
          UBND TỈNH BÌNH THUẬN          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG                 Độc lập -Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1974/TB-CĐCĐ                            Bình Thuận, ngày 05 tháng 11 năm 2018 

THÔNG BÁO 

Về việc chuẩn bị thi học kỳ 1, lần 1 cho các lớp Cao đẳng K16, 17 

và TCCN K25 - Năm học 2018-2019  

Kỳ thi học kỳ 1, lần 1 cho các lớp Cao đẳng K16,17 và TCCN K25 dự 

kiến được tổ chức từ ngày 17/12/2018 - 05/01/2019; 

Để Kỳ thi thực hiện đúng kế hoạch, Nhà trường yêu cầu trưởng các đơn vị 

có liên quan thực hiện những nội dung sau: 

1. Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng Giáo dục 

- Tham mưu Ban Giám hiệu các quyết định tổ chức thi đúng quy định. 

- Lập lịch thi, phân công giảng viên coi thi và chuẩn bị các loại hồ sơ làm 

đề, chấm thi theo quy định; 

2. Các Khoa 

- Chuẩn bị các loại hồ sơ, văn phòng phẩm cho kỳ thi; 

- Đề xuất cán bộ lãnh đạo, thư ký phụ trách điểm thi & phối hợp với các 

đơn vị có liên quan để đề xuất cán bộ ra đề thi, cán bộ chấm thi đúng theo quy 

định; 

- Phối hợp với Phòng Hành chính -Tổng hợp sắp xếp phòng thi cho đơn vị

mình. 

- Thông báo cho HSSV biết và thực hiện. 

3. Phòng Hành chính -Tổng hợp 

- Chuẩn bị CSVC và các thiết bị cần thiết phục vụ kỳ thi theo đề xuất của 

các đơn vị.  

- Sắp xếp phòng thi cho các Khoa có tổ chức thi. 

- Đề xuất các cán bộ phục vụ, cán bộ bảo vệ kỳ thi. 

4. Phòng Tài vụ 

- Tham mưu BGH mua văn phòng phẩm và các trang bị khác theo đề xuất 

của các Khoa có tổ chức thi; 

Các văn bản liên quan đến kỳ thi đề nghị các đơn vị gửi về Trung tâm Khảo 



thí & Đảm bảo CLGD trước ngày 08/11/2018; 

Nhà Trường yêu cầu Trưởng các đơn vị có liên quan thực hiện nghiêm túc 

Thông báo này./.   

 

Nơi nhận:                                                                                       

- HT, các PHT; 

- Các Khoa, Phòng, Trung tâm; 

- Lưu: VT, KTh&ĐBCLGD. 

 

                                KT. HIỆU TRƯỞNG 
     PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
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