
 

 

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 8 năm 2021 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt danh sách đăng ký xây dựng, chỉnh sửa ngân hàng đề thi  

năm học 2021 - 2022 
 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA 
 

Căn cứ Quyết định số 736/QĐ-CĐSL ngày 26/10/2020 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 Quy định quản lý, tổ chức kiểm tra, thi kết thúc môn học và công 

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

27/5/2020 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sơn La và Quyết định 1072/QĐ-

CĐSL ngày 30/12/2020 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều trong Quyết định 

175/QĐ-CĐSL ngày 27/05/2020; 

Căn cứ Kế hoạch số 134/KH-CĐSL ngày 05/7/2021 của Trường Cao 

đẳng Sơn La về việc Tổ chức đào tạo năm học 2021 – 2022; 

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

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

2021 – 2022; 

Căn cứ Đề xuất của các Khoa/Bộ môn về đăng ký xây dựng, chỉnh sửa 

ngân hàng đề thi năm học 2021-2022; 

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

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt danh sách đăng ký xây dựng, chỉnh sửa ngân hàng đề 

thi năm học 2021 – 2022, gồm 91 học phần/môn học xây dựng mới và 44 học 

phần/môn học chỉnh sửa: (Có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Các chủ nhiệm/cộng tác viên có trách nhiệm thực hiện xây dựng, 

chỉnh sửa ngân hàng đề thi đảm bảo các nội dung đúng cấu trúc ngân hàng đề 

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

đẳng Sơn La. 



 

 

Điều 3. Các ông/bà Trưởng phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng, 

Trưởng các Khoa/Bộ môn và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm 

thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 

- Ban Giám hiệu (chỉ đạo); 

- Như Điều 3 (thực hiện); 

- Lưu: VT, KTCL. 

 HIỆU TRƯỞNG  

 

 

 

Nguyễn Đức Long 
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