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QUYẾT ĐỊNH  

Về việc công nhận và triển khai ứng dụng kết quả các đề tài khoa học công 
nghệ 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 Quyết định số 162/QĐ-TCĐN ngày 28/04/2016 của Hiệu trưởng 
Trường Cao đẳng nghề Bình Thuận về việc Ban hành quy định Hoạt động khoa 
học và công nghệ trong Trường Cao đẳng nghề Bình Thuận; 

Căn cứ Quyết định số 163/QĐ-TCĐN ngày 28/04/2016 của Hiệu trưởng 
Trường Cao đẳng nghề Bình Thuận về việc Ban hành quy định quản lý và thực 
hiện đề tài nghiên cứu khoa học trong Trường Cao đẳng nghề Bình Thuận; 

Căn cứ Quyết định số 164/QĐ-TCĐN ngày 28/04/2016 của Hiệu trưởng 
Trường Cao đẳng nghề Bình Thuận về việc Ban hành quy định quản lý hoạt động 
sáng kiến trong Trường Cao đẳng nghề Bình Thuận; 

Căn cứ Quyết định số 193/QĐ-TCĐN ngày 19/05/2016 của Hiệu trưởng 
Trường Cao đẳng nghề Bình Thuận về việc thành lập Hội đồng đánh giá nghiệm 
thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường - Đợt 1, năm học 2015-2016; 

Căn cứ Quyết định số 273/QĐ-TCĐN ngày 12/07/2016 của Hiệu trưởng 
Trường Cao đẳng nghề Bình Thuận về việc thành lập Hội đồng đánh giá nghiệm 
thu đề tài Sáng kiến 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 10 đề tài khoa học công nghệ cấp Trường, 
năm học 2015-2016. Trong đó gồm: 01 đề tài nghiên cứu khoa học và 09 sáng kiến 
(có danh sách tên đề tài và nội dung báo cáo kèm theo). 

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

1. Phòng QLKH&KĐCL có trách nhiệm:  

- Phối hợp với Phòng TC - HC - QT tổ chức lưu trữ các báo cáo đề tài; 

- Công khai nội dung báo cáo đề tài trên mạng nội bộ của Trường; 

- Quy đổi giờ tham gia hoạt động khoa học công nghệ theo quy định;  

- Đôn đốc, theo dõi và báo cáo Hiệu trưởng việc triển khai ứng dụng kết quả 
đề tài vào công tác chuyên môn.  



2. Phòng KH-TC: 

- Đôn đốc, hướng dẫn các chủ nhiệm đề tài thực hiện thủ tục thanh quyết toán 
kinh phí theo quy định; 

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

3. Đơn vị quản lý đề tài: Phối hợp với các đơn vị, cá nhân liên quan triển khai 
ứng dụng, quản lý và báo cáo việc triển khai ứng dụng kết quả đề tài vào công tác 
chuyên môn. 

4. Chủ nhiệm đề tài:  

- Triển khai và báo cáo việc ứng dụng kết quả đề tài vào công tác chuyên 
môn; 

- Được cộng thêm hệ số vào thu nhập tăng thêm tính từ thời điểm đề tài được 
công nhận và hưởng các chế độ khác theo quy định của Trường; 

- Thực hiện các thủ tục thanh quyết toán kinh phí. 

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 4; 
- Lưu: VT, QLKH&KĐCL(2b). 

 

HIỆU TRƯỞNG 
 
 
 
 

Nguyễn Thanh Tâm 



DANH SÁCH 
CÔNG NHẬN KẾT QUẢ KHOA HỌC CÔNG NGỆ CẤP TRƯỜNG, NĂM HỌC 2015-2016  

(Kèm theo Quyết định số 317/QĐ-TCĐN ngày 21/7/2016 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng nghề Bình Thuận) 

Stt Tên đề tài Thành viên Xếp loại đề tài 

Thời điểm 
công nhận 
kết quả đề 

tài 

Ghi 
chú 

Đề tài Nghiên cứu khoa học 

01 
Khảo sát sự hài lòng của Học sinh - Sinh viên về chất lượng 
đào tạo tại Trường Cao đẳng nghề Bình Thuận. 

- ThS. Nguyễn Đăng Khoa (Chủ nhiệm) 
- CN. Võ Thị Thuận 
- CN. Huỳnh Thị Ngọc Thu 

Khá (B) 01/6/2016  

Đề tài Sáng kiến 

01 
Thiết kế và chế tạo dụng cụ tháo ống lót xilanh trên động cơ 
nổ. 

- KS. Dương Hoàng Phong (Chủ nhiệm) Trung bình (C) 01/4/2016  

02 Mô hình dàn trải mạch điện máy lạnh hai cục một chiều 
- KS. Ngô Mai Huân (Chủ nhiệm) 
- KS. Bá Trung Luân 

Khá (B) 01/8/2016  

03 
Mô hình dàn trải mạch điện tủ lạnh trực tiếp và gián tiếp 
nâng cao 

- KS. Lê Anh Sol (Chủ nhiệm) 
- KS. Đỗ Văn Ngọc 

Khá (B) 01/8/2016  

04 Hộp bảo vệ biến áp cách ly 1 pha 220V/24V-5A - ThS. Nguyễn Quốc Thái Khá (B) 01/8/2016  

05 Mô hình dàn trải động cơ một pha hai cấp tốc độ 
- KS. Phạm Trường Biển (Chủ nhiệm) 
- KS. Thái Duy Tuấn 

Trung bình (C) 01/8/2016  

06 
Thiết kế mô hình kiểm tra tiết chế máy phát điện trên xe ô 
tô 

- KS. Trần Văn Sơn (Chủ nhiệm) 
- ThS. Trần Ngọc Minh 

Khá (B) 01/8/2016  

07 
Thiết kế mạch báo trộm tự động dựa trên nền tảng 
ARDUINO cho xưởng thực hành 

- ThS. Nguyễn Thị Thanh Kiều (Chủ nhiệm) 
- ThS. Nguyễn Khánh An 

Khá (B) 01/8/2016  

08 
Phương thức tổ chức bình chọn danh hiệu “Giáo viên được 
học sinh, sinh viên yêu thích nhất”, “Nhân viên phục vụ 
được yêu thích nhất”. 

- CN. Trương Quốc Tuấn (Chủ nhiệm) 
- CN. Lê Thị Nhung 

Khá (B) 01/8/2016  

09 Kết nối mạng nội bộ từ xa của Trường với VPN - CN. Đào Ngọc Đăng Khoa Khá (B) 01/8/2016  

Danh sách gồm có 10 đề tài. 
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