
UBND 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      tháng 9 năm 2022 
 

THÔNG BÁO 

Kết quả tổng hợp hình thức thi của các môn học/học phần thuộc  

khoa/bộ môn quản lý trong năm học 2022 – 2023 
 

 Thực hiện Thông báo số 249/TB – CĐSL ngày 24/8/2022 của Hiệu trưởng 

trường Cao đẳng Sơn La v/v tổng hợp đề xuất hình thức thi của các môn học/học 

phần thuộc khoa/bộ môn quản lý trong năm học 2022 – 2023. 

 Trường Cao đẳng Sơn La thông báo tới các khoa/bộ môn bản tổng hợp các 

hình thức thi của các môn học/học phần của các khoa/bộ môn trong năm học 2022 

– 2023 (có tổng hợp kèm theo). Đề nghị các khoa/bộ: 

 - Thực hiện chính xác các hình thức thi đã đăng ký và theo bản tổng hợp đã 

ban hành; 

 - Rà soát lại tất cả khối Trung cấp, Cao đẳng các môn học/học phần nào 

chưa có ngân hàng đề thi, yêu cầu xây dựng và nghiệm thu trong năm học 2022 – 

2023; 

 - Các học phần/môn học giảng dạy tại các huyện yêu cầu: 

 + Nộp đề thi trước khi đi giảng dạy theo Quy định (nếu môn học/học phần 

đó chưa có ngân hàng đề thi); 

 + Trước khi đi giảng dạy 01 ngày vào tuần cuối cùng của môn học/học phần 

đó, giảng viên lên phòng KT&ĐBCL lấy đề thi + danh sách đã được in sao, đóng 

gói và được niêm phong trong bì đựng bài thi, mang theo và tổ chức thi cho HSSV 

vào tiết cuối cùng của môn học/học phần đấy.  

 + Tuần kế tiếp sau khi tổ chức thi kết thúc môn học/học phần tại các huyện, 

yêu cầu giảng viên nộp ngay bài thi + bảng điểm về phòng KT&ĐBCL để lên 

phách và chấm thi, vào điểm ngay sau đó. 

 Trên đây là thông báo kết quả tổng hợp hình thức thi của các môn học/học 

phần thuộc khoa/bộ môn quản lý trong năm học 2022 – 2023 của trường Cao đẳng 

Sơn La. Yêu cầu các khoa bộ môn thực hiện nghiêm túc nội dung thông báo trên./. 

 

Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG 

- Ban Giám hiệu (báo cáo);  

- Các khoa/bộ môn (thực hiện);  

- Lưu VT, KTCL.  

 Nguyễn Đức Long 
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