
UBND TỈNH BẮC KẠN 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BẮC KẠN 

Số:        /QĐ-CĐBK 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

     Bắc Kạn, ngày      tháng 12 năm 2020 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v Ban hành Quy chế thi, kiểm tra, đánh giá và công nhận tốt nghiệp 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG BẮC KẠN 

 Căn cứ Thông tư 09/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13/3/2017 của Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào 

tạo trình độ Trung cấp, trình độ Cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức 

tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ; Quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp;  

Căn cứ Thông tư 24/2019/TT- BGDĐT ngày 26/12/2019 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng 

nhóm ngành đào tạo giáo viên; 

Căn cứ Thông tư 42/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20/10/2015 của Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội quy định về đào tạo trình độ sơ cấp; 

Căn cứ Thông tư 43/2015/TT - BLĐTBXH ngày 20/10/2015 của Bộ Lao 

động -  TB & XH Quy định về  đào tạo thường xuyên; 

Căn cứ Thông tư 34/2018/TT - BLĐTBXH ngày 26/12/2018 của Bộ Lao 

động - TB & XH Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư 

42/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20 tháng 10 năm 2015, Thông tư số 43/2015/TT-

BLĐTBXH ngày 20 tháng 10 năm 2015, Thông tư số 07/2017/TT-BLĐTBXH 

ngày 10 tháng 3 năm 2017 quy định chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục 

nghề nghiệp, Thông tư số 08/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10 tháng 3 năm 2017 

quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ đối với nhà giáo giáo dục nghề 

nghiệp, Thông tư số 10/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13 tháng 3 năm 2017 quy 

định về mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, việc in, quản lý, cấp phát, thu 

hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng và Thông tư số 31/2017/TT-

BLĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2017 quy định về đào tạo trình độ cao đẳng, 

trung cấp, sơ cấp theo hình thức đào tạo vừa làm vừa học. 

Căn cứ Quyết định số 49/QĐ-BLĐTBXH ngày 14/01/2020 của Bộ trưởng 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc sáp nhập Trường Cao đẳng Cộng 

đồng Bắc Kạn vào Trường Cao đẳng nghề dân tộc nội trú Bắc Kạn và đổi tên 

thành Trường Cao đẳng Bắc Kạn;  
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Căn cứ Quyết định số 48/QĐ-CĐBK ngày 27/4/2020 của Trường Cao 

đẳng Bắc Kạn về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Trường Cao 

đẳng Bắc Kạn; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Thanh tra - Khảo thí & Đảm bảo chất 

lượng. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế thi, kiểm tra, đánh 

giá và công nhận tốt nghiệp” của Trường Cao đẳng Bắc Kạn.  

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định 

380/QĐ-CĐBK ngày 31/8/2020 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Bắc Kạn v/v 

Ban hành Quy chế thi, kiểm tra, đánh giá và công nhận tốt nghiệp. 

Điều 3. Trưởng phòng Thanh tra - Khảo thí & Đảm bảo chất lượng, Trưởng 

các đơn vị phòng, khoa liên quan, giảng viên, giáo viên, học sinh, sinh viên 

Trường Cao đẳng Bắc Kạn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 

Gửi bản điện tử:  
- BGH; 

- Như điều 3 (t/h); 

Gửi bản giấy:  
- Phòng TTrKT&ĐBCL (theo dõi t/h); 

- Lưu: VT, TTrKT&ĐBCL (kiểm định). 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Trịnh Tiến Long 
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