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1. Sinh viên đánh giá rèn luyện
Bước 1: Sinh viên truy
cập vào Cổng thông tin
đào tạo với địa chỉ như
sau:
https://portal.huflit.edu.
vn
Đăng nhập bằng tài
khoản cá nhân Trường
cấp
* Giao diện Cổng thông
tin đào tạo sau khi đăng
nhập thành công.

Bước 2: Ở Chức năng
trực tuyến chọn Đánh
giá điểm rèn luyện
Chọn Năm học và Học
kỳ đánh giá điểm rèn
luyện.
Nội dung đánh giá kết
quả rèn luyện sinh viên
bao gồm các tiêu chí
như quy định tại Bảng
chấm điểm theo từng
học kỳ, áp dụng từ năm
học 2020 – 2021 ban
hành kèm theo Quyết
định số 295/QĐ-ĐNT,
ngày 12/8/2020.
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Bước 3: Sinh viên Đánh
giá điểm rèn luyện bằng
cách nhấn vào dấu “+”
hệ thống sẽ hiển thị chi
tiết điểm rèn luyện cho
sinh viên đánh giá.

Bước 4: Sinh viên đánh
giá lần lượt chi tiết từng
tiêu chí điểm rèn luyện.
 Đối với các ô màu
xanh dương, là những
điểm lấy từ hệ thống,
sinh viên chỉ kiểm tra
số điểm.
 Đối với ô màu trắng,
sinh viên phải nhập số
điểm, nếu để trống có
nghĩ điểm sẽ bằng 0.
 Đối với các mục Điểm
trừ, khi sinh viên nhập
một số lớn hơn 0 bất
kỳ, thì hệ thống sẽ trừ
điểm rèn luyện bằng
số đã nhập.
Lưu ý: Sinh viên cần
xem kỹ quy định và
thao tác cẩn thận khi
đánh giá.
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 Đối với mục yêu cầu
sinh viên gửi kèm
minh chứng, Sinh viên
nhấn vào “+” để thêm
hoạt động. Nhập Tên
hoạt động và tải lên
minh chứng (Hệ
thống cho phép tải lên
file định dạng ảnh và
định dạng PDF). Sau
đó nhấn Lưu lại.

Bước 5: Nhấn
sau khi đã hoàn tất việc
đánh giá.
Hệ thống sẽ hiển thị
tổng điểm đánh giá và
xếp loại dự kiến. Đồng
thời chuyển
thành
Lưu ý: Sinh viên phải
thường xuyên theo dõi,
cập nhật điểm rèn luyện
của mình trên Cổng
thông tin đào tạo. Sau 15
ngày hoạt động kết thúc,
nếu vẫn chưa được tính
điểm rèn luyện, sinh
viên chủ động liên hệ
đơn vị tổ chức hoạt động
để khiếu nại điểm, tránh
tồn đọng vào cuối kỳ./.
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2. Cấp Lớp đánh giá rèn luyện
Lớp trưởng đại diện cấp Lớp thực hiện đánh giá kết quả rèn luyện cho sinh viên trên Cổng thông tin đào tạo
https://portal.huflit.edu.vn theo các bước sau:
Bước 1: Ở Chức năng
trực tuyến chọn Đánh
giá điểm rèn luyện
Bước 2: Chọn Năm học
và Học kỳ đánh giá
điểm rèn luyện.
Bước 3: Chọn Điểm
lớp
Lúc này cấp Lớp có thể
xem được điểm rèn
luyện của sinh viên tự
đánh giá.
Bước 4: Nhấn Chuyển
điểm.
Hệ thống sẽ sao chép tất
cả cột điểm rèn luyện
sinh viên đã đánh giá
sang điểm của Cấp Lớp.
Giao diện sau khi đã
chuyển điểm, hệ thống
sẽ chuyển tình trạng
đánh giá thành Đã đánh
giá.
Bước 5: Cấp Lớp có thể
chọn lần lượt sinh viên
đã có điểm và nhấn vào
Đã đánh giá để xem và
đánh giá chi tiết từng
tiêu chí điểm rèn luyện.

6

Bước 6: Nhấn chọn “+”
để xem chi tiết từng tiêu
chí.
* Hệ thống hiển thị bảng
tiêu chí đánh giá điểm
rèn luyện của sinh viên.

Bước 7: Cấp Lớp đánh
giá điểm rèn luyện sinh
viên
Lưu ý: Những ô màu
trắng là những ô được
quyền đánh giá. Những
ô màu xanh là những
điểm lấy từ hệ thống
(điểm học tập, kỷ luật và
các hoạt động mà sinh
viên đã tham gia do cán
bộ Khoa, cán bộ Đoàn
Hội Trường cập nhật
vào hệ thống).
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Bước 8: Sau khi hoàn
tất việc đánh giá, Cấp
Lớp nhấn Lưu đánh
giá, hệ thống sẽ hiển thị
thông báo lưu kết quả
thành công và thay đổi
Tổng điểm/Xếp loại
điểm rèn luyện của sinh
viên ở Cấp Lớp.

Sau khi hoàn thành đánh giá kết quả rèn luyện cho sinh viên lớp, Lớp trưởng tổ chức họp lớp công bố kết
quả rèn luyện và giải quyết thắc mắc, khiếu nại (nếu có). Khoa cử đại diện Giảng viên cơ hữu hoặc Chuyên
viên khoa tham gia, chứng kiến việc tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên của lớp và xác nhận thông
qua biên bản họp lớp./.

