

      

      

      

           CHỦ TỊCH HĐ                                                                      THƯ KÝ  

          (Ký, ghi rõ họ tên)                                                             ( Ký, ghi rõ họ tên)    
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DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ KỶ LUẬT SINH VIÊN 

(Đính kèm Biên bản họp Hội đồng khen thưởng kỷ luật sinh viên cấp trường ngày … tháng … năm 201…) 

 

1. Khoa …. 

TT Mã SV Họ và tên Lớp Lý do 

Kết quả liên lạc 

với gia đình SV 

của CNL 

Tình trạng nợ học phí 
Hình thức kỷ 

luật Thời gian Số tiền 

         

         

2. Khoa …. 

TT Mã SV Họ và tên Lớp Lý do 

Kết quả liên lạc 

với gia đình SV 

của CNL 

Tình trạng nợ học phí 
Hình thức kỷ 

luật Thời gian Số tiền 

         

         

 
 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

THƯ KÝ 

(Ký và ghi rõ họ tên) 
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