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THÔNG BÁO 
Về việc đánh giá kết quả rèn luyện học kỳ 2 năm học 2021-2022 đối với sinh 

viên các khóa 44, 45 và khoá 46 theo hình thức trực tuyến 

 

Thực hiện Kế hoạch 3103/KH-ĐHLHN ngày 15 tháng 8 năm 2022 của 
Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội về việc đánh giá điểm rèn luyện và 
xét học bổng học kỳ 2 năm học 2021-2022.  

Việc đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên các khóa 44, 45,và 46 học kỳ 
2 năm học 2021-2022 sẽ tiến hành thông qua hình thức trực tuyến. Cụ thể: 

1. Cách thức tiến hành 

Sinh viên tự đánh giá điểm rèn luyện (ĐRL) của mình trong học kỳ 2, năm 
học 2021-2022 bằng cách sử dụng phần mềm đánh giá ĐRL trên Website theo 
đường link sau: http://58.186.31.127:8080/Practise. Sinh viên hoàn thành việc 
đánh giá ĐRL theo bản hướng dẫn kèm theo, thời hạn trước ngày 20/10/2022. 
Sau thời gian trên hệ thống tự động đóng. 

2. Đánh giá kết quả rèn luyện cấp Lớp 

- Thầy/Cô cố vấn học tập (CVHT) sử dụng phần mềm đánh giá ĐRL trên 
website theo đường link: http://58.186.31.127:8080/Practise để xem xét bản 
đánh giá kết quả rèn luyện của từng sinh viên lớp mình quản lý. 

- Trên  cơ sở bản đánh giá kết quả rèn luyện của từng sinh viên, Cố vấn học 
tập chủ động tổ chức họp lớp theo hình thức trực tuyến hoặc trực tiếp (trên lớp 
học) để đánh giá kết quả rèn luyện của từng sinh viên. 

- Sau cuộc họp lớp đánh giá ĐRL, CVHT kết luận điểm rèn luyện đã được 
tập thể lớp và CVHT đánh giá vào bản đánh giá kết quả rèn luyện của từng sinh 
viên. CVHT ký xác nhận vào bản đánh giá kết quả rèn luyện của từng sinh viên 
và danh sách kết quả rèn luyện của lớp mình (từ phần mềm đánh giá KQRL theo 
file hướng dẫn) nộp cùng Biên bản họp lớp về Khoa/Phòng/Viện/Bộ môn. 

Thời gian thực hiện: Hoàn thành đánh giá ĐRL sinh viên cấp Lớp và gửi 
hồ sơ về Khoa/Phòng/Viện/Bộ môn: Trước ngày 27/10/2022. 

3. Đánh giá điểm rèn luyện cấp Khoa/Phòng/Viện/Bộ môn 

Sau khi nhận được bản đánh giá, ĐRL và danh sách kết quả rèn luyện sinh 
viên có chữ ký xác nhận của CVHT, Thủ trưởng các đơn vị được giao quản lý 
lớp thành lập Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên thuộc đơn vị mình 
quản lý. Kết quả rèn luyện của sinh viên phải được lập thành danh sách (Danh 
sách được xuất ra từ phần mềm đánh giá ĐRL theo file hướng dẫn), được lãnh 
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đạo đơn vị thông qua, ký xác nhận và gửi về bộ phận thường trực Hội đồng thi 
đua cấp Trường (Phòng CTSV) để tập hợp trình Hội đồng đánh giá kết quả rèn 
luyện cấp Trường trước ngày 03/11/2022. 

Việc đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên là căn cứ để xét học bổng và 
học vụ cho sinh viên. Do đó, yêu cầu các đơn vị có liên quan nghiêm túc thự 
hiện theo thời hạn được xác định trong thông báo này.  

Đây là phần mềm mới, trong quá trình triển khai việc đánh giá kết quả rèn 
luyện nếu có vướng mắc cần hỗ trợ về kỹ thuật, thầy cô liên hệ trực tiếp với 
đồng chí Nông Thành Huy - Phó Giám đốc trung tâm Công nghệ thông tin để 
được giải đáp./. 

Nơi nhận: 
- Hiệu trưởng (để báo cáo); 
- Các Phó Hiệu trưởng (để biết và chỉ đạo); 
- Các đơn vị liên quan (để t/hiện); 
- Đoàn TN, Hội SV (để t/hiện); 
- Cổng Thông tin điện tử (để công khai); 
- Lưu: VT, P.CTSV. 
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