
 

BẢNG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ RÈN LUYỆN SINH VIÊN NỘI TRÚ  

KÝ TÚC XÁ TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - MARKETING 

 

TIÊU CHÍ  

ĐÁNH GIÁ 
MỤC THANG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ 

1. 1. Điểm thi đua 

phòng ở văn minh, 

sạch đẹp, an toàn: 

30 điểm 

1 

Theo Bảng “Tiêu chí đánh giá phòng ở văn minh, sạch đẹp, an 

toàn” đã được Phòng Quản lý Ký túc xá ban hành. 

Cách tính như sau: ĐTĐVS x 30% = Điểm cá nhân (điểm đánh giá 

của từng cá nhân trong phòng). 

2. Ý thức cá nhân 

trong sinh hoạt tập 

thể, hội nhập cộng 

đồng, thực hiện tốt 

nội quy, quy chế: 

10 điểm 

2.1 

Có lối sống văn hóa, lành mạnh, lịch sự với mọi người, có tinh thần 

giúp đỡ bạn bè lúc khó khăn, hoạn nạn, đoàn kết, đạo đức, tác 

phong tốt… (+5 điểm) 

2.2 

 

Thực hiện tốt lịch phân công vệ sinh khu vực sinh hoạt chung: hành 

lang, cầu thang… (+5 điểm) 

3. Tham gia các tổ 

chức của SV nội 

trú, các hoạt động 

xã hội, từ thiện, 

phong trào SV tại 

KTX (văn hóa, 

văn nghệ, thể 

thao): 30 điểm 

3.1 
Ban tự quản, BCN các CLB, Đội, Nhóm tại KTX, Trưởng các lầu 

(+7 điểm); 

3.2 
Trưởng phòng ở, các thành viên và cộng tác viên của các CLB, Đội, 

Nhóm (+5 điểm). 

3.3 
Tham gia các phong trào học thuật, văn hóa, văn nghệ, thể thao của 

KTX tổ chức hoặc KTX cử đi tham dự (+5 điểm/lần). 

3.4 

 

Tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện do Phòng Quản lý Ký túc 

xá phát động (+5 điểm/lần) 

4. Tham gia các 

hoạt động có huy 

động SV tham dự: 

20 điểm 

4.1 

 

Tham gia các chương trình của Trường có huy động SV KTX tham 

dự (có thông báo của P.QLKTX) (+5 điểm/1 lần); 

4.2 
Tham gia Hội nghị CTSV KTX; Lễ hội truyền thống KTX (+10 

điểm/lần). 

5. Các hình thức 

khen thưởng khác: 

10 điểm 

5.1 

 

 

SV tham gia các hoạt động phong trào đạt thành tích được 

P.QLKTX ghi nhận sẽ được cộng điểm: cá nhân (+5 điểm), tập thể 

(+3 điểm) 

5.2 
Cá nhân SV đạt giải (nhất, nhì, ba) các cuộc thi về văn nghệ, thể 

thao do KTX tổ chức (+3 điểm) 

5.3 

 

Các cá nhân đạt giải (nhất, nhì, ba) các cuộc thi về văn nghệ, thể 

thao do KTX cử đi tham dự (+5 điểm) 

6. Các hình thức 

kỷ luật: bị trừ 

điểm 

6.1 

 

 

SV vi phạm nội quy KTX sẽ bị trừ điểm theo hình thức kỷ luật 

Mức kỷ luật Khiển trách Cảnh cáo 

Tập thể (-) 3 điểm/1 lần (-5) điểm/1 lần) 

Cá nhân (-) 5 điểm/1 lần (-10) điểm/1 lần) 

6.2 
SV không tham gia trực vệ sinh hành lang, cầu thang KTX (-2 

điểm/1 lần) 

6.3 
Không tham gia các chương trình có huy động SV KTX (-5 điểm/1 

lần) 

6.4 SV vắng mặt trong các buổi họp KTX (-5 điểm/1 lần) 

6.5 
SV đã đăng ký tham gia các hoạt động nhưng vắng mặt không xin 

phép hoặc đi trễ (-2 điểm/1 lần). 

Ghi chú: - Điểm tổng của từng tiêu chí (1,2,3,4,5) không vượt mức tối đa; 

- Tại mục 3.1 nếu SV giữ nhiều chức danh chỉ cộng điểm của chức danh cao nhất; 

- Không xét gia hạn hợp đồng ở KTX học kỳ tiếp theo đối với SV không đạt điểm RL KTX: 

+ Học kỳ Cuối (HK I): từ 50 điểm trở lên: Đạt: Dưới 50 điểm: Không đạt (cả Q.7 & Q.9) 

+ Học kỳ Đầu (HK II): từ 60 điểm trở lên: Đạt: Dưới 60 điểm: Không đạt (cả Q.7 & Q.9)                                                     

 


