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KẾ HOẠCH 

Công tác nghiên cứu khoa học năm học 2021 - 2022 

 

Căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ năm học 2021-2022 Trường Cao đẳng Nghề Điện 

Biên ban hành kế hoạch thực hiện công tác nghiên cứu khoa học năm học 2021 – 

2022 cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1. Mục đích 

 - Thông qua hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH) giúp cán bộ, giáo viên, 

nhân viên nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công 

tác trong giai đoạn mới. 

 - Nâng cao trình độ, năng lực nghiên cứu khoa học và công nghệ của cán bộ 

giáo viên và người học trong trường. 

 - Góp phần giải quyết các vấn đề khoa học – công nghệ trong đời sống xã 

hội và nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc của cán bộ, giáo viên, nhân viên 

trong Nhà trường. 

2. Yêu cầu 

 - Đề tài và sáng kiến phải có giá trị ứng dụng vào thực tiễn hoạt động của 

nhà trường và mang lại hiệu quả thiết thực. 

- Quy định số lượng thành viên tham gia nghiên cứu: Không quá 03 

người/đề tài (gồm 01 chủ nhiệm đề tài và 1-2 cộng tác viên); không quá 02 

người/sáng kiến (gồm 01 tác giả và 01 đồng tác giả). 

- Thành viên tham gia nghiên cứu do chủ nhiệm đề tài, tác giả sáng kiến đề 

xuất nhưng phải đảm bảo quy mô đề tài, sáng kiến và có phân công nhiệm vụ cụ 

thể cho các thành viên trong quá trình thực hiện.  

II. NỘI DUNG 

1. Công tác NCKH cấp trường 

1.1. Một số định hướng NCKH năm học 2021 - 2022 

- Nghiên cứu cải tiến phương pháp, lề lối làm việc, biện pháp khắc phục 

những tồn tại hạn chế, góp phần tích cực nâng cao chất lượng công tác quản lý và 

thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị trong nhà trường.  

- Nghiên cứu áp dụng các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công 

tác chuyên môn, nghiệp vụ của đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao.  
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- Giải pháp đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyển sinh và 

đào tạo nghề; biện pháp nâng cao chất lượng giảng dạy, thực hành thực tập, rèn 

luyện kỹ năng nghề và thi, kiểm tra; nâng cao hiệu quả hoạt động thư viện.  

- Giải pháp nâng cao chất lượng xếp loại của viên chức, người lao động 

hàng tháng, công tác thi đua khen thưởng năm học. 

- Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động phong trào, duy trì sĩ số lớp học; 

ổn định nền nếp của học sinh, sinh viên trong toàn trường. 

- Ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật để xây dựng các mô hình, thiết bị 

thực hành, thực tập nghề phục vụ công tác đào tạo của nhà trường.   

- Nghiên cứu đề xuất phương pháp, biện pháp nâng cao vai trò hiệu quả của 

công tác giáo viên chủ nhiệm/ cố vấn học tập.   

 - Các đề tài, sáng kiến góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của 

địa phương, phát triển các nguồn lực của nhà trường. 

1.2. Các hình thức NCKH 

1.2.1. Đề tài: Là nhiệm vụ khoa học và công nghệ có nội dung chủ yếu là hoạt 

động khám phá, phát hiện, tìm hiểu bản chất, quy luật của sự vật, hiện tượng tự 

nhiên, xã hội và tư duy; sáng tạo giải pháp nhằm ứng dụng vào thực tiễn, bao gồm 

đề tài nghiên cứu cơ bản, đề tài nghiên cứu ứng dụng, đề tài triển khai thực nghiệm 

hoặc kết hợp nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng và triển khai thực nghiệm 

(Có mẫu đề tài và hướng dẫn viết đề tài của Nhà trường ban hành). 

1.2.2. Sáng kiến: Là giải pháp kỹ thuật, giải pháp quản lý, giải pháp tác nghiệp và giải 

pháp ứng dụng tiến bộ kỹ thuật (Có mẫu sáng kiến áp dụng theo Quyết định số 

522/QĐ-TrCĐN ngày 02/12/2015 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Nghề Điện Biên). 

1.3. Kế hoạch thực hiện đề tài, sáng kiến 

1.3.1. Giao nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, năm học 2021 - 2022 

TT Tên đơn vị 

Số lượng                 

tối thiểu  

(Đề tài/SK) 

Yêu cầu 

1 Ban giám hiệu 1  

2 Phòng Đào tạo - NCKH 1  

3 Phòng Công tác HSSV 1  

4 Khoa Kinh tế 2  

5 Khoa Công nghệ thông tin 2 - Đối với các khoa nghề 

công nghệ, kỹ thuật phải 

đảm bảo thực hiện tối thiểu 

01 mô hình, thiết bị. 

- Khuyến khích HSSV trong 

khoa tham gia NCK cùng với 

giáo viên. 

6 Khoa Xây dựng 2 

7 Khoa Điện 1 

8 Khoa Cơ khí 3 

9 Khoa Lâm – Nông nghiệp 4 
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10 Trung tâm Tin học - Ngoại ngữ 2  

 Tổng cộng: 19  

1.3.2. Kế hoạch thực hiện đề tài, sáng kiến, năm học 2021 – 2022 

TT Nội dung công việc 
Thời gian    

hoàn thành 

Người       

thực hiện 
Ghi chú 

1 
Đăng ký thực hiện đề tài, 

sáng kiến 
28/10/2021 

Viên chức 

Giáo viên 

- Cá nhân lập phiếu đăng 

ký thực hiện đề tài, sáng 

kiến nộp 01 bản về 

phòng Đào tạo-NCKH 

- Đơn vị tổng hợp đăng 

ký  thực hiện đề tài, SK 

2 
Bảo vệ tên và nội dung 

đề tài, SK đã đăng ký 
15/11/2021 

Tác giả đề tài, 

sáng kiến 

HĐKH&SK 

Địa điểm: Phòng Hội 

đồng nhà trường 

3 

Thẩm định nội dung đề 

cương chi tiết và tiến độ 

thực hiện đề tài 

25/11/2021 
Tổ thẩm định 

Tác giả đề tài 

Địa điểm: Theo kế 

hoạch Thẩm định đề 

cương chi tiết 

4 

Hoàn chỉnh đề cương chi 

tiết và tiến độ thực hiện 

đề tài 

30/11/2021 Tác giả đề tài 

Tác giả nộp 02 bản về 

phòng Đào tạo- NCKH 

(theo mẫu) 

5 
Báo cáo tiến độ thực 

hiện đề tài, sáng kiến 
14/3/2022 

Tác giả đề tài, 

sáng kiến 
Nộp 02 bản (theo mẫu) 

6 
Kiểm tra tiến độ thực 

hiện đề tài 

23-

24/3/2022 

Tổ kiểm tra 

Tác giả đề tài 

Địa điểm: Theo kế 

hoạch Kiểm tra tiến độ  

7 

- Hoàn chỉnh nội dung và 

nộp đề tài. 

- Nộp hồ sơ yêu cầu 

công nhận sáng kiến 

10/5/2022 
Tác giả đề tài, 

sáng kiến 

- Nộp 05 quyển/đề tài 

và 05 báo cáo tóm tắt. 

- Nộp 05 bộ/sáng kiến, 

gồm: Đơn yêu cầu 

công nhận sáng kiến; 

Báo cáo tóm tắt nội 

dung, bản chất và hiệu 

quả sáng kiến; Báo cáo 

chính; Tài liệu đi kèm. 

8 

- Chấm phản biện đề tài 

- Thẩm định hồ sơ yêu 

cầu công nhận sáng kiến 

16-

22/5/2022 

Thành viên 

HĐKH&SK 

Theo kế hoạch nghiệm 

thu đề tài, sáng kiến 

9 

Bảo vệ và nghiệm thu 

chính thức đề tài, sáng 

kiến 

24-

25/5/2022 

Tác giả đề tài, 

sáng kiến 

HĐKH&SK 

Địa điểm: Phòng Hội 

đồng 

10 

- Hoàn chỉnh đề tài 

- Hoàn chỉnh hồ sơ yêu 

cầu công nhận sáng kiến 

30/5/2022 
Tác giả đề tài, 

sáng kiến 

- Nộp 03 quyển/đề tài 

- Nộp 03 bộ hồ sơ/sáng 

kiến 
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Các đề tài, sáng kiến được công nhận trong năm học 2021 - 2022 là cơ sở để 

xét, công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm học.  

1.4. Công tác tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học 

- Đối với hội nghị, hội thảo khoa học cấp trường: Phòng Đào tạo-NCKH và 

các đơn vị, cá nhân liên quan đề xuất nội dung, phối hợp xây dựng kế hoạch, 

chương trình và tổ chức thực hiện hội nghị, hội thảo khi được Nhà trường phê 

duyệt. Giao nhiệm vụ 01 hội nghị, hội thảo khoa học cấp trường. 

- Đối với hội nghị, hội thảo khoa học cấp khoa: Các khoa chủ động xây 

dựng kế hoạch, nội dung tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học năm học 2021 - 2022, 

trình Ban Giám hiệu phê duyệt. Giao nhiệm vụ mỗi khoa tổ chức 01 hội nghị, hội 

thảo khoa học cấp khoa. 

1.5. Kinh phí NCKH  

Thực hiện theo các văn bản, hướng dẫn hiện hành của Nhà nước quy định và 

được cụ thể hóa trong Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2022 của Nhà trường. 

Giao phòng Đào tạo - NCKH phối hợp với phòng Kế toán - Tài vụ nghiên 

cứu hỗ trợ kinh phí thực hiện các mô hình, thiết bị phục vụ công tác đào tạo của 

nhà trường.  

2. Công tác NCKH cấp tỉnh, cấp bộ 

 - Phòng Đào tạo – NCKH tổ chức triển khai hướng dẫn đề xuất và đăng ký 

thực hiện đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2022. 

- Thực hiện lựa chọn và đề nghị công nhận sáng kiến cấp tỉnh năm 2022 đối 

với đề tài, sáng kiến cấp trường thực hiện trong năm học 2021 - 2022, sau khi được 

Hội đồng Khoa học và Sáng kiến nhà trường nghiệm thu. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Đào tạo – NCKH 

- Tổ chức triển khai thực hiện công tác NCKH của nhà trường đảm bảo đúng 

tiến độ kế hoạch, đảm bảo chất lượng và hiệu quả cao. 

- Dự thảo quyết định thành lập hội đồng khoa học và sáng kiến năm học 

2021-2022, các biên bản họp và chuẩn bị các tài liệu, hồ sơ trong công tác nghiên 

cứu khoa học. 

- Thực hiện công tác kiểm tra, theo dõi, đôn đốc các đơn vị, cá nhân thực 

hiện nghiêm túc các nội dung NCKH trong năm học. 

2. Phòng Tổ chức cán bộ 

 Kiểm tra, đối chiếu danh sách viên chức đăng ký thi đua và danh sách viên 

chức đăng ký tham gia, thực hiện công tác nghiên cứu khoa học trong năm học 

2021-2022.  

3. Các đơn vị, cá nhân trong toàn trường 

- Căn cứ danh sách đăng ký thi đua năm học 2021 - 2022 của các đơn vị (có 

danh sách đăng ký kèm theo) và nhiệm vụ NCKH nhà trường giao, các đơn vị tổ 
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chức họp và giao nhiệm vụ NCKH cụ thể cho các viên chức đảm bảo các nội dung 

yêu cầu.  

 Trên đây là kế hoạch công tác NCKH năm học 2021 - 2022, Nhà trường yêu 

cầu các đơn vị, cá nhân nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Ban Giám hiệu; 

- Các phòng, khoa, trung tâm; 

- Lưu VT, ĐT-NCKH. 

HIỆU TRƯỞNG 
 

 

 

               

TS. Đoàn Thanh Quỳnh 
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Mẫu 1a: Đăng ký đề tài 

Trường Cao đẳng Nghề Điện Biên 

Đơn vị: (Tập thể hoặc cá nhân) .................................................. 

 

ĐĂNG KÝ 

Đề tài nghiên cứu khoa học năm học 202.. – 202.. 

 

1. Tên đề tài:  

2. Lý do chọn đề tài: (Tại sao phải nghiên cứu, tính quan trọng, cấp thiết hoặc tác 

động đến công tác quản lý, đào tạo của Nhà trường?) 

3. Mục tiêu nghiên cứu:  

4. Phạm vi nghiên cứu: (Quy mô, thời gian, địa điểm thực hiện). 

5. Danh sách thành viên 

TT Họ và tên Học hàm/học vị Đơn vị công tác 
Vị trí 

(Chủ nhiệm/CTV) 

1     

2     

3     

6. Câu hỏi nghiên cứu (Vấn đề khoa học): 

7. Giả thuyết khoa học: (Nhận định/ câu trả lời sơ bộ) 

8. Phương pháp nghiên cứu: 

9. Luận cứ: (Tóm tắt cơ sở lý luận, thực tiễn của đề tài) 

10. Khả năng và địa chỉ áp dụng (Khoa, phòng, toàn trường): 

11. Nhu cầu kinh phí để thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu: 

 

 

Điện Biên, Ngày       tháng       năm 20… 

Đại diện đơn vị/cá nhân đăng ký đề tài 
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Mẫu 1b: Đăng ký sáng kiến 

Trường Cao đẳng Nghề Điện Biên 

Đơn vị: (Tập thể hoặc cá nhân) .................................................. 

 

ĐĂNG KÝ 

Sáng kiến năm học 202.. – 202.. 

 

1. Tên sáng kiến:  

2. Lý do chọn sáng kiến: (Tại sao chọn, tính quan trọng, cấp bách hoặc tác động 

đến công tác quản lý, đào tạo của Nhà trường?) 

3. Điểm mới của sáng kiến:  

4. Phạm vi và đối tượng nghiên cứu: (Quy mô, thời gian, địa điểm, đối tượng 

thực hiện) 

5. Danh sách thành viên 

TT Họ và tên Học hàm/học vị Đơn vị công tác 
Vị trí 

(Chủ nhiệm/CTV) 

1     

2     

3     

6. Câu hỏi nghiên cứu (Vấn đề khoa học): 

7. Giả thuyết khoa học: (Nhận định/ câu trả lời sơ bộ) 

8. Luận cứ: (Tóm tắt cơ sở lý luận, thực tiễn của sáng kiến) 

9. Hiệu quả dự kiến 

10. Khả năng và địa chỉ áp dụng (Khoa, phòng, toàn trường): 

 

 

Điện Biên, Ngày ……..  tháng …..   năm 20… 

Đại diện đơn vị/cá nhân đăng ký sáng kiến 
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Mẫu 2- Bìa và bố cục đề cương chi tiết đề tài 

 

TRANG BÌA ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT ĐỀ TÀI NCKH 

UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN (14) 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ ĐIỆN BIÊN (14) 

 

 

 

 

 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT (18) 

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG (14) 

NĂM HỌC (14) …………… 

 

 

(TÊN ĐỀ TÀI)  (16) 

 

 

 

 

 

 

Chủ nhiệm đề tài (14): …………………… 

Đơn vị công tác (14): ………….………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Điện Biên, tháng … năm … (14) 
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BỐ CỤC ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT ĐỀ TÀI NCKH 

 

Phần 1 MỞ ĐẦU   

1.1 Tính cấp thiết của đề tài  

1.2 Mục tiêu nghiên cứu của đề tài  

1.2.1 Mục tiêu chung  

1.2.2 Mục tiêu cụ thể  

1.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu  

1.3.1 Đối tượng nghiên cứu 

1.3.2 Phạm vi nghiên cứu  

1.4 Phương pháp nghiên cứu  

Phần 2 CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU   

2.1 Cơ sở lý luận  

2.2 Cơ sở thực tiễn  

Phần 3 NỘI DUNG NGHIÊN CỨU VÀ DỰ KIẾN KẾT QUẢ 

ĐẠT ĐƯỢC  

3.1 Nội dung nghiên cứu 

(Liệt kê các nội dung công việc chủ yếu cần thực hiện) 

3.2 Dự kiến kết quả đạt được 

(Liệt kê các kết quả dự kiến sẽ đạt được sau khi thực hiện đề 

tài. Các kết quả đạt được phải bám sát mục tiêu và nội dung 

nghiên cứu đã đặt ra trong đề cương) 

Phần 4 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN  

(Lập bảng gồm các nội dung: Stt; Nội dung công việc; Thời 

gian thực hiện: từ tháng năm đến tháng năm) 

 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 

Điện Biên, ngày … tháng … năm ….. 

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ SÁNG KIẾN 
CHỦ NGHIỆM ĐỀ TÀI 

(Ký, họ tên) THÀNH VIÊN 1 

(Ký, họ tên) 

THÀNH VIÊN 2 

(Ký, họ tên) 
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Mẫu 3a: Báo cáo tiến độ thực hiện đề tài NCKH 

 

Trường Cao đẳng nghề Điện Biên 

Đơn vị: …………………………….. 

 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI, TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI 

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG  

(Tính đến ngày……. tháng .......  năm ..............) 

 

1. Tên đề tài nghiên cứu khoa học 

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

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

2. Chủ nhiệm đề tài: 

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

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

3. Thời gian thực hiện đề tài: 

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

4. Tình hình thực hiện đề tài đến ngày …….tháng........năm .......... 

(Tóm tắt kết quả nghiên cứu của đề tài đã đạt được và ước tính khối lượng phần 

trăm công việc hoàn thành) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5. Đối chiếu với kế hoạch, nêu nội dung chưa thực hiện, lý do: 

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

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

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

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

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

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

  ...................................................................................................................... . 
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6. Tình hình sử dụng kinh phí đề tài (nếu có) 

 - Được duyệt . . . . . . . . . …………………. đồng       

 - Đã tạm ứng : . . . . . . ……………………. đồng  

 - Kinh phí đã sử dụng  . . . . . . . . . . . . . . . .. .đồng       

7. Những thuận lợi, khó khăn và kiến nghị : 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

                                                  

           Điện Biên, ngày . . .  tháng. . .  năm ..........  

                                                           Chủ nhiệm đề tài 
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Mẫu 3b: Báo cáo tiến độ thực hiện sáng kiến 

 

Trường Cao đẳng nghề Điện Biên 

Đơn vị: …………………………….. 

 

BÁO CÁO 

TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI, TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN SÁNG KIẾN 

 (Tính đến ngày……. tháng .......  năm ..............) 

 

I. THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ SÁNG KIẾN 

1. Tên sáng kiến:  

2. Tên cơ sở thực hiện sáng kiến:  

3. Địa điểm thực hiện:  

4. Thời gian thực hiện: từ ngày....../ tháng....../ năm...... đến ngày....../ tháng....../ 

năm...... 

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN (tính đến ngày …. tháng...... năm .......) 

STT 
Tên hoạt động theo kế 

hoạch 

Thời gian 

thực hiện 

theo kế 

hoạch 

Kết quả thực hiện thực tế 

1    

2    

3    

...    

[Tóm tắt tình hình chung thực hiện các hoạt động trong đề xuất sáng kiến: số hoạt 

động được hoàn thành trong tổng số các hoạt động trong đề xuất sáng kiến; số 

hoạt động được thực hiện đúng theo kế hoạch, tổng số hoạt động đã thực hiện sớm 

hay muộn hơn so với kế hoạch? Nêu những điều chỉnh, thay đổi hoạt động trong 

quá trình thực hiện (nếu có)? Lý do thay đổi, điều chỉnh hay muộn hơn so với kế 

hoạch?] 

 

III. THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN, GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ 

Gợi ý viết báo cáo: 

- Những thuận lợi trong quá trình thực hiện sáng kiến (bao gồm cả khách 

quan và chủ quan). 
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- Những khó khăn trong quá trình thực hiện sáng kiến (bao gồm cả khách 

quan và chủ quan). 

- Những giải pháp, hoạt động mà cơ sở thực hiện để giải quyết khó khăn. 

 Điện Biên, ngày . . .  tháng . . .  năm ..........  

Tác giả sáng kiến 
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Mẫu 4a-Bìa và bố cục báo cáo đề tài 

TRANG BÌA CHÍNH VÀ TRANG BÌA PHỤ ĐỀ TÀI 

UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN (14) 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ ĐIỆN BIÊN (14) 

 

 

 

 

 

Chủ nhiệm đề tài (14): …………………… 

Đơn vị công tác (14): ………….………….. 

 

 

 

 

(TÊN ĐỀ TÀI)  (16)
 

 

 

 

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TRƯỜNG (14) 

NĂM HỌC (14) …………… 

 

 

 

 

                            CỘNG TÁC VIÊN (14): 

                           1) ……………………… Đơn vị công tác (14):  ……………… 

                           2) ……………………… Đơn vị công tác (14): ………..…….. 

 

 

 

 

Điện Biên, tháng … năm … (14) 
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BỐ CỤC BÁO CÁO ĐỀ TÀI NCKH 

PHẦN I: MỞ ĐẦU 

1.1 Tính cấp thiết của đề tài  

1.2 Mục tiêu nghiên cứu của đề tài 

1.2.1 Mục tiêu chung  

1.2.2 Mục tiêu cụ thể 

1.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu  

1.3.1 Đối tượng nghiên cứu 

1.3.2 Phạm vi nghiên cứu  

1.4 Phương pháp nghiên cứu  

 

PHẦN II: CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 

2.1 Cơ sở lý luận 

2.2 Cơ sở thực tiễn  

 

PHẦN III: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

3.1 Thực trạng của vấn đề nghiên cứu 

3.1.1 Đặc điểm tình hình chung  

3.1.2 Ưu điểm 

3.1.3 Tồn tại, hạn chế  

3.2 Nội dung nghiên cứu và kết quả thực hiện  

3.2.1 Nội dung nghiên cứu 1 hoặc Giải pháp 1 (tiêu đề) 

3.2.2 Nội dung nghiên cứu 2 hoặc Giải pháp 2 (tiêu đề)  

3.2.3 Nội dung nghiên cứu 3 hoặc Giải pháp 3 (tiêu đề)  

 

PHẦN IV: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ  

4.1 Kết luận 

4.2 Kiến nghị (nếu có)  

 

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 
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Mẫu 4b-Báo cáo tóm tắt đề tài 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

----------------------------- 

Điện Biên, ngày......tháng........năm ......... 

BÁO CÁO 

TÓM TẮT NỘI DUNG ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

- Tên đề tài:..................................................................................................... 

- Tên cá nhân thực hiện:......................................................................................... 

- Thời gian đã được triển khai thực hiện: Từ ngày:    /     /     đến ngày:      /      / 

1. Sự cần thiết, mục đích của việc thực hiện đề tài:........................................ 

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

2. Mục tiêu nghiên cứu:...................................................................................................... 

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

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:................................................................................. 

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

4. Tóm tắt tiến trình thực hiện đề tài:.................................................................................. 

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

5. Kết quả nghiên cứu và thảo luận: ............................................... 

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

6. Kiến nghị, đề xuất: 

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

  

Ý kiến xác nhận 

của Thủ trưởng đơn vị 

Điện Biên, Ngày…….. tháng……. năm……. 

Người báo cáo 

(ký tên) 
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Mẫu 4c-Bìa và bố cục báo cáo sáng kiến 

TRANG BÌA CHÍNH VÀ TRANG BÌA PHỤ SÁNG KIẾN 

UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN (14) 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ ĐIỆN BIÊN (14) 

 

 

 

 

Tác giả sáng kiến (14): …………………… 

Đơn vị công tác (14): ………….………….. 

 

 

 

 

(TÊN SÁNG KIẾN)  (16) 

 

 

 

SÁNG KIẾN CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC (14) …………… 

 

 

 

 

 

                            CÁC ĐỒNG TÁC GIẢ (14): 

                           1) ……………………… Đơn vị công tác (14):  ……………… 

                           2) ……………………… Đơn vị công tác (14): ………..…….. 

 

 

 

 

Điện Biên, tháng … năm … (14) 
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BỐ CỤC BÁO CÁO SÁNG KIẾN 

 

PHẦN I: MỞ ĐẦU 

1.1 Lý do chọn sáng kiến 

1.2 Điểm mới của sáng kiến 

1.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

1.3.1 Đối tượng nghiên cứu 

1.3.2 Phạm vi nghiên cứu 

 

PHẦN II: CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 

2.1 Cơ sở lý luận  

2.2 Cơ sở thực tiễn  

 

PHẦN III: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

3.1 Thực trạng của vấn đề nghiên cứu 

3.2 Các giải pháp thực hiện và kết quả đạt được 

3.2.1 Giải pháp 1 (tiêu đề) 

3.2.2 Giải pháp 2 (tiêu đề) 

3.2.3 Giải pháp 3 (tiêu đề) 

 

PHẦN IV: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

4.1 Kết luận: hiệu quả dự kiến của sáng kiến 

4.2 Kiến nghị (nếu có)  

 

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 
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Mẫu 5-Đơn yêu cầu công nhận sáng kiến 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

----------------------------- 

ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN 

Kính gửi: ............................................................................................... 

Tác giả sáng kiến (đại diện nhóm tác giả): ..............................................................  

Đơn vị: .....................................................................................................................  

Các đồng tác giả (Nếu có): .............................................................................................. 

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

STT Họ tên tác 

giả 

Ngày/tháng/ 

năm sinh 

Đơn vị 

công tác 

(Phòng, 

khoa, 

trung tâm) 

Chức vụ Trình độ 

chuyên 

môn 

Tỷ lệ 

(%) 

đóng 

góp vào 

việc tạo 

ra sáng 

kiến 

Ký tên 

                

        

I. Đề nghị xét công nhận sáng kiến: .................................................................... 

Lĩnh vực áp dụng: ................................................................................................... 

II. Mô tả giải pháp: 

1. Tình trạng giải pháp đã biết: Mô tả ngắn gọn giải pháp đã biết; ưu khuyết điểm của 

giải pháp đã, đang được áp dụng tại nhà trường, đơn vị; 

2. Nội dung giải pháp đề nghị công nhận là sáng kiến: Mục đích của giải pháp; những 

điểm khác biệt, tính mới của giải pháp so với giải pháp đã, đang được áp dụng; mô tả 

chi tiết bản chất của giải pháp.  

3. Khả năng áp dụng của giải pháp: Trình bày về khả năng áp dụng vào thực tế của 

giải pháp tạo ra, có thể áp dụng cho những đối tượng nào, cơ quan, tổ chức nào. 

4. Hiệu quả, lợi ích thu được hoặc dự kiến có thể thu được do áp dụng giải pháp theo ý 

kiến của tổ chức, cá nhân đã áp dụng sáng kiến (nếu có); và theo ý kiến của tác giả 

sáng kiến; 

5. Những người tham gia tổ chức áp dụng sáng kiến lần đầu (nếu có). 

Tôi/chúng tôi cam đoan những điều khai trong đơn là đúng sự thật. 

   Điện Biên, ngày…….tháng…….năm……. 

NGƯỜI NỘP ĐƠN 
(Họ tên và chữ ký) 
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Mẫu 6-Báo cáo tóm tắt sáng kiến 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

----------------------------- 

Điện Biên, ngày......tháng........năm ......... 

BÁO CÁO 

TÓM TẮT NỘI DUNG, BẢN CHẤT, HIỆU QUẢ SÁNG KIẾN 

- Tên sáng kiến:..................................................................................................... 

- Tên cá nhân thực hiện:......................................................................................... 

- Thời gian đã được triển khai thực hiện: Từ ngày:    /     /     đến ngày:      /      / 

1. Sự cần thiết, mục đích của việc thực hiện sáng kiến:........................................ 

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

2. Phạm vi triển khai thực hiện:.............................................................................. 

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

3. Mô tả sáng kiến:................................................................................................ 

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

4. Kết quả, hiệu quả mang lại:............................................................................... 

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

5. Đánh giá về phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến: ............................................... 

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

6. Kiến nghị, đề xuất: 

a) Về danh sách cá nhân được công nhận đồng tác giả sáng kiến: 

b) Kiến nghị khác:................................................................................................. 

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

  

Ý kiến xác nhận 

của Thủ trưởng đơn vị 

Điện Biên, Ngày…….. tháng……. năm……. 

Người báo cáo 

(ký tên) 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


