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QUYẾT ĐỊNH 
V/v Bổ sung, sửa đổi cách tính điểm trung bình chung trong Quy chế đào tạo 

hệ đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ 
 

GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN TÀI CHÍNH 

Căn cứ Quyết định số 120/2001/QĐ-TTg ngày 17/8/2001 của Thủ tướng Chính  
phủ về việc thành lập Học viện Tài chính trực thuộc Bộ Tài chính; 

Căn cứ Quyết định 1296/QĐ-BTC ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ 
Tài chính v/v Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Học viện Tài chính; 

Căn cứ Quyết định số 43/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 15/08/2007 của Bộ trưởng 
Bộ Giáo dục và Đào tạo v/v Ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính 
quy theo hệ thống tín chỉ; 

Căn cứ Quyết định số 354/QĐ-HVTC ngày 12/04/2012 của Giám đốc Học viện 
Tài chính v/v Ban hành Quy định đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ; 

Xét đề nghị của Thường trực Hội đồng KH&ĐT và Trưởng Ban QLĐT, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
Điều 1. Bổ sung, sửa đổi Điều 23 “Cách tính điểm trung bình chung” trong 

quyết định số 354/QĐ-HVTC ngày 12/04/2012 của Giám đốc Học viện Tài chính về 
việc ban hành Quy định đào tạo đại học hệ chính qui theo hệ thống tín chỉ (Có nội 
dung kèm theo). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh văn phòng, 
Trưởng các ban, Giám đốc các Trung tâm, Trưởng các Khoa, Bộ môn và sinh viên hệ 
Đại học chính quy đào tạo theo hệ thống tín chỉ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

 

                  GIÁM ĐỐC 
 
 
 Đã ký 
 
 
                              Ngô Thế Chi 
 
 
 

Nơi nhận: 
- Bộ GD&ĐT (để b/c); 
- Bộ Tài chính (để b/c); 
- Như điều 2; 
- Lưu: VT, QLĐT (5), KT&QLCL (4). 



Nội dung bổ sung, sửa đổi cách tính điểm trung bình chung trong Quy chế 
đào tạo hệ đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:  445/QĐ-HVTC ngày 15/05/2013 của Giám 
đốc Học viện Tài chính) 

 
Điều 23. Cách tính điểm trung bình chung 

1. Để tính điểm trung bình chung học kỳ theo thang điểm 4 và điểm trung 
bình chung tích lũy, mức điểm chữ của mỗi học phần phải được quy đổi qua điểm 
số theo Bảng 1 tại Điều 22 của Quy định đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ 
thống tín chỉ ban hành theo Quyết định số 354/QĐ-HVTC ngày 12/04/2012 của 
Giám đốc Học viện Tài chính. 
 2. Điểm trung bình chung  
- Điểm trung bình chung học kỳ được tính theo công thức sau và được làm tròn 
đến 2 chữ số thập phân:  
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 Trong đó:  
A là điểm trung bình chung học kỳ 

 ai  là điểm của học phần thứ i 
 ni  là số tín chỉ của học phần thứ i 
 n  là tổng số học phần đã học  
- Điểm trung bình chung tích lũy được tính theo công thức sau và được làm tròn 
đến 2 chữ số thập phân:  
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 Trong đó:  
A là điểm trung bình chung tích lũy 

 ai  là điểm của học phần thứ i với ai ≥ 4 (thang điểm 10) hoặc ai ≥ 1 (thang 
điểm 4)  
 ni  là số tín chỉ của học phần thứ i 
 n  là tổng số học phần đã tích lũy được 
 Điểm trung bình chung học kỳ theo thang điểm 4 dùng để phân loại kết quả 
học tập, xét học bổng, khen thưởng sau mỗi học kỳ (chỉ tính theo kết quả thi kết 
thúc học phần ở lần thi thứ nhất).  



 Điểm trung bình chung học kỳ theo thang điểm 4 và điểm trung bình chung 
tích lũy để xét thôi học, xếp hạng học lực sinh viên, xếp hạng tốt nghiệp được tính 
theo điểm thi kết thúc học phần cao nhất trong các lần thi. 
 Việc xếp loại kết quả học tập sinh viên sau mỗi học kỳ được thực hiện theo 
Bảng 2 

Bảng 2: Thang điểm 4 và cách xếp loại kết quả học tập 
Xếp loại Thang điểm 4 

Xuất sắc Từ 3,6 đến 4,0 
Giỏi Từ 3,2 đến 3,59 
Khá Từ 2,5 đến 3,19 
Trung bình Từ 2,0 đến 2,49 

Đạt 

Trung bình yếu Từ 1,0 đến 1,99 
Không đạt Kém Dưới 1,0 

 
 
 
 
 


