
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 11 năm 2022 

 

THÔNG BÁO 

V/v tổ chức thi học phần lần 1 học kỳ I các lớp ngoài sư phạm  

khối Cao đẳng K58 năm học 2022 - 2023 

 

 Thực hiện kế hoạch năm học 2022 - 2023, kế hoạch đào tạo Trường Cao đẳng 

Sơn La, nhà trường thông báo tới các Khoa/Bộ môn và sinh viên về việc tổ chức thi 

học phần lần 1 học kỳ I các lớp ngoài sư phạm khối Cao đẳng K58, năm học 2022 – 

2023 như sau: 

1. Các Khoa/Bộ môn thông báo cho sinh viên lịch thi học phần lần 1 kỳ I các 

lớp Cao đẳng ngoài sư phạm khối K58, năm học 2022 – 2023 (Bắt đầu từ 13h30’ 

ngày 12/12/2022). 

2. Các Khoa/Bộ môn cử giảng viên tham gia coi thi và lập danh sách gửi về 

phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng cho đ/c Nguyễn Hữu Thọ - Giảng viên phòng 

Khảo thí và Đảm bảo chất lượng chậm nhất ngày 30/11/2022 theo số lượng cụ thể 

như sau: 

- Khoa GDMN - GDPT: 02 giảng viên; 

- Khoa KTCN: 02 giảng viên; 

- Khoa Nông lâm: 02 giảng viên; 

3. Giảng viên giảng dạy các học phần ở các lớp Cao đẳng ngoài sư phạm thuộc 

khối K58 ra đề thi nộp cho Trưởng môn, nộp phiếu điểm học trình (theo Quyết định 

704/QĐ–CĐSL ban hành ngày 12/10/2022 về việc ban hành Quy định quản lý tổ chức 

kiểm tra, thi kết thúc môn học, xét và công nhận tốt nghiệp của Hiệu trưởng trường 

CĐSL) về đơn vị quản lý lớp. Trưởng môn nộp đề thi cho đ/c Chu Đinh Đô – Giảng 

viên phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng chậm nhất ngày 01/12/2022. Trợ lý 

Khoa/Bộ môn quản lý lớp nộp phiếu điểm về phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng 



(phiếu điểm nộp cho đ/c Đinh Thị Lân – phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng), hạn 

cuối cùng ngày 12/12/2022. 

Yêu cầu các Khoa/Bộ môn thực hiện nghiêm túc theo thông báo này./. 

 

Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG 
- Lãnh đạo trường (b/c);  
- Các Khoa/ Bộ môn trực thuộc (t/h);  
- P. Đào tạo, P. QTTB;  
- Lưu: VT, KTCL. Nguyễn Đức Long 

 


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-11-23T17:23:13+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Nguyễn Đức Long<longnd.cdsl@sonla.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-11-24T08:04:04+0700
	Tỉnh Sơn La
	Trường Cao đẳng Sơn La<cdsl@sonla.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-11-24T08:04:13+0700
	Tỉnh Sơn La
	Trường Cao đẳng Sơn La<cdsl@sonla.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-11-24T08:05:29+0700
	Tỉnh Sơn La
	Trường Cao đẳng Sơn La<cdsl@sonla.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




