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ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:       /TB-CĐSL            Sơn La, ngày 25 tháng 4 năm 2022 

                               

THÔNG BÁO 

Kết luận Kết quả kiểm tra, giám sát nhập điểm của  

khối Cao đẳng chính quy K56;  Khối Trung cấp chính quy K56 

 

Theo Báo cáo số 01/BC-KTGS ngày 25/4/2022 về kết quả kiểm tra, giám 

sát nhập điểm của khối Cao đẳng chính quy K56, Khối Trung cấp chính quy 

K56, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sơn La thông báo tới toàn thể CBGV và các 

đơn vị liên quan trong trường về kết quả kiểm tra, cụ thể:  

I. Đánh giá chung: 

- Tổ Kiểm tra, giám sát đã tiến hành kiểm tra, rà soát việc nhập điểm thi 

các học phần của khối Cao đẳng chính quy K56; Khối Trung cấp chính quy K56 

tại các khoa trong Trường Cao đẳng Sơn La. 

         - Tổ Kiểm tra, giám sát đã tiến hành kiểm tra, rà soát việc nhập điểm đối 

với 95 bảng điểm của 07 khoa, đồng thời thực hiện rà soát, đối chiếu tất cả các 

bảng điểm gốc lưu tại các khoa với điểm trên bảng điểm lưu tại phòng 

KT&ĐBCL và phần mềm quản lý đào tạo của nhà trường. 

 - Quá trình kiểm tra, rà soát công tác nhập điểm tại các khoa được kiểm 

tra, Tổ Kiểm tra, giám sát không phát hiện có trường hợp nào sai lệch điểm thi, 

điểm TBKT theo quy định. 

II. Kết quả cụ thể. 

Bảng điểm môn Thực tập nghề nghiệp lớp Trung cấp Khuyến Nông Lâm 

K56E và Trung cấp Khuyến Nông Lâm K56D ghi không đúng tên lớp (Trên 

bảng điểm ghi Trung cấp Lâm sinh Khuyến Nông Lâm K56E và Trung cấp Lâm 

sinh Khuyến Nông Lâm K56D). Cả 2 bảng điểm đều không ghi thời gian (ngày, 

tháng, năm). 

III. Kết luận 

1. Ưu điểm. 

 - Công tác lưu trữ bảng điểm tại phòng KT&ĐBCL đảm bảo đầy đủ, an 

toàn theo đúng TTQT và Quy định của nhà trường. 

 - Phòng KT&ĐBCL đã kiểm soát tốt việc tính điểm TBKT, nhập điểm thi 

đối với tất cả các bảng điểm. 
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 - Các khoa đã chủ động kiểm dò điểm trên phần mềm đào tạo so với bảng 

điểm gốc lưu tại khoa trước khi có thông báo kiểm dò điểm của nhà trường và 

đã có báo kịp thời về phòng KT&ĐBCL.  

2. Nhược điểm. 

Việc kiểm soát một số thông tin trên bảng điểm của phòng KTC&ĐBCL, 

khoa Nông nghiệp chưa đảm bảo, vẫn để tình trạng bảng điểm ghi sai tên lớp và 

thiếu thông tin về thời gian theo quy định. 

IV. Kiến nghị, đề xuất 

1. Đối với cá nhân 

- Đối với các bảng điểm ghi sai tên lớp, thiếu thông tin về thời gian, đề 

nghị giảng viên trực tiếp giảng dạy thực hiện điều chỉnh, sửa lại tên lớp, bổ sung 

thời gian theo đúng quy định. 

- Đề nghị giảng viên tiếp tục nghiên cứu các quy định, TTQT liên quan, 

đặc biệt là Quy định Quản lý, tổ chức kiểm tra, thi kết thúc môn học và xét công 

nhận tốt nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 175/QĐ-CĐSL ngày 

25/05/2020 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sơn La; TTQT Quản lý điểm an 

toàn, chính xác và thực hiện đúng theo quy định, TTQT. 

2. Đối với khoa 

- Nhắc nhở và kiểm soát quá trình khắc phục của giảng viên có bảng điểm 

cần điều chỉnh như đã nêu. 

 - Đề nghị Lãnh đạo các khoa, bộ môn kiểm soát chặt chẽ tính chính xác 

của các bảng điểm trước khi chuyển về phòng KT&ĐBCL. 

3. Đối với phòng KT&ĐBCL  

 Đề nghị Lãnh đạo phòng KT&ĐBCL, Bộ phận Khảo thí: 

- Kiểm soát việc khắc phục các hạn chế nêu trên của giảng viên. 

- Kiểm soát chặt chẽ chất lượng bảng điểm theo Quy định Quản lý, tổ 

chức kiểm tra, thi kết thúc môn học và xét công nhận tốt nghiệp. 
 

Trên đây là Thông báo Kết luận kết quả kiểm tra, giám sát, rà soát nhập 

điểm của khối Cao đẳng chính quy K56; Khối Trung cấp chính quy K56, đề 

nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai tới toàn thể cán bộ, giảng viên./. 
 

 

Nơi nhận:                                                                 HIỆU TRƯỞNG 
- Khoa, phòng, trung tâm;  
- Lưu:  VT, KTCL.  
  

 

 

 

Nguyễn Đức Long 
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