
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 2021 

 
THÔNG BÁO 

V/v tổ chức thi học phần lần 1 học kỳ I các khối lớp  

Cao đẳng sư phạm K57; Trung cấp K57 năm học 2021 - 2022 

 

 Thực hiện kế hoạch năm học 2021 - 2022, kế hoạch đào tạo Trường Cao đẳng 

Sơn La; Thông báo số 305/TB-CĐSL ngày 27/9/2021 Về việc điều chỉnh lịch trình 

đào tạo học kỳ I năm học 2021 - 2022 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 khối lớp Cao đẳng sư phạm 

K57; Trung cấp K57 năm học 2021 – 2022 như sau: 

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

khối lớp Cao đẳng sư phạm K57; Trung cấp K57 năm học 2021 – 2022 (Bắt đầu từ 

7h30’ ngày 06/12/2021). 

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 25/11/2021 theo số lượng cụ thể 

như sau: 

- Khoa Kinh tế: 03 giảng viên; 

- Khoa Đào tạo giáo viên: 02 giảng viên; 

- Khoa Văn hóa – Du lịch: 03 giảng viên; 

- Khoa Giáo dục đại cương: 04 giảng viên; 

- Khoa Nông nghiệp: 03 giảng viên; 

- Khoa Nội vụ: 03 giảng viên. 

- Khoa Đào tạo quốc tế: 2 giảng viên. 

- Khoa Lâm nghiệp – Địa chính: 2 giảng viên. 

- Khoa bồi dưỡng: 02 giảng viên. 



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

phạm K57; Trung cấp K57 ra đề thi nộp cho Trưởng môn, nộp phiếu điểm học trình 

(theo Quyết định 175/QĐ–CĐSL ban hành ngày 27/5/2020; Quyết định số 1072/QĐ-

CĐSL; Quyết định số 697/QĐ-CĐSL sửa đổi, bổ sung một số điều 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 

Bùi Hoàng Dũng – Giảng viên phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng chậm nhất 

ngày 26/11/2021. 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 06/12/2021. 

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

 

Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG 

- Ban Giám hiệu (báo cáo);  

- Các Khoa/ Bộ môn trực thuộc (thực hiện);  
- P. Đào tạo, P. QTTB;  

- Lưu: KTCL, VT. Nguyễn Đức Long 
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