
UBND TỈNH HẬU GIANG 

TRƯỜNG CĐCĐ HẬU GIANG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

                 Số: 30/CĐCĐ-KTKĐCL 

Về việc tổ chức thi hết học phần  

Học kỳ II, năm học 2020-2021 
 

            Hậu Giang, ngày 21  tháng  9  năm 2021 

 

Kính gửi:   

-  Lãnh đạo các đơn vị phòng, khoa, trung tâm. 

-  Giảng viên. 

-  Học sinh, sinh viên. 

 

 

Căn cứ Công văn số 1301/LĐTBXH-TCGDNN ngày 14/4/2020 của Tổng 

cục Giáo dục nghề nghiệp về việc hướng dẫn thực hiện quản lý, tổ chức dạy học, 

kiểm tra, đánh giá trong đào tạo trực tuyến;  

Căn cứ Công văn số 2036/TCGDNN-ĐTCQ ngày 16 tháng 9 năm 2021 của 

Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp về việc tổ chức thi tốt nghiệp trình độ trung cấ,p 

trình độ cao đẳng bằng hình thức trực tuyến; 

Căn cứ Công số 1734/UBND-NCTH ngày 16/9/2021 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Hậu Giang về việc áp dụng một số biện pháp phòng, chống dịch trong trạng 

thái bình thường mới; 

Căn cứ vào tình hình thực tế, nhằm đảo bảo việc đánh giá học phần Học 

kỳ II năm học 2020-2021 theo kế hoạch đề ra. Trường thông báo đến lãnh đạo 

các đơn vị trực thuộc trường, giảng viên và học sinh/sinh viên về công tác tổ chức 

thi hết học phần học kỳ II năm học 2020-2021 như sau: 

1. Thống nhất tổ chức thi hết học phần học kỳ II năm học 2020-2021 theo 

hình thức thi trực tuyến. 

2. Giao phòng Khảo thí & KĐCL hoàn thiện quy định tổ chức thi trực tuyến. 

3. Giao phòng Khảo thí & KĐCL và Tổ tin học xây dựng các hướng dẫn tổ 

chức thi đối với các hình thức thi (tự luận, trắc nghiệm, vấn đáp, tiểu luận . . .) 

cho giảng viên và học sinh sinh viên biết để thực hiện. 

4. Giao phòng Khảo thí & KĐCL chủ trì phối hợp với các Khoa và Tổ tin 

học trong việc tổ chức thi. 

5. Đối với các môn thi lý thuyết: việc lựa chọn hình thức thi của các môn 

học sẽ do giảng viên giảng dạy quyết định và thông báo cho phòng Khảo thí & 

KĐCL biết. 
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6. Đối với các môn thực hành: Giao Khoa chủ động lựa chọn hình thức thi 

phù hợp với tình hình mỗi Khoa và biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-

19; và thông báo cho phòng Khảo thí & KĐCL biết. 

7. Giao phòng Khảo thí & KĐCL và Tổ tin học tổ chức cho học sinh/sinh 

viên thi thử trực tuyến trước khi thi chính thức. 

8. Học sinh/ sinh viên có trách nhiệm theo dõi lịch thi thử và lịch thi chính 

thức do phòng Khảo thí & KĐCL sắp xếp; sử dụng tài khoản mail do nhà trường 

cung cấp để đăng nhập các phần mềm thi. 

9. Thời gian thi thử: Từ ngày 01/10/2021 đến 02/10/2021 (bao gồm thi trắc 

nghiệm và thi tự luận). 

10. Thời gian thi chính thức: Từ ngày 06/10/2021 đến 10/10/2021. 

Trong quá trình triển khai tổ chức đánh giá nếu có khó khăn, vướng mắc 

phát sinh vui lòng liên hệ phòng Khảo thí & KĐCL, để phòng Khảo thí & KĐCL 

báo cáo Ban Giám hiệu có phương án giải quyết./. 

Nơi nhận:           TL. HIỆU TRƯỞNG                                                                  

- Như kính gửi;                                                       TRƯỞNG PHÒNG KHẢO THÍ – KĐCL                                
- Ban Giám hiệu (Để chỉ đạo); 

- Lưu: VT.KTKĐCL. 

 

 

                                                                                                  (Đã ký) 
 

                                                                                     Phan Thanh Quốc 
                                                                                                                                                                                                            

 

 

 


