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UBND TỈNH SƠN LA CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

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

        

Số:      /QĐ-CĐSL Sơn La, ngày     tháng 7 năm 2022 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Công nhận kết quả xây dựng, chỉnh sửa ngân hàng đề thi các môn học 

năm học 2021 – 2022 (bổ sung) 
 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA 
 

 Căn cứ Quyết định số 248/QĐ-CĐSL ngày 27/04/2022 của Hiệu trưởng Trường 

Cao đẳng Sơn La về việc ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của Trường Cao đẳng Sơn 

La; 

Căn cứ Quyết định số 775/QĐ – CĐSL ngày 05/11/2020 của Hiệu trưởng Trường 

Cao đẳng Sơn La về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ cao đẳng, trình độ trung 

cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên; 

Căn cứ Quyết định số 776/QĐ – CĐSL ngày 05/11/2020 của Hiệu trưởng Trường 

Cao đẳng Sơn La về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ cao đẳng, trình độ trung 

cấp nhóm ngành giáo dục nghề nghiệp; 

Căn cứ Kế hoạch số 153/KH-CĐSL ngày 19/7/2021 của Hiệu trưởng Trường Cao 

đẳng Sơn La về việc tổ chức xây dựng, chỉnh sửa ngân hàng đề thi các môn học năm học 

2021-2022; 

Căn cứ Quyết định số 707/QĐ-CĐSL ngày 18/10/2021 của Hiệu trưởng Trường 

Cao đẳng Sơn La về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu ngân hàng đề thi cấp trường 

(đợt 1) năm học 2021-2022; Căn cứ Biên bản nghiệm thu Ngân hàng đề thi của các Hội 

đồng nghiệm thu cấp trường đợt 1 năm học 2021 – 2022; 

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

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Công nhận bổ sung 12 bộ ngân hàng đề thi của năm học 2021-2022 đã 

được nghiệm thu (Có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Các ngân hàng đề thi được sử dụng từ ngày ký Quyết định này. Phòng Tổ 

chức – Hành chính căn cứ Quyết định này tính định mức giờ cho các tác giả và cộng tác 

viên xây dựng, chỉnh sửa ngân hàng đề thi theo quy định. Phòng Kế hoạch – Tài chính 

căn cứ Quyết định này thực hiện thanh toán hỗ trợ cho các Hội đồng nghiệm thu ngân 

hàng đề thi theo Quy chế chi tiêu nội bộ của nhà trường. 
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 Điều 3. Trưởng các Phòng: Tổ chức - Hành chính; Kế hoạch – Tài chính; Khảo thí  

và Đảm bảo chất lượng; trưởng các đơn vị trực thuộc nhà trường và ông/bà có tên tại 

Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

 
 

Nơi nhận:  

- Ban Giám hiệu (b/c); 

- Như Điều 3 (t/h); 

- Ban Biên tập Website; 

- Lưu: VT, KTCL. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

Nguyễn Đức Long 
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