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Số: 316/QĐ-TCĐN Bình Thuận, ngày  21 tháng 7 năm 2016 
     

 

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc công nhận và triển khai ứng dụng các thiết bị dạy nghề tự làm  
cấp Trường, năm học 2015-2016 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ TỈNH BÌNH THUẬN 

 

Căn cứ Điều lệ Trường Cao đẳng nghề tỉnh Bình Thuận đã được UBND tỉnh 
Bình Thuận phê duyệt tại Quyết định số 1117/QĐ-UBND ngày 11/6/2012; 

Căn cứ Kế hoạch số 46/KH-TCĐN ngày 20/6/2016 của Hiệu trưởng Trường 
Cao đẳng nghề Bình Thuận  về việc tổ chức nghiệm thu thiết bị dạy nghề tự làm 
năm học 2015 - 2016. 

Căn cứ Quyết định số 232/QĐ-TCĐN ngày 20/6/2016 của Hiệu trưởng 
Trường Cao đẳng nghề Bình Thuận về việc thành lập Hội đồng nghiệm thu thiết bị 
dạy nghề tự làm cấp Trường, năm học 2015-2016; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Quản lý khoa học và Kiểm định chất lượng, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Nay công nhận kết quả 05 thiết bị/phần mềm dạy nghề tự làm và được 
xem như hoàn thành một sáng kiến cấp Trường trong năm học 2015 - 2016 (có 
danh sách tên thiết bị và nội dung thuyết minh kèm theo). 

Điều 2. Trách nhiệm và quyền lợi của các bên liên quan: 

1. Phòng QLKH&KĐCL có trách nhiệm:  

- Quy đổi ra giờ tham gia hoạt động khoa học công nghệ của tác giả/nhóm tác 
giả theo quy định;  

- Đôn đốc, theo dõi, phối hợp với các Khoa liên quan đề xuất số lượng nhân 
bản thiết bị và báo cáo Hiệu trưởng việc khai thác thiết bị vào giảng dạy các môn 
học/mô-đun.  

2. Phòng KH-TC: 

- Đôn đốc, hướng dẫn các tác giả/nhóm tác giả thực hiện các thủ tục thanh 
quyết toán kinh phí theo quy định; 

- Xác định giá trị và thực hiện các thủ tục bổ sung thiết bị, mô hình vào danh 
mục tài sản chung của Trường nhằm phục vụ công tác kiểm kê tài sản hàng năm 
theo quy định.   

 



3. Các Khoa liên quan và tác giả/nhóm tác giả: 

- Đề xuất số lượng nhân bản, khai thác có hiệu quả thiết bị vào giảng dạy các 
môn học/mô-đun. 

- Được hưởng các chế độ như một sáng kiến cấp Trường theo quy định. 

Điều 3. Các Ông, Bà Trưởng các đơn vị liên quan và các thành viên có tên tại 
Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./. 

 

 

 
 

 
 
 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Lưu: VT, QLKH&KĐCL(2b). 

 

HIỆU TRƯỞNG 
 
 
 
 

Nguyễn Thanh Tâm 



DANH SÁCH 
CÔNG NHẬN KẾT QUẢ THIẾT BỊ DẠY NGHỀ TỰ LÀM CẤP TRƯỜNG, NĂM HỌC 2015-2016  

(Kèm theo Quyết định số 316/QĐ-TCĐN ngày 21/7/2016 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Bình Thuận) 
 

Stt Tên thiết bị Tác giả/Nhóm tác giả 
Kết quả 

điểm 
Xếp loại  

Thời điểm 
công nhận  

Ghi chú 

1 Cải tiến mô hình dàn trải màn hình LCD 
Ngô  Mai Huân - Nguyễn 

Quốc Thái 
85.6/100 A 01/8/2016  

2 Bàn thực hành môđun Trang bị điện 
Võ Văn Trà - Lê Vĩnh Phúc - 

Lê Điểu Xung Thiên 
88.4/100 A 01/8/2016  

3 
Bộ trò chơi ngôn ngữ hỗ trợ học tiếng anh 
chuyên ngành nghề Quản trị khu Resort 

Trần Nguyên Huy - Mai Thị 
Kim Trâm 

81.2/100 A 01/8/2016  

4 
Mô hình bố trí, kết nối thiết bị mạng 
trong doanh nghiệp 

Đoàn Khắc Vương - Phạm 
Kim Ngân 

79/100 B 01/8/2016  

5 
Mô hình máy nén lạnh dân dụng (Tủ 
lạnh, máy lạnh) 

Mai Xuân Tuấn  - Bùi Lê 
Cường Quốc 

71.4/100 B 01/8/2016  

Danh sách gồm có 05 thiết bị 
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