
TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI TP.HCM 

VIỆN ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 200828-1/QĐ-CLC-CTSV TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 8 năm 2020 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy định tiêu chuẩn, chức năng và nhiệm vụ của Ban cán sự lớp 

Chương trình đào tạo chất lượng cao 
 

VIỆN TRƯỞNG VIỆN ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO 

Căn cứ Quyết định số 66/2001/QĐ-TTg ngày 26/04/2001 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc thành lập Trường Đại học Giao thông vận tải Tp. Hồ Chí Minh; 

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của trường Đại học Giao thông vận tải Tp. Hồ 

Chí Minh; 

Căn cứ Quyết định số 609/QĐ-ĐHGTVT ngày 13/11/2017 của Trường Đại học Giao 

thông vận tải Tp. Hồ Chí Minh về việc thành lập Viện Đào tạo chất lượng cao; 

Căn cứ Quyết định số 316/QĐ-ĐHGTVT ngày 01/8/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại 

học Giao thông vận tải TP. HCM ban hành Quy chế Công tác sinh viên đối với hệ đại học 

chính quy; 

Căn cứ Quy chế chi tiêu nội bộ ban hành kèm theo Quyết định số 171212-01/QĐ-CLC 

ngày 12/12/2017 của Viện trưởng Viện Đào tạo chất lượng cao; 

Xét đề nghị của Bộ phận công tác sinh viên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về tiêu chuẩn, chức năng và 

nhiệm vụ của Ban cán sự lớp chương trình đào tạo chất lượng cao.  

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ năm học 2020-2021.  

Điều 3. Các Ông/Bà Trưởng các Khoa/Viện, Trưởng các bộ phận Viện Đào tạo chất 

lượng cao, Thủ trưởng các đơn vị liên quan và sinh viên chương trình đào tạo chất lượng 

cao chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.  

 

Nơi nhận:  
- Như điều 3; 

- Lưu: NC, BP.CTSV.  

PHÓ VIỆN TRƯỞNG PHỤ TRÁCH 

 

(Đã ký) 

 

 

TS. Nguyễn Khánh Lân 
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TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI TP.HCM 

VIỆN ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 200828-2/QĐ-CLC-CTSV TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 8 năm 2020 

 

QUY ĐỊNH 

Về tiêu chuẩn, chức năng và nhiệm vụ của  

Ban cán sự lớp Chương trình đào tạo chất lượng cao  
(Ban hành kèm theo Quyết định số 200828-1/QĐ-CLC-CTSV, ngày 28/8/2020      

của Viện trưởng Viện đào tạo chất lượng cao ) 
 

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

1. Đối tượng áp dụng: Quy định này áp dụng cho tất cả các lớp sinh viên (SV) thuộc 

Viện đào tạo chất lượng cao (CLC). 

2. Ban cán sự lớp do tập thể sinh viên trong lớp bầu ra, được Giáo viên chủ nhiệm 

(GVCN) xem xét và Bộ phận công tác sinh viên trình Viện trưởng ra quyết định công 

nhận. Nhiệm kỳ của Ban cán sự lớp theo khóa học của lớp. 

3. Ban cán sự lớp đại diện cho lớp sinh viên chịu trách nhiệm trước Viện trưởng về 

toàn bộ hoạt động học tập, rèn luyện, đời sống của lớp trong khóa đào tạo sinh viên. 

Điều 2. Cơ cấu tổ chức và tiêu chuẩn của Ban cán sự lớp 

1. Cơ cấu tổ chức:  

Ban cán sự lớp ít nhất gồm 03 người, trong đó có 01 lớp trưởng, 01 lớp phó, 01 bí thư 

và các chức danh khác. 

2. Tiêu chuẩn của Ban cán sự lớp 

a) Có tư cách đạo đức tốt, không bị bất kỳ hình thức kỷ luật nào. Tích cực, có tinh 

thần trách nhiệm, nhiệt tình trong công tác tập thể, có lối sống lành mạnh, được sinh viên 

trong lớp yêu mến, tín nhiệm. Gương mẫu trong việc thực hiện nội quy, quy chế cũng như 

các hoạt động tập thể khác. 

b) Có điểm trung bình chung học tập xếp loại TBK trở lên, số môn thi lại không quá 

20%. Đối với sinh viên năm thứ nhất dựa vào kết quả thi tuyển sinh vào trường và tinh 

thần xung phong (sau một học kỳ bầu tín nhiệm lại). 

c) Có khả năng vận động và tập hợp quần chúng tốt; có khả năng diễn đạt và giao 

tiếp, thường xuyên liên hệ với GVCN, Cố vấn học tập (CVHT), Khoa, Viện và các đơn vị 

trong Nhà trường để giải quyết những vấn đề liên quan đến quyền và nghĩa vụ của sinh 

viên trong lớp. 

Ðiều 3. Nhiệm vụ của Ban cán sự lớp 

1. Nhiệm vụ của lớp trưởng: 

Lớp trưởng là người điều hành, quản lý toàn bộ các hoạt động của lớp và của từng 

thành viên trong lớp, thực hiện các nhiệm vụ sau: 

a) Tổ chức, quản lý lớp thực hiện các nhiệm vụ học tập, rèn luyện theo chương trình 

đào tạo của Nhà trường, của Viện Đào tạo CLC và tham gia các hoạt động xã hội do các tổ 

chức đoàn thể trong và ngoài trường phát động; 
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b) Tham dự đầy đủ, đúng giờ các phiên họp theo quy định hoặc theo giấy mời; 

c) Theo dõi, đôn đốc lớp chấp hành đầy đủ và nghiêm chỉnh nội quy, quy chế, quy 

định về học tập và sinh hoạt của Viện Đào tạo CLC. Xây dựng và thực hiện nề nếp tự quản 

đối với các thành viên trong lớp; 

d) Truyền đạt và tổ chức lớp thực hiện các chỉ thị, thông báo, văn bản của Nhà trường, 

của Viện Đào tạo CLC, Khoa…; 

e) Tổ chức và chủ trì sinh hoạt lớp theo thông báo, mời GVCN, CVHT dự để kiểm 

điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ học tập, thực hiện các nội quy, quy định của Viện Đào 

tạo CLC trong học kỳ, đánh giá rèn luyện trong học kỳ, đề ra nhiệm vụ cho các tháng hoạt 

động; tổ chức họp lớp đột xuất theo yêu cầu của Viện Đào tạo CLC, Trường; Đề xuất, kiến 

nghị của lớp với các cấp lãnh đạo để xem xét giải quyết. 

f) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám hiệu, Viện Đào tạo CLC, Khoa và 

GVCN, CVHT trực tiếp giao cho. 

g) Liên hệ với bộ phận Quản trị thiết bị, giáo viên phụ trách môn học để chuẩn bị giảng 

đường, phòng học, thiết bị phục vụ cho môn học; 

2. Nhiệm vụ của lớp phó phụ trách học tập: 

Lớp phó phụ trách học tập là người giúp lớp trưởng điều hành, quản lý các hoạt động 

liên quan đến học tập của lớp và của từng thành viên trong lớp, cụ thể: 

a)  Giúp lớp trưởng điều hành và quản lý lớp, đôn đốc lớp thực hiện nghiêm túc Quy 

chế và các Quy định của Nhà trường, của Viện Đào tạo CLC; 

b)  Liên hệ với bộ phận Đào tạo và CVHT để nhận kế hoạch học tập (lý thuyết, thực 

hành, danh sách dự thi và lịch thi kết thúc học kỳ, kết quả thi học phần, kết quả xét lên lớp, 

danh sách học lại, lịch thi lại, kế hoạch thực tập, thực tập nghề nghiệp, thực tập tốt nghiệp, 

thi tốt nghiệp…), tổ chức lớp thực hiện đầy đủ và hoàn thành kế hoạch học tập; 

c)  Ðôn đốc sinh viên đi học đầy đủ, đúng giờ, đảm bảo học tập nghiêm túc; điểm 

danh, ghi sổ theo dõi học tập đầy đủ, kịp thời. 

d)  Tổ chức, theo dõi các nhóm học tập trong lớp, các buổi hội thảo, nghiên cứu khoa 

học của lớp, Khoa, Viện, Trường… để thông tin đến sinh viên kịp thời, nâng cao kiến thức, 

kỹ năng học tập. 

3. Nhiệm vụ của bí thư: 

Bí thư là người giúp lớp trưởng điều hành, quản lý các hoạt động liên quan đến đời 

sống, sinh hoạt của lớp và từng thành viên trong lớp, cụ thể: 

a) Lập danh sách sinh viên thuộc diện đối tượng ưu tiên, hoàn cảnh khó khăn báo cáo 

với GVCN, CVHT, Viện Đào tạo CLC, bộ phận CTSV để thực hiện các chế độ chính sách 

ưu đãi theo quy định; 

b) Tổ chức và quản lý sinh viên thực hiện các hoạt động liên quan đến sinh hoạt đời 

sống, vật chất và tinh thần của lớp; chăm lo đời sống, vật chất, tinh thần cho sinh viên 

trong lớp; động viên, thăm hỏi những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau, tai nạn...; 

c) Phối hợp với chi Đoàn thanh niên và Hội Sinh viên trong các hoạt động của lớp 

cũng như hoạt động của Trường, của Viện Đào tạo CLC. 

d) Tổ chức động viên những sinh viên trong lớp gặp khó khăn trong học tập, rèn luyện 

và đời sống; 
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e) Chịu sự điều hành, quản lý trực tiếp của GVCN, CVHT, Viện Đào tạo CLC; thường 

xuyên liên hệ với các bộ phận liên quan để báo cáo về tình hình lớp; xin ý kiến tư vấn 

nhằm giải quyết những vấn đề liên quan đến diễn biến tư tưởng, học tập, rèn luyện và sinh 

hoạt của sinh viên trong lớp; 

Ðiều 4. Bầu cử và bổ nhiệm, miễn nhiệm Ban cán sự lớp 

1. Ðối với lớp sinh viên mới nhập học, Ban cán sự lớp do bộ phận CTSV trên cơ sở 

thống nhất với GVCN trình Viện trưởng giao nhiệm vụ lâm thời. Nhiệm kỳ của Ban cán sự 

lớp lâm thời là một học kỳ; 

2. Tháng đầu tiên của học kỳ thứ hai (đối với các lớp năm thứ nhất) hoặc tháng đầu tiên 

của năm học (đối với các lớp từ năm thứ hai trở đi) lớp tiến hành hội nghị sơ kết học kỳ I 

(hoặc tổng kết năm học cũ), đồng thời bầu Ban cán sự lớp mới dưới sự chủ trì của GVCN, 

CVHT. Danh sách phân công Ban cán sự lớp, biên bản bầu cử, phiếu bầu, Biên bản Hội nghị 

lớp với đầy đủ chữ ký xác nhận được gửi về Viện Đào tạo  CLC thông qua bộ phận CTSV 

để tập hợp kết quả và trình Viện trưởng ra quyết định công nhận Ban cán sự lớp; 

3. Trong trường hợp Ban cán sự lớp hoặc một trong các thành viên Ban cán sự lớp 

không hoàn thành nhiệm vụ hoặc vi phạm kỷ luật, GVCN, CVHT đề xuất với bộ phận 

CTSV trình Viện trưởng ra quyết định miễn nhiệm, đồng thời bổ nhiệm tạm thời Ban cán 

sự lớp hoặc thành viên mới trong Ban cán sự lớp. 

Ðiều 5. Quyền lợi của Ban cán sự lớp 

1. Ban cán sự lớp được hưởng các quyền lợi quy định trong Quy chế công tác học sinh 

- sinh viên, Quy chế tính điểm rèn luyện và các Quy định khác của Nhà trường; 

2. Được Viện Đào tạo CLC xem xét cấp giấy khen khi tập thể lớp hai năm liên tiếp đạt 

danh hiệu “Lớp học tập tốt, rèn luyện tốt”; 

3. Được mời dự các cuộc họp xét kỷ luật sinh viên, đối thoại với Viện trưởng và các 

hoạt động liên quan đến lớp; 

4. Hằng năm, căn cứ vào mức độ công việc và hoàn thành nhiệm vụ của Ban cán sự 

trên cơ sở đó các đơn vị liên quan xem xét, dự trù kinh phí trình Ban Lãnh đạo Viện phê 

duyệt mức hỗ trợ từ nguồn kinh phí hoạt động dành cho các hoạt động tổ chức đoàn thể. 

 

 PHÓ VIỆN TRƯỞNG PHỤ TRÁCH 

 

(Đã ký) 

 

TS.  Nguyễn Khánh Lân 

 


