
UBND TỈNH HẬU GIANG 

TRƯỜNG CĐCĐ HẬU GIANG 

                 Số:         

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hậu Giang, ngày      tháng      năm  

THÔNG BÁO 

V/v đăng ký tên đề tài sáng kiến kinh nghiệm năm học 2022 - 2023 
 

Căn cứ Quyết định số 4128/QĐ-BGDĐT, ngày 01/8/2005 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo về việc thành lập Trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang; 

Căn cứ Quyết định số 281/QĐ-LĐTBXH, ngày 12/3/2020 của Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội về việc sáp nhập Trường Trung cấp Kỹ thuật - Công nghệ 

tỉnh Hậu Giang và Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật tỉnh Hậu Giang vào Trường 

Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang; 

Căn cứ Quyết định số 544/QĐ-CĐCĐ ngày 04 tháng 11 năm 2021 của Hiệu 

trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang về việc ban hành Quy chế hoạt động 

Hội đồng sáng kiến, giải pháp Trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang; 

Căn cứ Kế hoạch năm học 2022 - 2023 của Trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu 

Giang. 

Trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang thông báo đến các Phòng, Khoa, Đơn 

vị trực thuộc nhà trường về việc đăng ký tên đề tài sáng kiến kinh nghiệm năm học 

2022 - 2023 như sau: 

1. Thời gian nộp: Từ ngày thông báo đến hết ngày 30/12/2022. 

2. Địa điểm nộp: Phòng Nghiên cứu khoa học - Hợp tác quốc tế và Doanh 

nghiệp, liên hệ Nguyễn Hùng Vĩ, mail: nhvi@hgcc.edu.vn. 

3. Hình thức nộp: Gửi danh sách theo mẫu, bản cứng gửi trực tiếp, file mềm 

gửi qua mail (Biểu mẫu download tại: hgcc.edu.vn -> Download Biểu mẫu -> Phòng 

NCKH-HTQT&DN -> Biểu mẫu - Sáng kiến kinh nghiệm). 

Lưu ý: Theo Quy chế hoạt động Hội đồng sáng kiến, giải pháp Trường Cao 

đẳng Cộng đồng Hậu Giang, đối với các sáng kiến, giải pháp sau khi có quyết định 

công nhận, đạt từ 80 điểm trở lên sẽ được công bố trên website của Nhà trường 

trong một thời gian nhất định. 

Trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang đề nghị lãnh đạo các Phòng, Khoa, 

Đơn vị trực thuộc thông báo đến viên chức đơn vị mình biết để thực hiện. 

Nơi nhận: 
- Ban Giám hiệu; 

- Phòng/Khoa/Đơn vị trực thuộc; 

- Lưu: VT, NCKH. 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Lý Thanh Tùng 
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