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KẾ HOẠCH 

Tổ chức Hội thi thiết bị đào tạo tự làm cấp tỉnh năm 2022 

Thực hiện Công văn số 1690/TCGDNN-CSVC, ngày 4/8/2021 của Tổng 

cục Giáo dục nghề nghiệp về việc Hướng dẫn Hội thi thiết bị đào tạo tự làm cấp 

tỉnh, thành phố. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội xây dựng Kế hoạch và 

hướng dẫn tổ chức Hội thi thiết bị đào tạo tự làm cấp tỉnh năm 2022 như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU CỦA HỘI THI 

1. Mục đích 

-Khai thác tiềm năng trí tuệ, sức sáng tạo của đội ngũ nhà giáo, học sinh, 

sinh viên và cán bộ quản lý tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong việc tự làm 

thiết bị đào tạo nhằm phục vụ cho công tác đào tạo và nâng cao chất lượng giáo 

dục nghề nghiệp; 

- Trao đổi học hỏi lẫn nhau giữa các cơ sở giáo dục nghề nghiệp về kinh 

nghiệm sáng chế, cải tiến thiết bị đào tạo; 

- Lựa chọn các thiết bị đào tạo tự làm có chất lượng, hiệu quả trong đào 

tạo để áp dụng rộng rãi trong ngành; 

- Tuyên truyền về giáo dục nghề nghiệp; kêu gọi sự tham gia của các 

doanh nghiệp vào hoạt động giáo dục nghề nghiệp. 

2. Yêu cầu 

- Thu hút đông đảo các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh tham 

gia; 

- Thiết bịđào tạo tự làm thể hiện được sự sáng tạo, phát huy nội lực tạo ra 

nhiều thiết bị đào tạo có chất lượng cao, phù hợp với chương trình đào tạo góp 

phần nâng cao chất lượng đào tạo; 

- Đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch, tránh phô trương hình thức, 

lãng phí. 

II. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA 

1. Là tác giả hoặc nhóm tác giả có thiết bị đào tạo tự làm tại các trường 

Cao đẳng, trường Trung cấp, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp, Trung tâm Giáo 

dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên và  các cơ sở khác có đăng ký hoạt 

động giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh (gọi chung là cơ sở giáo dục nghề 

nghiệp). 
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2. Thiết bị đào tạo tự làm tham gia dự thi (dưới hình thức là mô hình, 

dụng cụ, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh, phần mềm và các phương tiện 

kỹ thuật khác được sử dụng trong quá trình đào tạo) là thiết bị đạt giải tại hội thi 

thiết bị đào tạo tự làm cấp cơ sở (hoặc được xét chọn nếu không tổ chức thi). 

Thiết bị dự thi phải đảm bảo các yêu cầu sau: 

- Là thiết bị do cơ sở giáo dục nghề nghiệp tự sáng chế, lắp đặt; 

- Thiết bị không vi phạm sở hữu trí tuệ; 

- Đúng với tên thiết bị được cơ sở giáo dục nghề nghiệp đăng ký với Ban 

Tổ chức, nếu có sự thay đổi về tên gọi phải báo với Ban Tổ chức để điều chỉnh 

trước khi khai mạc hội thi; 

- Thiết bị đã đạt giải nhất, nhì, ba tại các Hội thi thiết bị đào tạo tự làm 

toàn quốc trước đây nếu không có sự cải tiến thì không được tham gia Hội thi 

này; 

- Trong thời gian diễn ra hội thi các thiết bị không được bổ sung thay đổi, 

gia cố lại hoặc tự ý thay đổi vị trí đã được Ban Tổ chức bố trí sắp xếp. Thiết bị 

dự thi phải được bố trí người giới thiệu, vận hành theo yêu cầu của Ban Tổ chức 

bố trí, sắp xếp. Thiết bị dự thi phải được bố trí người giới thiệu, vận hành theo 

yêu cầu của Ban Tổ chức, Hội đồng giám khảo trong suốt thời gian diễn ra Hội 

thi. 

- Các trường Cao đẳng đăng ký từ 02 thiết bị dự thi trở lên. 

- Các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp khác đăng ký tối thiểu 01 thiết bị dự 

thi. 

III. PHƯƠNG PHÁP CHẤM VÀ CÁCH TÍNH ĐIỂM 

- Thiết bị dự thi được đánh giá và chấm điểm theo thang điểm 100; 

 - Tiêu chí đánh giá và thang điểm (được quy định tại Phụ lục 1, Phụ lục 2 

kèm theo); 

 - Thời gian dự thi mỗi thiết bị tối đa 50 phút; 

 - Quy trình thực hiện: 

 +  Tác giả hoặc đại diện nhóm tác giả trình bày tóm tắt về thiết bị: tối đa 

15 phút; 

 + Các thành viên trong Tiểu ban giám khảo đặt câu hỏi: tối đa 05 phút; 

 + Tác giả hoặc đại diện nhóm tác giả trả lời câu hỏi của các thành viên 

Tiểu ban giám khảo: tối đa 15 phút; 

 + Các thành viên Tiểu ban giám khảo nhận xét, góp ý để các tác giả chỉnh 

sửa, hoàn thiện thiết bị (nếu có): tối đa 10 phút; 

 + Các thành viên Tiểu ban giám khảo đánh giá, chấm điểm độc lập bằng 

hình thức bỏ phiếu kín: tối đa 05 phút.  
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- Tổng hợp kết quả thi: 

+ Giám khảo chấm điểm (lấy số nguyên) cho từng nội dung chi tiết, của 

từng tiêu chí đánh giá; 

+ Điểm của mỗi giám khảo chấm cho thiết bị là tổng số điểm chấm cho tất 

cả các nội dung chi tiết theo từng tiêu chí đánh giá; 

+ Điểm của thiết bị dự thi là trung bình cộng  điểm số của các Giám khảo 

chấm cho thiết bị đó (theo phiếu đánh giá của các Giám khảo) và được lấy đến 2 

chữ số thập phân (không làm tròn); 

+ Trong một tiểu ban giám khảo, nếu điểm của Giám khảo nào chênh lệch 

vượt trên hoặc dưới 10 điểm so với điểm trung bình của tất cả các Giám khảo 

trong  Tiểu ban thì điểm chấm của Giám khảo đó không được tổng hợp vào để 

tính điểm cho thiết bị. Trong trường hợp này điểm của thiết bị dự thi là trung 

bình cộng điểm của các Giám khảo còn lại trong Tiểu ban Giám khảo. Trưởng 

Tiểu ban giám khảo có trách nhiệm báo cáo lại với Trưởng Ban Giám khảo các 

trường hợp trên. 

IV. THỜI GIAN TỔ CHỨC HỘI THI 

1. Thời gian:  Hội thi dự kiến tổ chức vào các ngày: 13; 14; 15 tháng 7 

năm 2022 (Có thông báo thời gian cụ thể sau). 

2.  Địa điểm:Tổ chức tại trường Cao đẳng nghề Lạng Sơn, địa chỉ: Thôn 

Đồi Chè, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn. 

V. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ THI 

1. Hồ sơ của thiết bị đăng ký dự thi 

Mỗi thiết bị tham dự thi phải có hồ sơ thuyết minh thiết bị tham gia dự thi, 

cụ thể như sau: 

+ Tên thiết bị; 

+ Nhóm nghề đào tạo: Nhóm nghề mã cấp 2 theo Thông tư số 

26/2020/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2020 của Bộ Lao động - Thương binh và 

Xã hội về việc ban hành danh mục ngành, nghề đào tạo cấp IV trình độ trung 

cấp, trình độ cao đẳng; 

+ Tác giả hoặc tập thể tác giả; 

+ Đơn vị; 

+ Nội dung đăng ký dự thi; 

+ Phạm vi áp dụng 

+ Mô tả đặc tính kỹ thuật của thiết bị; 

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

- Số lượng hồ sơ thuyết minh: 01 bản gốc và 05 bản sao nộp cho Ban tổ 

chức.  

2. Thời gian nộp hồ sơ đăng ký dự thi: trước ngày 30/5/2022 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
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1. Phòng Giáo dục nghề nghiệp 

- Tham mưu xây dựng Kế hoạch, dự toán kinh phí tổ chức Hội thi. Tham 

mưu cho Sở ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo Hội thi; Ban hành Quyết 

định thành lập Ban tổ chức, Ban giám khảo; Thành lập tiểu ban giúp việc cho 

Hội thi, triển khai công tác hậu cần, hội trường, trang trí khánh tiết, chương trình 

văn nghệ chào mừng; Thông báo phân công nhiệm vụ cho các bộ phận, chuẩn bị 

phiếu chấm điểm, kịch bản, chương trình và mời phóng viên báo, đài PTTH của 

tỉnh tham gia tuyên truyền về Hội thi. 

- Tổng hợp hồ sơ đăng ký thiết bị dự thi của các đơn vị; Chủ trì, phối hợp 

với trường Cao đẳng nghề Lạng Sơn chuẩn bị cơ sở vật chất phục phụ cho Hội 

thi, lập sơ đồ lắp đặt thiết bị dự thi; Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Dịch vụ 

việc làm, các doanh nghiệp để tổ chức các gian hàng trưng bày sản phẩm, tư vấn 

hướng nghiệp, tư vấn tuyển sinh, tư vấn giới thiệu việc làm . . . 

2. Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc các huyện 

Tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp 

chuẩn bị thiết bị đào tạo tự làm để tham gia Hội thi đảm bảo đúng quy định và 

hiệu quả. 

3. Trường Cao đẳng nghề Lạng Sơn 

Phối hợp với phòng Giáo dục nghề nghiệp thực hiện các nhiệm vụ cụ thể 

như sau: 

- Chuẩn bị cơ sở vật chất, địa điểm để tổ chức Hội thi, lập sơ đồ lắp đặt 

thiết bị dự thi, cử cán bộ có chuyên môn để giúp các đoàn lắp đặt thiết bị dự thi; 

- Phối hợp với Công an thành phố Lạng Sơn đảm bảo an ninh, trật tự 

trong khu vực tổ chức Hội thi. 

- Bố trí cán bộ, giáo viên và học sinh, sinh viên tham gia đón tiếp đại biểu 

đến dự Hội thi (10 cán bộ, giáo viên; 20 học sinh, sinh viên). 

4. Trung tâm Dịch vụ việc làm 

- Bố trí các gian hàng, tổ chức tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm 

cho học sinh, sinh viên. 

- Liên hệ với một số Doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh (Từ 5 đến 10 

doanh nghiệp) tổ chức các gian hàng trưng bày sản phẩm, tư vấn tuyển dụng. 

5. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp  

- Chủ động triển khai Hội thi cấp cơ sở tại đơn vị (Nếu có), lựa chọn thiết 

bị, lập hồ sơ tham gia dự thi theo quy định. 

- Cử cán bộ làm đầu mối để liên hệ trong quá trình chuẩn bị và dự thi. 

- Chủ động nguồn kinh phí của đơn vị để tổ chức Hội thi cấp cơ sở (Nếu 

có) và đầu tư, chế tạo thiết bị dự thi. 
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6. Trường Cao đẳng nghề Lạng Sơn; trường Cao đẳng Y tế Lạng Sơn; 

trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn: Mỗi đơn vị chuẩn bị 02 tiết mục văn nghệ 

chào mừng Hội thi. 

Trên đây là kế hoạch tổ chức Hội thi thiết bị đào tạo tự làm cấp tỉnh năm 

2022. Đề nghị các đơn vị tổ chức, triển khai, thực hiện./. 

 
 
Nơi nhận:  

- TCGDNN (B/c);              

- UBND Tỉnh (B/C);                            

- Lãnh đạo Sở; 

- UBND các huyện (P/h chỉ đạo); 

- Các cơ sở GDNN (T/h); 

- Phòng LĐTBXH - DT các huyện (T/h); 

- Lưu VT. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

                  Hà Thị Hải Yến 
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