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TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM 

 
Số:           /QĐ-CĐSP 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Nam Định, ngày     tháng 11 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 
V/v cho phép triển khai đề tài nghiên cứu khoa học 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CĐSP NAM ĐỊNH 

 Căn cứ Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 Quy định 

cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Thông tư số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22 tháng 4 năm 2015 

của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học - Công nghệ ban hành Hướng dẫn xây dựng định 

mức, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công 

nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 22/2011/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 5 năm 2011 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về hoạt động khoa học và công nghệ trong 

các cơ sở giáo dục Đại học; 

Căn cứ Thông tư số 36/2020/TT-BGDĐT ngày 05/10/2020 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên trường cao đẳng sư phạm; 

Căn cứ Điều lệ trường Cao đẳng ban hành kèm theo Thông tư số 

01/2015/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 01 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

Xét đề nghị của Phó trưởng phòng phụ trách phòng Khoa học - Công nghệ. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cho phép triển khai thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học của giảng 

viên trong năm học 2022 – 2023.  

 (Danh sách các đề tài NCKH được phép triển khai kèm theo quyết định này). 

Điều 2. Các giảng viên ở điều 1 có trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ khoa học đảm 

bảo đúng thời gian, kế hoạch nghiên cứu cũng như các yêu cầu khác theo quy định 

hiện hành. 

Điều 3. Hội đồng Khoa học & Đào tạo trường, phòng Khoa học – Công nghệ, các 

đơn vị và cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Ban Giám hiệu; 

-  Như Điều 1; 

- Lưu: VT, KH-CN. 

 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

Trần Ngọc Hiển 



DANH SÁCH ĐỀ TÀI KHOA HỌC ĐƯỢC PHÉP TRIỂN KHAI  

TRONG NĂM HỌC 2022 - 2023 

(Kèm theo Quyết định số  163 /QĐ-CĐSP ngày 10 tháng 11 năm 2022 

của Hiệu trưởng trường CĐSP Nam Định) 

 

STT Họ và tên / Đơn vị Tên đề tài  Cấp 

1 
Đặng Thị Thu Thảo 

- Tổ Tâm lý – Giáo dục 

Thực trạng kỹ năng tự học của sinh viên 

ngành giáo dục mầm non trường Cao đẳng Sư 

phạm Nam Định 

Đơn vị 

2 

Trần Thị Ban Mai 

- Khoa GD Tiểu học – 

Mầm non 

Phát triển vốn từ cho trẻ mẫu giáo 4 -5 tuổi 

thông qua thơ Trần Đăng Khoa 

 

Đơn vị 

3 

Nguyễn Thị Hồng 

- Phòng Khảo thí - 

KĐCLGD 

Thực trạng công tác khảo thí ở trường CĐSP 

Nam Định 

Đơn vị 

4 
Ngô Văn Nam 

- Tổ Âm nhạc – Mỹ thuật 

Hướng dẫn sinh viên làm đồ dùng, đồ chơi 

bằng nguyên liệu sẵn có ở địa phương để sử 

dụng trong một số hoạt động tạo hình ở 

trường mầm non 

Đơn vị 

Danh sách gồm 04 đề tài khoa học./. 
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