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THÔNG BÁO 

Về việc điều chỉnh, bổ sung hồ sơ thiết bị đào tạo tự làm 
 tham dự Hội thi cấp Quốc gia năm 2016 

 

Căn cứ công văn số 1335/TCDN-CSVC ngày 8 tháng 9 năm 2016 của 
Tổng cục dạy nghề về việc chuẩn bị Hội thi thiết bị đào tạo tự làm toàn quốc lần 
thứ V năm 2016, 

Nay, Trường thông báo đến các tác giả có thiết bị, mô hình được đề cử 
tham dự Hội thi thiết bị đào tạo tự làm toàn quốc tiếp tục thực hiện các công 
việc sau: 

1. Hoàn thiện hồ sơ thuyết minh thiết bị dự thi trước ngày 03/10/2016 (có 
hướng dẫn tại Phụ lục đính kèm); 

2. Biên soạn các slide tóm tắt nội dung thuyết minh trước ngày 10/10/2016; 

3. Thuyết minh thiết bị trước Hội đồng. Thời gian dự kiến: Vào ngày 
15/10/2016.  

Trường đề nghị các cá nhân có liên quan thực hiện đầy đủ các công việc và 
đúng thời gian theo thông báo này./. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KT.HIỆU TRƯỞNG 
PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 
 
 
 

Nguyễn Hữu Ích 
 

Nơi nhận: 

- BGH (b/c); 
- Trưởng khoa Kỹ thuật; 
- Trưởng khoa DL-DV; 
- T.Trà, T.Huân, T.Huy; 
- Lưu VT, P.ĐBCL. 



PHỤ LỤC 

BẢN THUYẾT MINH THIẾT BỊ ĐÀO TẠO NGHỀ TỰ LÀM 

 

Tên thiết bị: ........................................................................................................... 

Tên tác giả (nhóm tác giả): .................................................................................... 

Phục vụ đào tạo Môđun: ........................................................................................ 

      Nghề:............................................................................................ 

I. Thông tin chung 

(Nêu lý do tự làm và nói rõ thiết bị này chưa có ai làm hoặc có nhưng phải cải 

tiến ra sao) 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

Tình trạng thiết bị: (Làm mới/Cải tiến): ..........................                              

Và đã được công bố chưa (Hình thức: trên tạp chí, ở hội thi,...)? .......................... 

Nếu được công bố thì ghi rõ hình thức, thời gian công bố: 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

II. Phạm vi áp dụng của TBDN tự làm 

(Dạy bài nào trong chương trình môn học/mô đun nào?) 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

Bổ sung hồ sơ bài giảng  (từ 3 - 5 bài) có sử dụng mô hình, thiết bị để giảng dạy. 

III. Quy trình thiết kế TBDN tự làm 

1. Mô tả đặc tính kỹ thuật 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

2. Nguyên vật liệu (Liệt kê các nguyên vật liệu, số lượng các chi tiết) 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

3. Cách làm 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

4. Lắp ráp và bố trí TBDN tự làm 

(Nêu cách lắp ráp và bố trí TBDN, có thể có hình vẽ minh họa) 



................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

IV. Hướng dẫn sử dụng, khai thác, bảo quản và sửa chữa 

(Nêu các bước tiến hành, cách khai thác và sử dụng) 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

V. Ảnh chụp tác giả cùng mô hình 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
         
 
 
 

Người viết thuyết minh 

(Họ và tên) 
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