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QUYẾT ĐỊNH 

Chế độ ưu tiên đối với học viên, sinh viên đại học  

trong thi tốt nghiệp và làm đồ án tốt nghiệp 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN KỸ THUẬT MẬT MÃ 

Căn cứ Quyết định số 25/2006/QĐ-BGDĐT ngày 26 tháng 6 năm 2006 

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo đại học và 

cao đẳng hệ chính quy; 

Căn cứ Văn bản hợp nhất số 17/VBHN-BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 

2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo đại học 

và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ; 

Căn cứ Thông tư số 54/2014/TT-BQP ngày 12/6/2014 của Bộ trưởng Bộ 

Quốc phòng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác 

của Học viện Kỹ thuật mật mã thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ; 

Căn cứ Quyết định số 227/QĐ-BCY ngày 17/8/2016 của Trưởng ban Ban 

Cơ yếu Chính phủ quy định cơ cấu tổ chức, biên chế của Học viện Kỹ thuật  

mật mã; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Miễn thi tốt nghiệp, làm đồ án tốt nghiệp và cho điểm 10 các môn 

thi tốt nghiệp, đồ án tốt nghiệp đối với các học viên, sinh viên là đại diện của 

Học viện Kỹ thuật mật mã hoặc là thành viên đội tuyển của Học viện Kỹ thuật 

mật mã tham dự cuộc thi cấp quốc gia, cấp khu vực hoặc cấp quốc tế về lĩnh vực 

phù hợp với chuyên ngành đào tạo nếu thỏa mãn một trong các điều kiện sau: 

1. Đạt Giải Ba trở lên trong cuộc thi cấp khu vực hoặc cấp quốc tế. 

2. Lọt vào vòng chung khảo cuộc thi cấp khu vực hoặc cấp quốc tế mà có 

vòng sơ loại cấp quốc gia và thời gian thi sơ loại hoặc thi chung khảo diễn ra 

trong học kỳ mà dự kiến học viên, sinh viên phải thi tốt nghiệp hoặc làm đồ án 

tốt nghiệp. 

3. Đạt từ Giải Ba cấp quốc gia trở lên và cuộc thi diễn ra trong học kỳ mà 

dự kiến học viên, sinh viên phải thi tốt nghiệp hoặc làm đồ án tốt nghiệp. 

4. Thời gian cuộc thi trùng với thời gian thi tốt nghiệp hoặc thời gian bảo 

vệ đồ án tốt nghiệp theo kế hoạch của Học viện. 

Điều 2. Cộng tối đa 2 điểm vào kết quả mỗi môn thi tốt nghiệp, làm đồ án 

tốt nghiệp đối với học viên, sinh viên là đại diện hoặc thành viên đội tuyển của 
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Học viện, hoặc được triệu tập tham gia huấn luyện để chọn đại diện hoặc đội 

tuyển của Học viện tham dự cuộc thi cấp quốc gia trở lên về lĩnh vực phù hợp 

với chuyên ngành đào tạo nếu thỏa mãn một trong các điều kiện sau: 

1. Đạt từ Giải Ba cấp quốc gia trở lên. 

2. Thời gian huấn luyện hoặc thời gian cuộc thi diễn ra trong học kỳ mà 

dự kiến học viên, sinh viên phải thi tốt nghiệp hoặc làm đồ án tốt nghiệp. 

Điều 3. Cộng điểm vào kết quả thi tốt nghiệp, làm đồ án tốt nghiệp đối 

với học viên, sinh viên có các công trình nghiên cứu khoa học, công nghệ phù 

hợp với chuyên ngành đào tạo: 

1. Cộng tối đa 2 điểm nếu công trình được công bố trên các tạp chí thuộc  

các Danh mục tạp chí có uy tín do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc 

gia (NAFOSTED) ban hành; cộng tối đa 1 điểm nếu công trình được công bố 

trên các ấn phẩm khoa học có phản biện khác. 

2. Cộng tối đa 2 điểm nếu sản phẩm nghiên cứu đạt giải trong cuộc thi cấp 

quốc gia trở lên. 

3. Cộng tối đa 1 điểm nếu sản phẩm nghiên cứu đạt Giải Ba trở lên trong 

cuộc thi cấp Học viện. 

Điều 4. Để được áp dụng chế độ ưu tiên, học viên, sinh viên cần làm đơn 

gửi Hội đồng tổ chức thi tốt nghiệp hoặc Hội đồng tổ chức chấm đồ án tốt 

nghiệp của Học viện chậm nhất 01 ngày trước ngày thi tốt nghiệp hoặc ngày 

chấm đồ án tốt nghiệp. Nếu học viên, sinh viên thỏa mãn nhiều tiêu chí ưu tiên 

thì chọn áp dụng tiêu chí ưu tiên cao nhất. 

Điều 5. Điểm số được quy định tại Điều 1, Điều 2 và Điều 3 tính theo 

thang điểm 10. Việc áp dụng mức ưu tiên đối với từng học viên, sinh viên cụ thể 

do Hội đồng tổ chức thi tốt nghiệp hoặc Hội đồng tổ chức chấm đồ án tốt nghiệp 

của Học viện quyết định. 

Điều 6. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký./. 

Nơi nhận: 

− Ban Giám đốc (3) 

− Khoa ATTT, CNTT, ĐTVT, MM; 

− Trung tâm THKTMM; 

− Phòng ĐT, KT&ĐBCLĐT; 

− Lưu VT, KT. TA10. 

GIÁM ĐỐC 

 Nguyễn Hữu Hùng 

 


