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QUYẾT ĐỊNH  

Công nhận đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường 

Năm học 2021 - 2022 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ AN GIANG 

Căn cứ Quyết định số 193/QĐ-BLĐTBXH ngày 31/01/2007 của Bộ Lao động 

Thương và Xã hội về việc thành lập Trường Cao đẳng nghề An Giang; 

Căn cứ Quyết định số 3073/QĐ-CĐN ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Hiệu 

trưởng trường Cao đẳng nghề An Giang về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt 

động của Trường Cao đẳng nghề An Giang; 

Căn cứ Quyết định số 98/QĐ-CĐN ngày 18 tháng 01 năm 2022 của Hiệu 

trưởng Trường Cao đẳng nghề An Giang về việc ban hành quy chế tổ chức, quản lý 

hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ của Trường Cao đẳng nghề An 

Giang; 

Căn cứ Quyết định số 2494/QĐ-CĐN ngày 14 tháng 5 năm 2021 của Hiệu 

trưởng Trường Cao đẳng nghề An Giang về việc ban hành quy chế công tác thi 

đua, khen thưởng của Trường Cao đẳng nghề An Giang; 

Căn cứ Biên bản số 1718/BB-CĐN ngày 15 tháng 8 năm 2022 của Trường 

Cao đẳng nghề An Giang về việc họp hội đồng khoa học công nghệ nghiệm thu đề 

tài nghiên cứu khoa học cấp trường năm học 2021-2022; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Đào tạo - Nghiên cứu khoa học. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận 01 đề tài nghiên cứu khoa học đạt giải cấp trường năm 

học 2021-2022 (có danh mục kèm theo). 

Điều 2. Chủ nhiệm đề tài có trách nhiệm triển khai giá trị ứng dụng vào thực 

tế tổ chức, quản lý, sản xuất, áp dụng kết quả của đề tài vào hoạt động chuyên môn, 

hoạt động giảng dạy của giảng viên. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Trưởng phòng Đào tạo - Nghiên cứu khoa học, Trưởng phòng Tổ 

chức - hành chính, Trưởng phòng Tài chính - Kế toán, Trưởng phòng Quản trị - 

Thiết bị, lãnh đạo các đơn vị có liên quan và chủ nhiệm đề tài chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Đăng website; 

- Lưu: VT, P.ĐTNCKH. 

KT.HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Lê Việt Phương 
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DANH MỤC 

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường năm học 2021-2022 
(Kèm theo Quyết định số 2706 /QĐ-CĐN ngày 20 tháng 12 năm 2022 của Hiệu trưởng 

Trường Cao đẳng nghề An Giang) 

  
  

Stt Tên đề tài Tác giả 
Điểm trung 

bình 
Xếp loại 

1 

Phân tích các nhân tố ảnh 

hưởng đến sự tham gia của 

giảng viên trong xây dựng 

chất lượng đào tạo và một 

số kiến nghị nhằm nâng cao 

chất lượng đào tạo tại 

Trường Cao đẳng nghề An 

Giang. 

1.Đinh Thị Xuân 

Nghiêm (chủ nhiệm); 

2.Nguyễn Ngọc Tú; 

Khoa KT-DL-CNTT 69.0 
Khuyến 

khích 

Tổng cộng có 01 đề tài nghiên cứu khoa học đạt giải cấp trường. 
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