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KẾ HOẠCH 
Triển khai hoạt động khoa học và công nghệ năm học 2016 - 2017 

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1. Mục đích  

- Tăng cường năng lực tổ chức, triển khai nghiên cứu khoa học cho viên 
chức, giáo viên;  

- Triển khai ứng dụng hiệu quả kết quả đề tài khoa học và công nghệ 
(KH&CN) đã nghiệm thu trong năm học 2015 - 2016 nhằm phục vụ công tác giảng 
dạy, quản lý; 

- Triển khai có hiệu quả hoạt động KH&CN trong học sinh, sinh viên 
(HSSV) trong năm học 2016-2017; 

- Đảm bảo các hoạt động KH&CN của Trường phát huy hiệu quả trong việc 
thực hiện các nhiệm vụ năm học 2016-2017.  

2. Yêu cầu 

- Các đơn vị, cá nhân tham gia hoạt động KH&CN chủ động xây dựng kế 
hoạch, đảm bảo thực hiện nhiệm vụ KH&CN đúng tiến độ, chất lượng và các yêu 
cầu về thanh, quyết toán kinh phí theo kế hoạch hoạt động KH&CN chung của 
Trường; 

- Kết quả tham gia các hoạt động KH&CN là tiêu chí quan trọng để làm căn 
cứ xét, đánh giá các danh hiệu thi đua trong năm học 2016-2017.  

II. NỘI DUNG  

1. Nhiệm vụ chung  

Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2016-2017, hoạt động KH&CN của 
Trường bao gồm:  

- Kiện toàn thành viên tham gia Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường; 

- Điều chỉnh, bổ sung quy định nhằm thúc đẩy hiệu quả các hoạt động 
KH&CN gắn với nhiệm vụ của Trường; 

- Tổ chức Hội giảng Giáo viên cấp khoa và cấp Trường; 

- Tổ chức nghiệm thu các đề tài, sáng kiến đã phê duyệt đề cương trong năm 
học 2015-2016;  

- Triển khai xây dựng, thẩm định chương trình đào tạo trình độ Cao đẳng, 
Trung cấp theo chuẩn đầu ra đã ban hành;  



- Triển khai các hướng nghiên cứu điều tra khảo sát về mức độ hài lòng của 
doanh nghiệp, viên chức, giáo viên và HSSV ở một số lĩnh vực hoạt động đào tạo 
của Trường;  

- Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng trong công tác 
quản lý, giảng dạy;  

- Nghiên cứu triển khai, cụ thể hóa một số nội dung của Luật giáo dục nghề 
nghiệp vào hoạt động đào tạo;  

- Tham gia Hội thi Sáng tạo kỹ thuật lần thứ VII và Cuộc thi sáng tạo dành 
cho thanh thiếu niên nhi đồng lần thứ X.  

2. Nhiệm vụ cụ thể  

6 chủ đề chính sau:  

- Sáng chế, cải tiến các mô hình thiết bị dạy nghề theo hướng tích hợp giảng 
dạy được nhiều kỹ năng, nhiều môn học/mô-đun;  

- Ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác quản lý, giảng dạy nhằm nâng 
cao chất lượng đào tạo;  

- Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý ở cấp đơn vị, cấp 
Trường phù hợp với yêu cầu của Luật giáo dục nghề nghiệp;  

- Biên soạn tài liệu tham khảo, bài giảng, giáo trình đáp ứng nhu cầu học 
tập, giảng dạy; 

- Các giải pháp nhằm nâng cao hoạt động truyền thông, quảng bá hình ảnh 
Trường;  

- Nghiên cứu các vấn đề liên quan đến nhu cầu của HSSV, Doanh nghiệp và 
Xã hội.  

III. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN  

TT Nội dung thực hiện 
Thời gian 
thực hiện 

Cá nhân, Đơn vị 
thực hiện 

Ghi 
chú 

1 
Kiện toàn Hội đồng khoa học và 
đào tạo 

Tháng 9/2016 
Phòng Đào tạo 
tham mưu.  
 

 

2 
Điều chỉnh, bổ sung các quy 
định về hoạt động KH&CN 

Tháng 
10/2016 

Phòng Đào tạo 
 

3 
Tổ chức Hội thảo phương pháp 
luận nghiên cứu khoa học (trong 
trường) 

Tháng 
10/2016 

Phòng Đào tạo 
tham mưu 

 

4 
Tổ chức triển khai ứng dụng các 
đề tài, sáng kiến đã nghiệm thu. 

Tháng 
10/2016 

-Phòng Đào tạo 
-Phòng, Ban, Khoa 
chuyên môn, tổ Bộ 
môn. 

 

5 
Tổ chức đăng ký đề tài KH&CN 
năm học 2016 - 2017  

25/9/2016 – 
20/11/2016 

- Cá nhân thuộc 
trường. 

 



TT Nội dung thực hiện 
Thời gian 
thực hiện 

Cá nhân, Đơn vị 
thực hiện 

Ghi 
chú 

- Phòng Đào tạo 
- Hội đồng Khoa 
học và Đào tạo  

6 
Xét duyệt đề cương đề tài 
KH&CN năm học 2016 - 2017 

Cuối tháng 
11/2016 

- Phòng Đào tạo. 
- Hội đồng Khoa 
học và Đào tạo.  

 

7 

Tiếp tục tổ chức nghiệm thu báo 
cáo tổng kết đề tài, sáng kiến và 
giải pháp kỹ thuật cấp đơn vị 
năm trước chuyển sang 

Cuối tháng 
11/2016 

- Phòng, ban, trung 
tâm, khoa chuyên 
môn 
- Phòng Đào tạo 
- Hội đồng Khoa 
học và Đào tạo 

 

8 
Tổ chức Hội thảo phương pháp 
luận nghiên cứu khoa học (ngoài 
trường) 

Dự kiến tháng 
3/2017 

Phòng Đào tạo 
tham mưu 

 

9 
Nghiệm thu báo cáo tổng kết đề 
tài KH&CN năm học 2016 - 
2017 

Tháng 6/2017 
- Phòng Đào tạo. 
- Hội đồng Khoa 
học và Đào tạo;  

 

10 
Tuyển chọn đề tài, sáng kiến và 
giải pháp kỹ thuật tham gia hội 
thi sáng tạo kỹ thuật lần thứ VII 

Đầu tháng 
7/2017 

Hội đồng Khoa 
học và Đào tạo 

 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Phòng Đào tạo chịu trách nhiệm tham mưu, tổng hợp báo cáo Hiệu trưởng 
và tư vấn, hướng dẫn các đơn vị, cá nhân thuộc Trường trong quá trình triển khai, 
thực hiện hoạt động KH&CN.  

2. Các đơn vị thuộc Trường bám sát kế hoạch được phê duyệt thực hiện đảm 
bảo chất lượng và đúng tiến độ.  

3. Phòng Tài vụ có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị, đảm bảo kinh phí 
thực hiện hoạt động KH&CN./.  

 Nơi nhận: 
- Ban giám hiệu (Chỉ đạo); 
- Cá nhân, đơn vị thuộc trường; 
- Lưu: VT, ĐT. 

 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Nguyễn Thanh Tâm 
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