
 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ AN GIANG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 Số: 1575/KH-CĐN An Giang, ngày 02 tháng 8 năm 2022

  

KẾ HOẠCH  

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường năm học 2021-2022 

 

Căn cứ Quyết định số 193/QĐ-BLĐTBXH ngày 31 tháng 01 năm 2007 

của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thành lập Trường Cao đẳng 

nghề An Giang; 

Căn cứ Quyết định số 3073/QĐ-CĐN ngày 31 tháng 08 năm 2021 của Hiệu 

trưởng Trường Cao đẳng nghề An Giang về việc ban hành Quy chế tổ chức hoạt 

động của Trường Cao đẳng nghề An Giang; 

Căn cứ Quyết định số 98/QĐ-CĐN ngày 18 tháng 01 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 752/QĐ-CĐN ngày 27 tháng 4 năm 2022 về việc phê 

duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp trường năm học 2021-

2022. 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Nghiệm thu các đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường. 

- Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học công nghệ trong nhà trường, tạo 

động lực giúp cán bộ, giảng viên và sinh viên làm NCKH. 

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN THAM DỰ 

1. Thời gian và địa điểm 

- Thời gian: 14 giờ, ngày 15/8/2022 (thứ hai) 

- Địa điểm: Phòng họp khu hiệu bộ và xưởng thực hành. 

2. Thành phần: 

- Ban tổ chức 

1. Ông Nguyễn Thanh Hải  Hiệu trưởng  Trưởng ban; 

2. Ông Lê Việt Phương  P. Hiệu trưởng Phó trưởng ban; 

3. Ông Nguyễn Hùng Cường P. Hiệu trưởng Phó trưởng ban; 

4. Ông Nguyễn Ngọc Minh P. Hiệu trưởng Phó trưởng ban; 

5. Ông Nguyễn Thành Sang TP. ĐT-NCKH Ủy viên TT; 

6. Bà Huỳnh Ngọc Nga  PTP. ĐT-NCKH Uỷ viên; 
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7. Bà Trần Thị Ngọc Hương Kế toán trưởng Uỷ viên;  

8. Ông Đỗ Tùng Sang  TP.QTTB  Uỷ viên;  

9. Ông Hồ Quang Trường  P.TCHC  PV photo; 

10. Bà Lê Thị Vân An  P.TCKT  PV thanh toán; 

11. Bà Võ Thị Tuyết  P.TCKT  PV thanh toán; 

12. Ông Nguyễn Hữu Trường  P. ĐT-NCKH PV chụp ảnh, đưa tin 

- Thành viên hội đồng khoa học 

- Chủ nhiệm và các thành viên thực hiện đề tài 

- Đại biểu 

III. SỐ LƯỢNG ĐỀ TÀI NCKH 

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 (Chủ nhiệm: Đinh Thị Xuân Nghiêm, Khoa KT-

DLCNTTr). 

2. Ứng dụng phân tích phi tuyến kiểm tra công trình chịu lún theo TCVN 

9360:2012 (Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Cát Tường, Khoa Xây dựng). 

3. Xác định các hệ số tỷ lệ hiệu suất thu năng lượng giữa các hệ thống năng 

lượng mặt trời áp mái công suất nhỏ được lắp đặt theo các hướng nắng khác nhau (Chủ 

nhiệm: Lê Đức Trường Toàn, Lớp C-TĐH/K3). 

   IV. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

 - Chủ nhiệm báo cáo thuyết minh đề tài: Tập trung vào mức độ hoàn thành 

khối lượng, kết quả nghiên cứu của đề tài so với đề cương nghiên cứu được 

duyệt, giá trị ứng dụng vào thực tế tổ chức, quản lý, sản xuất và công việc, kết 

quả đào tạo, triển vọng áp dụng kết quả của đề tài, những đóng góp khác của đề 

tài. 

 - Hội đồng khoa học nhận xét, góp ý. 

 - Tác giả giải trình. 

 - Các thành viên hội đồng khoa học đánh giá vào phiếu chấm và gửi lại cho 

thư ký hội đồng. 

IV. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM VÀ KINH PHÍ THỰC HIỆN 

1. Hội đồng khoa học nhà trường 

- Tham gia góp ý, đánh giá đề tài NCKH. 

- Lập biên bản và thông báo kết quả sau khi kết thúc buổi xét duyệt. 

2. Phòng Đào tạo và Nghiên cứu khoa học 
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- Thư ký Hội đồng khoa học. 

- In ấn các biểu mẫu, photo tài liệu phục vụ cho Hội đồng khoa học. 

- Phối hợp với các phòng, khoa liên quan theo từng chức năng cụ thể tham 

gia tổ chức triển khai thực hiện tốt kế hoạch. 

3. Phòng Quản trị -Thiết bị 

Chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ hội đồng (phòng họp, máy chiếu). 

4. Phòng Tài chính -Kế toán 

 Thẩm định về kinh phí đã thực hiện của đề tài NCKH và thanh toán chế độ 

cho Hội đồng khoa học. 

5. Các phòng, khoa 

Phổ biến kế hoạch đến từng thành viên liên quan, đồng thời tạo điều kiện 

cho các thành viên trong nội bộ phòng, khoa của mình tham dự. 

 Trên đây là Kế hoạch họp hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH cấp 

trường năm học 2021 - 2022. Yêu cầu các phòng, khoa có liên quan tổ chức 

thực hiện đúng theo kế hoạch./. 

 
Nơi nhận: 
- BGH; 

- Các Phòng, Khoa; 

- Đăng website trường; 

- Lưu: VT, P. ĐTNCKH. 

 

KT.HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

Lê Việt Phương 
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