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QUYẾT ĐỊNH  

Công nhận sáng kiến cải tiến, giải pháp kỹ thuật cấp trường 

Năm học 2022 - 2023 (Đợt 1) 
 

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 2259/QĐ-CĐN ngày 24 tháng 10 năm 2022 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 19/QĐ-CĐN ngày 19 tháng 01 năm 2023 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 ngày 23 tháng 02 năm 2023 của Trường Cao đẳng nghề An 

Giang về việc họp hội đồng khoa học công nghệ xét duyệt sáng kiến cải tiến, giải 

pháp kỹ thuật cấp trường năm học 2022-2023; 

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

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận 06 sáng kiến cải tiến, giải pháp kỹ thuật cấp trường năm 

học 2022-2023 (có danh mục kèm theo). 

Điều 2. Chủ nhiệm của các sáng kiến cải tiến, giải pháp kỹ thuật cấp trường 

có trách nhiệm nhân rộng và triển khai tính mới của đề tài vào hoạt động chuyên 

môn, hoạt động giảng dạy của nhà trường. 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 của các sáng kiến chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Đăng website; 

- Lưu: VT, P.ĐTNCKH. 
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PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Lê Việt Phương 



 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ AN GIANG 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập -Tự do -Hạnh phúc 

DANH MỤC 

Sáng kiến cải tiến, giải pháp kỹ thuật cấp trường năm học 2022-2023 
(Kèm theo Quyết định số 435 /QĐ-CĐN ngày 15 tháng 3 năm 2023 của Hiệu trưởng 

Trường Cao đẳng nghề An Giang) 

  
  

Stt Tên sáng kiến cải tiến, giải pháp kỹ thuật Chủ nhiệm Xếp loại 

1 

Xây dựng thang điểm đánh giá thành tích 

chạy cự ly trung bình cho sinh viên Trường 

Cao đẳng nghề An Giang 

Võ Phú Thọ, 

Khoa SPGDNN C 

2 

Giải pháp nâng cao giá trị đạo đức truyền 

thống cho học sinh sinh viên Trường Cao 

đẳng nghề An Giang trong giai đoạn hiện 

nay. 

Lê Thị Thu Cúc,  

Khoa SPGDNN 
C 

3 

Nâng cao vai trò của giảng viên trong việc 

rèn luyện kỹ năng tự học môn Giáo dục 

chính trị cho học sinh sinh viên Trường Cao 

đẳng nghề An Giang.  

Trần Thị Thủy 

Ngân, Khoa 

SPGDNN 

B 

4 
Sử dụng hình ảnh, phim tư liệu lịch sử trong 

dạy học môn Giáo dục chính trị tại Trường 

Cao đẳng nghề An Giang. 

Nguyễn Thị Hảo,  

Khoa SPGDNN 
B 

5 
Ứng ụng trò chơi trực tuyến trong giảng dạy 

Tiếng Anh cho trình độ trung cấp tại 

Trường Cao đẳng nghề An Giang.  

Trần Thị Đỗ 

Quyên, Khoa 

SPGDNN 

B 

6 

Đề xuất một số trò chơi vui nhộn trong giờ 

học Tiếng Anh nhằm phát triển kỹ năng nói 

và phát huy tính tích cực cho học sinh 

Trường Cao đẳng nghề An Giang. 

Phạm Thị Minh 

Tâm, Khoa 

SPGDNN 

C 

Tổng cộng có 06 sáng kiến cải tiến, giải pháp kỹ thuật.  
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