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BÁO CÁO 

Kết quả Kiểm tra, giám sát thi năm học 2021 - 2022 

 

 

Kính gửi:    - Lãnh đạo trường Cao đẳng Sơn La; 

           - Ban ISO nhà trường. 

 

Thực hiện thủ tục quy trình trao đổi thông tin nội bộ của Ban ISO trường Cao đẳng 

Sơn La, phòng KT&ĐBCL báo cáo với lãnh đạo và Ban ISO nhà trường kết quả Kiểm 

tra, giám sát các kỳ thi do nhà trường tổ chức trong năm học 2021 - 2022 như sau:       

I. SỐ LIỆU CHUNG VỀ CÁC KỲ THI 

Số hội đồng coi thi:12 

Số lượt giám thị coi thi: 599 

Số lượt cán bộ Kiểm tra, GS: 91 

Số lượt phòng thi: 315 

Số lượt lớp thi:342 

Số lượt SV dự thi: 6689 

Số lượt SV vắng: 268 

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT  

1. Công tác chuẩn bị thi 

Số phòng thi cần thiết phục vụ cho các kỳ thi được chuẩn bị đầy đủ, vệ sinh đảm 

bảo cho công tác coi thi; số lượng, chất lượng bàn ghế trong phòng thi cho thí sinh và ghế 

cho cán bộ coi thi tương đối đảm bảo; 

Các phòng thi có đủ ánh sáng, phấn, bảng. Vị trí các phòng thi an toàn, yên tĩnh. 

2. Công tác coi thi 

Các Hội đồng coi thi thực hiện đúng quy định về lịch thi các môn học theo Kế 

hoạch của nhà trường. 



Cán bộ coi thi thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công. Hầu hết thi sinh tham gia dự 

thi thực hiện đúng Quy chế thi. Trong và ngoài phòng thi đều được đảm bảo an toàn, trật 

tự.  

Việc thu bài của giám thị được thực hiện đúng quy trình, bảo quản an toàn bài thi. 

Số biên bản cán bộ Kiểm tra, giám sát yêu cầu giám thị và lãnh đạo hội đồng coi thi 

lập:  0 

Số cán bộ, giáo viên, nhân viên vi phạm quy chế bị lập biên bản: 0  

Số SV vi phạm quy chế thi bị lập biên bản:  0  

Số SV  nhờ người khác thi hộ: 0  

Tình hình đặc biệt khác diễn ra trong quá trình coi thi: Không. 

3. Công tác chấm thi. 

3.1 Chấm thi lần 1 

Công tác bảo quản bài thi, đánh phách, cắt pháp của Ban chấm thi được đảm bảo an 

toàn, đúng quy chế. 

Khóa phách được niêm phong và bảo quản an toàn, đúng quy chế.  

Quá trình chấm bài của giảng viên đảm bảo khách quan, công bằng và đúng TTQT. 

Quá trình ghép phách bài thi chính xác và được thực hiện đúng TTQT. 

3.2 Chấm kiểm tra. 

Trong năm học 2021 – 2022 đã tổ chức chấm kiểm tra 482 bài thi của33 học phần 

thuộc học kỳ I, học kì II  khối Cao đẳng K56, K57,K58  khối trung cấp K57, K58. Trong 

đó không có bài thi nào của sinh viên có điểm chênh lệch với chấm lần 1 (Có 06 bài có 

điểm chênh lệch 0.25 điểm, có 03 bài có điểm chênh lệch 0.2 điểm, có 10 bài có điểm 

chênh lệch 0.5 điểm. Sau khi làm tròn thì điểm chấm lần 2 khớp với điểm chấm lần 1) 

III. ĐÁNH GIÁ CỦA ĐOÀN KIỂM TRA, GIÁM SÁT 

Công tác chuẩn bị thi, coi thi, công tác điều hành của Hội đồng các kỳ thi học phần 

năm học 2021 - 2022 của trường Cao đẳng Sơn La được thực hiện nghiêm túc, đúng quy 

định.  

IV. KIẾN NGHỊ ĐỀ XUẤT  

Các GV làm nhiệm vụ coi thi nêu cao tinh thần trách nhiệm hơn nữa trong công tác 

coi thi; theo dõi, phản ánh kịp thời việc thực hiện Quy chế thi của các giảng viên và sinh 



viên với lãnh đạo nhà trường, góp phần đảm bảo các kỳ thi học phần, tốt nghiệp của 

trường Cao đẳng Sơn La trong những năm tiếp theo được thực hiện tốt hơn. 

Trên đây là Báo cáo của phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng về kết quả Kiểm 

tra, giám sát thi  năm học 2021 - 2022 với lãnh đạo và Ban ISO nhà trường./. 
 

Nơi nhận:                                                                P.TRƯỞNG PHÒNG KT&ĐBCL 

  -  Ban ISO; 

  -  Lãnh đạo nhà trường (báo cáo) 

  -  Lưu: VT, KT&ĐBCL 

Đã kí 

 

 

Lưu Thị Thơm 

 


