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THÔNG BÁO 

Về việc chuẩn bị Hội giảng nhà giáo GDNN cấp tỉnh lần thứ III, năm 2020 

 

Thực hiện Công văn số 272/SLĐTBXH-GDNN ngày 27/02/2020 của Sở 

LĐTBXH tỉnh Quảng Bình về việc chuẩn bị Hội giảng nhà giáo GDNN cấp tỉnh 

lần thứ III, năm 2020; 

Căn cứ kết quả Hội giảng nhà giáo GDNN cấp trường lần thứ 4 năm 2020; 

Để chuẩn bị tốt cho Hội giảng nhà giáo GDNN cấp tỉnh lần thứ III, năm 

2020 cũng như hướng đến Hội giảng nhà giáo GDNN toàn quốc năm 2021. Nhà 

trường thông báo các phòng, khoa, ban chuyên môn, các giáo viên tham gia Hội 

giảng cấp tỉnh nội dung như sau: 

1. Danh sách các giáo viên tham gia Hội giảng nhà giáo GDNN cấp tỉnh 

lần thứ III, năm 2020 

TT Họ tên Tên bài trình giảng 
Thể loại 

bài giảng 

1 Trần Phương Thúy Pha chế cocktail: Blue Hawaiian
 

Tích hợp 

2 Hồ Văn Thông 

Đào, xúc, đổ đất tạo mặt bằng 

khuôn đường bằng máy xúc gàu 

nghịch  

Thực hành 

3 Đới Thị Tuyết 

Đấu nối, vận hành mạch điện tự 

động đảo chiều quay Đ/c KĐB 3 

pha dùng LOGO!230RC 

Tích hợp 

4 Lê Xuân Ngọc Ghép xe dọc vào nơi đỗ Thực hành 

5 Đào Hữu Mạnh 
Tháo, kiểm tra, bảo dưỡng và lắp 

máy khởi động 
Tích hợp 

6 Dương Văn Tý 
Đấu nối vận hành mạch điện hệ 

thống kho lạnh công nghiệp 
Tích hợp 

2. Mỗi giáo viên tham gia Hội giảng thực hiện trình giảng 01 bài giảng (lý 

thuyết hoặc thực hành hoặc tích hợp). Nội dung bài giảng do giáo viên tự chọn 

trong chương trình được phân công giảng dạy. Thời gian trình giảng lý thuyết là 
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45 phút, bài giảng thực hành (phần hướng dẫn ban đầu) là 60 phút và bài giảng 

tích hợp là 60 phút.  

3. Các khoa/ban có giáo viên tham gia Hội giảng chịu trách nhiệm đề xuất, 

chuẩn bị nguyên vật liệu, máy móc thiết bị, học sinh (thật hoặc giả định), bố trí 

thời gian phù hợp cho các giáo viên tham gia ôn luyện, kiểm tra, rà soát, hoàn 

thiện Hồ sơ giáo án để tham gia Hội giảng cấp tỉnh đạt kết quả cao. 

4. Phòng Quản lý HSSV&NCKH chịu trách nhiệm đôn đốc, phối hợp các 

khoa/ban lên kế hoạch tổ chức ôn luyện cho các giáo viên tham gia Hội giảng. 

5. Thời gian dự kiến tổ chức Hội giảng: Tháng 11/2020. 

6. Địa điểm tổ chức Hội giảng sẽ thông báo sau. 

Đề nghị các phòng, khoa, ban liên quan nghiêm túc thực hiện theo thông 

báo này./.  

Nơi nhận:                     
- BGH (để báo cáo); 

- Các phòng/khoa/ban; (để T/hiện); 

- Website của Nhà trường; 

- Lưu VT. 

 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

ThS. Đinh Thị Quỳnh Hoa 
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