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THÔNG BÁO 

Kết quả Kiểm tra, giám sát việc quản lý, cấp phát, sử dụng, chỉnh sửa, thu hồi, 

hủy bỏ văn bằng, chứng chỉ năm học 2021- 2022 

 

Thực hiện Quyết định số 445/QĐ-CĐSL và Kế hoạch số 135/KH-CĐSL  

ngày 06/7/2021 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Sơn La về việc kiểm tra, giám 

sát việc in, cấp phát văn bằng, chứng chỉ, bảng điểm năm học 2021-2022 . Tổ 

Kiểm tra đã tiến hành làm việc với Phòng Đào tạo, Phòng Khảo thí & Đảm bảo 

chất lượng  theo đúng kế hoạch và kết quả như sau:  

I. KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT 

1. Kết quả kiểm tra, giám sát bằng tốt nghiệp hệ cao đẳng chính quy  

năm học 2021 -2022. 

          - Tổng số SV được công nhận tốt nghiệp theo quyết định: 507 

- Số phôi bằng tốt nghiệp đã kiểm tra: 507 

Thông tin được in trên 507 bằng tốt nghiệp hệ cao đẳng chính quy, cao 

đẳng nghề là chính xác, khớp với các quyết định công nhận và cấp bằng tốt 

nghiệp của nhà trường đã ban hành. 

2. Kết quả kiểm tra, giám sát bằng tốt nghiệp hệ trung cấp chính quy 

năm học 2021 -2022. 

- Tổng số HS được công nhận tốt nghiệp theo các Quyết định : 374 

- Số phôi bằng tốt nghiệp đã kiểm tra: 374 

- Thông tin được in trên phôi bằng tốt nghiệp Trung cấp chính quy, là chính 

xác, khớp với các quyết định công nhận và cấp bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên 

nghiệp của nhà trường đã ban hành. 

3. Kết quả kiểm tra, giám sát bảng điểm toàn khóa hệ cao đẳng, trung 

cấp năm  2021 -2022. 

- Tổng số bảng điểm là: 316 

- Số bảng điểm đã kiểm tra: 316 

 Thông tin trên bảng điểm toàn khóa 316/316 là chính xác khớp với quyết 

định công nhận và cấp bằng tốt nghiệp của nhà trường đã ban hành. 

4. Kết quả Kiểm tra, giám sát chứng chỉ chức danh nghề nghiệp, 

chứng chỉ cán bộ quản lí. 

- Tổng số chứng chỉ là :1.515 

- Số chứng chỉ đã kiểm tra: 1.515 



 Thông tin trên chứng chỉ là chính xác khớp với quyết định công nhận và 

cấp chứng chỉ của nhà trường đã ban hành. 

Có 05 phôi chứng chỉ không khớp với quyết định số 96/QĐ-CĐSL ngày 

17/02/2022; Quyết định số 244/QĐ-CĐSL ngày 27/4/2022; Quyết định số 

245/QĐ-CĐSL ngày 27/4/2022 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Sơn La (sai 

đơn vị công tác, sai giới tính và sai họ tên, đã được tổn hợp trong các biên bản 

kiểm tra).  

II. KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận. 

Công tác quản lí, cấp phát, sử dụng, chỉnh sửa, thu hồi, hủy bỏ văn bằng, 

chứng chỉ được thực hiện theo đúng thủ tục quy trình xét công nhận tốt nghiệp 

và cấp chứng chỉ, bằng tốt nghiệp, bảng điểm. 

Qua kiểm tra, rà soát về các thông tin trên 2.396 phôi bằng tốt nghiệp, 

chứng chỉ của Học viên và Sinh viên, học sinh tốt nghiệp năm 2021, năm 2022; 

có 2.391 phôi bằng, chứng chỉ là chính xác, khớp với các căn cứ công nhận và 

cấp bằng tốt nghiệp, chứng chỉ. Có 05 phôi chứng chỉ không chính xác, không 

khớp với các căn cứ công nhận và cấp chứng chỉ. Thông tin trên 316/316 bảng 

điểm toàn khóa là chính xác khớp với quyết định công nhận và cấp bằng tốt 

nghiệp của nhà trường đã ban hành. 

2. Kiến nghị. 

 - Đề nghị phòng Đào tạo khắc phục lỗi sai xót trên 05 chứng chỉ như đã 

nêu và có báo cáo khắc phục gửi về phòng KT&ĐBCL sau khi hoàn thành. 

- Phát huy những ưu điểm trong công tác in phôi bằng, bảng điểm và kiểm 

dò thông tin in trên phôi bằng, bảng điểm của năm học 2021- 2022 trước khi 

chuyển cho Tổ Kiểm tra, giám sát trong lần in và cấp bằng, bảng điểm cao đẳng 

và trung cấp chuyên nghiệp đợt sau.  

 Trên đây là Kết luận kết quả kiểm tra việc quản lí, cấp phát, sử dụng, 

chỉnh sửa, thu hồi, hủy bỏ văn bằng, chứng chỉ hệ cao đẳng chính quy, cao đẳng 

nghề và hệ trung cấp chính quy năm học 2021 – 2022, 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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