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BỘ TÀI CHÍNH 
HỌC VIỆN TÀI CHÍNH 

 

Số:   821/QĐ-HVTC 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
     Hà Nội, ngày  08 tháng 9 năm 2021 

 

 
QUYẾT ĐỊNH  

 Về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 1591/QĐ-HVTC ngày 
30/12/2016 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc ban hành Quy định đào tạo 

đại học hệ 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; 

Căn cứ Quyết định số 1296/QĐ-BTC ngày 04/6/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 
về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Học viện Tài chính; 

Căn cứ Quyết định số 17/VBHN-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ GD&ĐT về việc 
ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ; 

Căn cứ Thông tư số 08/2021/TT-BGDĐT ngày 18/3/2021 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT 
về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học; 

Căn cứ Quyết định số 1591/QĐ-HVTC ngày 30/12/2016 của Giám đốc Học viện 
về việc ban hành Quy định đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ; 

Theo đề nghị của Hội đồng Khoa học – Đào tạo và Trưởng ban Quản lý đào tạo 
tại Tờ trình số 106/TTr-QLĐT ngày 08/9/2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1: Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 1591/QĐ-HVTC ngày  
30/12/2016 của Giám đốc Học viện về Quy định đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ 
thống tín chỉ, cụ thể: 

1. Khoản 1 Điều 20 được sửa đổi như sau:  
“1. Mỗi học kỳ, căn cứ vào điều kiện thực tế, Học viện tổ chức 1 hoặc 2 kỳ thi để 

thi kết thúc học phần.  
Kỳ thi kết thúc học phần được tổ chức theo từng lớp tín chỉ hoặc chia nhỏ hơn nếu 

cần thiết. Lịch thi theo kế hoạch học tập được phân bố đều trong 3 tuần cuối của mỗi 
giai đoạn học trong học kỳ. Lịch thi được bố trí sao cho các sinh viên đăng ký học tập 
theo đúng quy định sẽ không bị trùng buổi thi. Ban QLĐT phối hợp với Bộ môn lập 
danh sách sinh viên đủ điều kiện dự thi kết thúc học phần cho mỗi phòng thi”. 

2. Khoản 5, 6 Điều 21 được sửa đổi, bổ sung như sau: 
“5. Sinh viên vắng mặt trong kỳ thi kết thúc học phần, nếu không có lý do chính 

đáng phải nhận điểm 0 (theo thang điểm 10) hoặc điểm F (theo thang điểm 4).   
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6. Sinh viên vắng mặt có lý do chính đáng ở kỳ thi kết thúc học phần được dự thi 
ở kỳ thi sau. Những sinh viên này sẽ phải đăng ký với Ban KT&QLCL để được dự thi. 

Riêng đối với Lưu học sinh bị điểm F (dưới 4 điểm theo thang điểm 10) thì được 
dự thi lần 2, phương pháp tính điểm thi lần thứ 2 theo công thức tính điểm đánh giá học 
phần như sau:  

Điểm đánh 
giá học phần 

thi lần 2 

 
= 

Điểm kiểm tra 
(ở lần 1            

chuyển sang) 
X 

 
0,3 

 
+ 

Điểm thi  
lần 2 

X 
 

0,7 

Điều 2: Bãi bỏ Điểm c Khoản 1 Điều 19 tại Quyết định số 1591/QĐ-HVTC ngày  
30/12/2016 của Giám đốc Học viện về Quy định đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ 
thống tín chỉ. 

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Nội dung sửa đổi, bổ sung áp 
dụng cho đào tạo hệ Đại học chính quy từ khóa CQ59 trở đi. Chánh Văn phòng; 
Trưởng các ban: Quản lý đào tạo; Khảo thí và Quản lý chất lượng; Công tác chính trị 
và sinh viên; Tài chính kế toán; Thanh tra giáo dục; Trưởng các đơn vị liên quan chịu 
trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Bộ GD&ĐT (Vụ GDĐH); 
- Bộ Tài chính (Vụ TCCB) ; 
- Giám đốc HV; 
- Phó GĐ (Phụ trách ĐT); 
- Như điều 3; 
- Lưu VT, QLĐT (6), KT&QLCL (3). 

GIÁM ĐỐC  
 
 
                          (Đã ký) 

 
Nguyễn Trọng Cơ 

 


