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(Ban hành kèm theo Quyết định số 233/QĐ-CĐCĐ, ngày 11/7/2017
của Hiệu trưởng trường CĐCĐ Hậu Giang)
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Lê Nguyễn Vân Anh
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Lê Thị Thu
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Trần Hoài Chinh
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Đào Kim Cúc
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Nguyễn Thị Kim Cương
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Ngũ Kim Thó
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Phạm Thị Kiều Diễm
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Nguyễn Thị Mai Trinh
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Phan Thanh Quốc
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Lê Thị Thanh Long

11

Nguyễn Thị Bé Ngọc
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Lê Thị Hồng Thắm
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Trần Ngọc Châu
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Trịnh Diễm Phương
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Nguyễn Văn Tặng
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Lê Thế Vũ
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Trần Thị Mỹ Châu
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Lê Văn Năng
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Lê Ngô Ngọc Thu

20

Trần Thị Diệp Anh Thư

Tên sáng kiến
Sử dụng đồ tái chế-tiết kiệm văn phòng phẩm
Một số phương pháp giúp sinh viên học tốt chuyên
ngành kinh tế tại trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu
Giang
Nâng cao hiệu quả học tập cho sinh viên bằng
phương pháp trải nghiệm thực tế
Một số biện pháp nâng cao ý thức giáo dục bảo vệ
môi trường cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi
Biện pháp khắc phục một số hạn chế trong kỹ năng
thuyết trình cho sinh viên
Những biện pháp nâng cao hiệu quả việc học tập và
làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho cán
bộ, đảng viên trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu
Giang
Nâng cao khả năng tự học cho học sinh, sinh viên
Hình thành văn hóa phân loại rác tại trường Cao
đẳng Cộng đồng Hậu Giang
Quy trình kiểm tra giám sát Đảng viên trong chi bộ
Giải pháp giúp sinh viên nâng cao tính tự giác trong
học tập
Giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt đoàn
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết tố
cáo tại trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang
Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý bài thi
Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý quá
trình nâng lương
Ứng dụng phần mềm hệ thống thông tin vào quản lý
sinh viên nội trú
Ứng dụng chương trình Crococlile Chemistry trong
dạy và học môn hóa học tại trường Cao đẳng Cộng
đồng Hậu Giang
Công tác hoàn thuế thu nhập cá nhân của cán bộ,
giảng viên trường Cao đẳng Cộng động Hậu Giang
Biện pháp sử dụng tốt thiết bị máy tính đảm bảo an
toàn và tiết kiệm điện
Ứng dụng Game trong việc dạy ngữ pháp cho sinh
viên chuyên ngành
Giải pháp giúp học sinh, sinh viên chọn một nghề
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phù hợp trong tương lai
Một số biện pháp giúp sinh viên giới thiệu bài hay,
Huỳnh Hình Kim Ngọc
lôi cuốn khi thực dạy môn phương pháp dạy học tự
nhiên và xã hội
Ứng dụng phương pháp thảo luận nhóm trong giảng
Lê Minh Đảnh
dạy môn chính trị
Sử dụng Facebook trong việc dạy kỹ năng viết
Bùi Thị Hằng
Tiếng Anh cho sinh viên chuyên ngành.
An toàn và bảo mật hệ thống trong quản lý website
Bùi Hải Yến
trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang.
Ứng dụng phần mềm McMix soạn ngân hàng câu
Lê Vũ Phương
hỏi trắc nghiệm
Rèn luyện năng lực giải toán thông qua dạy học chủ
Bùi Thanh Tùng
đề Logic Toán cho học sinh-sinh viên Giáo dục
Tiểu học
Một số biện pháp nâng cao chất lượng giúp trẻ 4-5
Trần Thị Cẩm Tú
tuổi học tốt
Nghiên cứu sử dụng một bài tập phát triển sức bền
Vũ Duy Chính
trong chạy cự ly 800m cho nữ sinh viên trường Cao
đẳng Cộng đồng Hậu Giang
Một số biện pháp giúp trẻ 24 -36 tháng phát triển
Trần Minh Thư
ngôn ngữ thông qua trò chơi
Sử dụng phương pháp thuyết trình nhóm theo chủ
Hoàng Thị Ngọc Thảo
đề trong giáo dục nhằm phát huy tính tích cực cho
sinh viên
Nghiên cứu đánh giá sự phát triển thể chất của sinh
Phan Văn Hưởng
viên (nữ) trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang
sau 1 năm học
Vận dụng quy định của pháp luật vào việc xác định
Lê Thị Thảo
tuổi trẻ em trong hoạt động công đoàn
Nâng cao chất lượng quy trình xử lý văn bản trong
Phạm Thành Tuấn
trường học
Biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động thực tập
Nguyễn Thị Ngọc Thanh cho học sinh ngành Điều Dưỡng trường Cao đẳng
Cộng đồng Hậu Giang.
Phát huy tính tích cực của sinh viên bằng phương
Lê Trương Ngọc Châu
pháp học chủ động và học trải nghiệm trong giờ học
lý thuyết
Một số biện pháp chăm sóc, giáo dục trẻ thừa cân,
Nguyễn Thị Nhiên
béo phì
Nâng cao công tác quản lý và lưu trữ hồ sơ Anh văn
Võ Thị Mỹ Thương
– Tin học tại trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu
Giang
Một số biện pháp tổ chức hoạt động ngoài giờ lên
Trần Thị Thu Thủy
lớp để góp phần giáo dục đạo đức cho sinh viên
trường CĐCĐ Hậu Giang
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Nguyễn Hữu Văn
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Nguyễn Thị Thúy Kiều
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Lê Thị Thanh Tuyền
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Phạm Văn Diệp

43

Tiết Minh Chí

44

Trần Ngọc Hân

45

Phạm Thị Quyên

46

Dương Mộng Tuấn

47

Phan Thanh Bình

48

Nguyễn Thị Hồng Vân

49

Nguyễn Văn Bảy

Một số thủ thuật cơ bản phục vụ công tác văn
phòng
Bài giảng tương tác
Sự cần thiết của việc rèn luyện nếp sống nơi công
sở
Xu hướng biến đổi của phật giáo trong cuộc sống
tinh thần người dân TP Vị Thanh, Hậu Giang
Giải pháp truyền tải thông tin khẩn đến toàn thể
CCVC của HGCC đơn giản, hiệu quả
Một số biện pháp sử dụng và quản lý văn phòng
phẩm hiệu quả tại phòng Hành chính – Tổng hợp,
trường CĐCĐ Hậu Giang
Một số biện pháp phát huy tính tích cực nhận thức
của SV trong giờ học môn GDMN
Tiếp cận văn học Hậu Giang từ góc nhìn văn hóa
địa phương
Tổ chức cho SV ngành MN tham quan thực tế và
làm đồ chơi DG từ vật liệu tự nhiên cùng người dân
địa phương
Rèn luyện kỹ năng xử lý các tình huống trong môi
trường thực tập sư phạm cho sinh viên CĐ GDTH
Phát huy hiệu quả phương thức đào tạo theo hệ
thống tín chỉ tại trường CĐCĐ Hậu Giang
(Danh sách có 49 người)
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