
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Quy chế Hội thi thiết bị đào tạo tự làm  

tỉnh Cao Bằng lần thứ nhất năm 2022 
  

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC HỘI THI THIẾT BỊ ĐÀO TẠO TỰ LÀM 

TỈNH CAO BẰNG LẦN THỨ NHẤT NĂM 2022 

 

Căn cứ Kế hoạch số 579/KH-UBND ngày 15 tháng 3 năm 2022 của Uỷ ban 

nhân dân tỉnh Cao Bằng về Tổ chức Hội thi thiết bị đào tạo tự làm tỉnh Cao Bằng lần 

thứ nhất và thành lập Đoàn tham dự Hội thi thiết bị đào tạo tự làm toàn quốc lần thứ 

VII năm 2022;  

Căn cứ Quyết định số 1178/QĐ-SLĐTBXH ngày 25/4/2022 của Giám đốc 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thành lập Ban Tổ chức Hội thi thiết 

bị đào tạo tự làm tỉnh Cao Bằng lần thứ nhất năm 2022; 

Căn cứ ý kiến thống nhất của các đơn vị liên quan; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Giáo dục nghề nghiệp, thành viên Ban tổ 

chức Hội thi, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này Quy chế Hội thi thiết bị đào tạo tự 

làm tỉnh Cao Bằng lần thứ nhất năm 2022 và tham gia Hội thi thiết bị đào tạo tự 

làm toàn quốc lần thứ VII năm 2022. 

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Các thành viên Ban Tổ chức, Hội đồng giám khảo, các thành viên ban 

Giám khảo, Tiểu ban thư ký, Tiểu ban phục vụ, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp có 

thiết bị dự thi Hội thi thiết bị đào tạo tự làm tỉnh Cao Bằng lần thứ nhất năm 2022 

và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này./. 

Nơi nhận:                                                                                 
- Như Điều 3;                                                      

- Lưu: VT, GDNN. 

 

TRƯỞNG BAN  

 

 

 

GIÁM ĐỐC 

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

Hoàng Thị Mỹ Hảo 

 SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH  

VÀ XÃ HỘI  

BAN TỔ CHỨC HỘI THI THIẾT BỊ 

ĐÀO TẠO TỰ LÀM TỈNH CAO BẰNG 

LẦN THỨ NHẤT NĂM 2022 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

           Số:         /QĐ-BTC Cao Bằng, ngày        tháng 5 năm 2022 
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QUY CHẾ 
 HỘI THI THIẾT BỊ ĐÀO TẠO TỰ LÀM TỈNH CAO BẰNG LẦN THỨ NHẤT 

NĂM 2022 VÀ THAM DỰ HỘI THI THIẾT BỊ ĐÀO TẠO TỰ LÀM TOÀN 

QUỐC LẦN THỨ VII NĂM 2022 

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-BTC ngày     /       /2022 của Ban tổ chức  

Hội thi thiết bị đào tạo tự làm tỉnh Cao Bằng lần thứ nhất năm 2022) 

 

I. CƠ CẤU TỔ CHỨC HỘI THI 

Cơ cấu tổ chức Hội thi thiết bị đào tạo tự làm tỉnh Cao Bằng lần thứ nhất 

năm 2022 gồm: 

- Ban Tổ chức Hội thi. 

- Hội đồng giám khảo. 

- Tiểu ban phục vụ. 

1. Ban Tổ chức Hội thi 

Ban Tổ chức Hội thi do Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

quyết định thành lập, thành phần bao gồm: Trưởng ban là Lãnh đạo Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội; các Phó Trưởng ban và các ủy viên là đại diện lãnh đạo Sở 

Giáo dục và Đào tạo, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lãnh đạo phòng 

Giáo dục nghề nghiệp, phòng Kế hoạch Tài chính, Văn phòng Sở Lao động-

Thương binh và Xã hội và Trường trung cấp nghề. 

 Ban tổ chức có nhiệm vụ:  

- Ban hành Quy chế Hội thi. 

- Thành lập Hội đồng Giám khảo và các Tiểu ban phục vụ Hội thi. 

          - Xây dựng kế hoạch chi tiết tổ chức hội thi; tổ chức các cuộc họp, các điều 

kiện tổ chức hội thi; tổ chức các hoạt động tại Hội thi, chỉ đạo hướng dẫn các cơ sở 

Giáo dục nghề nghiệp (GDNN) tham gia Hội thi. 

- Lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí Hội thi. 

- Quyết định về tiêu chí đánh giá, thang điểm và phương pháp chấm điểm 

thiết bị dự thi. 

- Công bố kết quả Hội thi. 

- Lựa chọn thiết bị đào tạo tự làm cấp tỉnh đạt giải cao tham dự Hội thi thiết 

bị đào tạo tự làm toàn quốc lần thứ VII năm 2022. 

- Trưởng Ban tổ chức phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Tổ chức. 

2. Hội đồng giám khảo 

Hội đồng giám khảo do Trưởng Ban Tổ chức thành lập, chịu trách nhiệm 

trước Ban tổ chức về các nội dung liên quan đến hoạt động đánh giá, chấm thiết bị 

dự thi và kết quả Hội thi. Hội đồng giám khảo bao gồm 9 người: Chủ tịch, Phó 

Chủ tịch, Tổ thư ký và các thành viên Hội đồng giám khảo. 
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Căn cứ vào thực tế tổ chức Hội thi, thành viên Hội đồng giám khảo được cơ 

cấu thành các Tiểu ban giám khảo theo sự phân công của Chủ tịch Hội đồng giám 

khảo. Chủ tịch Hội đồng giám khảo sẽ quyết định danh sách thành viên ban giám 

khảo. 

Thành viên Hội đồng giám khảo được lựa chọn là các chuyên gia, nhà giáo 

có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên; có ít nhất 05 (năm) kinh nghiệm trong 

các lĩnh vực ngành nghề tham gia chấm thi và hiện đang làm việc trong các lĩnh 

vực thuộc ngành/nghề đó.  

* Nhiệm vụ Hội đồng giám khảo: 

- Chỉ đạo, điều hành hoạt động chấm thi, tổng hợp, báo cáo kết quả thi với 

Ban Tổ chức. 

- Theo dõi kết quả đánh giá từng ngày của các thành viên giám khảo để điều 

chỉnh, bổ sung (nếu cần). 

- Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình chấm thi. 

3. Tiểu ban phục vụ 

Tùy thuộc vào điều kiện cụ thể, Ban tổ chức có thể thành lập một số Tiểu 

ban phục vụ như: Tiểu ban thư kí tổng hợp, Tiểu ban giám sát, Tiểu ban thi đua 

khen thưởng, tiểu ban hậu cần… (nếu cần). 

II. TỔ CHỨC HỘI THI 

1. Thời gian tổ chức Hội thi: Tổ chức Hội thi thiết bị đào tạo tự làm cấp 

tỉnh lần thứ nhất năm 2022 dự kiến ngày 26, 27/5/2022 tại Trường Trung cấp nghề 

Cao Bằng. (Khai mạc và bế mạc ngày 26/5/2022). 

2. Đối tượng, nội dung hoạt động và hồ sơ đăng ký dự thi 

Theo Kế hoạch số 579/KH-UBND ngày 15/3/2022 của Uỷ ban nhân dân 

tỉnh Cao Bằng về Tổ chức Hội thi thiết bị đào tạo tự làm tỉnh Cao Bằng lần thứ 

nhất và thành lập Đoàn tham dự Hội thi thiết bị đào tạo tự làm toàn quốc lần thứ 

VII năm 2022. 

3. Trách nhiệm của tác giả hoặc đại diện nhóm tác giả khi tham gia Hội 

thi    

- Tác giả hoặc đại diện tập thể tác giả khi thuyết trình có trách nhiệm thực 

hiện đúng lịch thi tại địa điểm quy định. Các trường hợp đến muộn sẽ không 

được dự thi. Nếu vì lý do bất khả kháng, Ban Tổ chức và Hội đồng giám khảo sẽ 

có quyết định cho từng trường hợp cụ thể. Tác giả hoặc đại diện tập thể tác giả 

phải tham dự đầy đủ các hoạt động có liên quan theo thông báo của Ban Tổ chức 

hội thi. 

- Tác giả hoặc đại diện tập thể tác giả phải hoàn thành phần thuyết trình tóm 

tắt về thiết bị dự thi và trả lời các câu hỏi của giám khảo.  
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- Số thứ tự của thiết bị thi được xác định theo quy định của Ban Tổ chức. Số 

báo danh cũng là số thứ tự thi của thiết bị, được sử dụng trong toàn bộ đợt thi. Lịch 

thi được Ban Tổ chức niêm yết tại địa điểm thi. 

- Tác giả, tập thể tác giả tham dự Hội thi phải mang phù hiệu do Ban tổ chức 

cấp phát; trang phục phù hợp với nội dung dự thi; tham dự Hội thi với tinh thần 

sáng tạo, đoàn kết, xây dựng và phát triển.  

- Tác giả hoặc đại diện tập thể tác giả phải tự chuẩn bị các phương tiện, thiết 

bị phục vụ cho buổi thuyết trình về thiết bị dự thi. 

4. Phương pháp chấm và cách tính điểm 

a. Tiêu chí đánh giá và thang điểm chấm 

Thực hiện theo quy định tại Văn bản số 1690/TCGDNN-CSVC ngày 

04/8/2021 của Tổng cục giáo dục nghề nghiệp về việc hướng dẫn Hội thi thiết bị 

đào tạo tự làm cấp tỉnh, thành phố để đánh giá, chấm điểm thiết bị dự thi Hội thi 

thiết bị đào tạo tự làm tỉnh Cao Bằng năm 2022, cụ thể như sau: 

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

- Tiêu chí đánh giá thiết bị phần cứng: 

    + Tính sư phạm: Tối đa 35 điểm 

    + Tính khoa học, kỹ thuật và sáng tạo: Tối đa 40 điểm 

    + Tính ứng dụng: Tối đa 15 điểm 

    + Trình bày: Tối đa 10 điểm 

     - Tiêu chí đánh giá thiết bị phần mềm: 

    + Tính sư phạm: Tối đa 35 điểm 

    + Tính khoa học, kỹ thuật và sáng tạo: Tối đa 25 điểm 

    + Tính ứng dụng: Tối đa 30 điểm 

    + Trình bày: Tối đa 10 điểm 

b. Phương pháp đánh giá 

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

- Quy trình thực hiện: 

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

khảo: tối đa 15 phút. 

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

hoàn thiện thiết bị (nếu có): tối đa 10 phút. 
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+ Các thành viên Tiểu ban giám khảo đánh giá, chấm điểm độc lập bằng hình 

thức bỏ phiếu kín: tối đa 05 phút. 

+ Giám khảo gửi phiếu đánh giá thiết bị cho Tổ thư ký ngay sau khi kết thúc 

phần thi của thiết bị. 

-  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 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). 

+ Giám khảo nào chênh lệch vượt trên hoặc dưới 10 điểm so với điểm trung 

bình của tất cả các Giám khảo thì điểm chấm của giám khảo đó không được tổng 

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

trung bình cộng của các giám khảo còn lại. Tổ thư ký có trách nhiệm báo cáo với 

Chủ tịch Hội đồng giám khảo các trường hợp trên. 

III.  KHEN THƯỞNG, NỘI DUNG CHI VÀ MỨC CHI 

1. Giải cho tác giả và nhóm tác giả 

a. Cơ cấu giải thưởng: 01 Giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba và 07 giải khuyến 

khích. 

b.  Nguyên tắc xét giải: Việc xét giải được căn cứ vào điểm thi của các thiết bị 

theo từng nhóm ngành/nghề và xét thứ tự từ cao xuống thấp, theo cơ cấu giải thưởng 

nhất, nhì ba; giải nhất chỉ xét cho tác giả, nhóm tác giả có thiết bị đạt từ 90 điểm trở 

lên. Việc xét giải cho tác giả, nhóm tác giả được quy định cụ thể như sau: 

- Xét điểm trung bình cộng của các giám khảo. Khung điểm để xét giải 

thưởng cá nhân như sau: 

Giải nhất:                       Đạt từ 90 điểm đến 100 điểm. 

Giải nhì:                         Đạt từ 80 điểm đến cận 90 điểm. 

Giải ba:                          Đạt từ 75 điểm đến cận 80 điểm. 

Giải khuyến khích:         Đạt từ 70 điểm đến cận 75 điểm. 

- Trường hợp các thiết bị có tổng số điểm thi bằng nhau, việc xếp hạng được 

căn cứ vào số điểm chấm đối với từng tiêu chí và xếp theo thứ tự ưu tiên: 

+ Tính sư phạm; 

+ Tính khoa học, kỹ thuật và sáng tạo; 

+ Tính ứng dụng; 

+ Cách trình bày. 
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- Điều kiện xét giải: Tác giả hoặc nhóm tác giả được xét khen thưởng khi có 

thiết bị dự thi đạt từ 70 điểm trở lên. 

- Mức thưởng:  

+ Giải nhất                    :  2.000.000 đồng; 

+ Giải nhì                      :  1.500.000 đồng; 

+ Giải ba                       :   1.000.000 đồng; 

+ Giải khuyến khích     :     300.000 đồng. 

2. Giải thưởng đối với tập thể: 

- Cơ cấu giải thưởng tập thể: 01 giải nhất, 01 giải nhỉ, 02 giải ba. 

- Nguyên tắc xét giải thưởng tập thể: 

+ Căn cứ số lượng giải và thứ tự ưu tiên theo số giải nhất, giải nhì, giải ba, 

giải khuyến khích đạt được của các cơ sở GDNN để xét giải tập thể. 

+ Trường hợp các cơ sở GDNN có số lượng giải bằng nhau (cả về số lượng và 

loại giải thưởng) thì cơ sở GDNN nào có tổng số thiết bị tham gia dự thi nhiều hơn 

sẽ đạt giải. 

- Mức thưởng:  

+ Giải nhất     : 3.000.000đồng; 

+ Giải nhì       : 2.000.000đồng; 

+ Giải ba       : 1.000.000đồng; 

3. Khen thưởng. 

- Được đề nghị tặng Giấy khen của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội đối với các tác giả, tập thể tác giả có thiết bị dự thi đạt giải nhất, nhì, ba và 

khuyến khích. 

- Tặng cờ lưu niệm cho đơn vị tham gia dự thi. 

- Tặng Cờ cho các đơn vị đạt giải tập thể (toàn đoàn): Giải nhất, nhì, ba. 

4. Mức chi hoạt động 

Nội dung chi và mức chi cho các hoạt động Hội thi thực hiện theo quy định 

tại Thông tư liên tịch số 79/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 21/5/2012 của Liên 

Bộ Tài chính và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định nội dung và mức 

chi hoạt động Hội giảng giáo viên dạy nghề và Hội thi thiết bị dạy nghề tự làm; 

IV. LỰA CHỌN THIẾT BỊ THAM DỰ HỘI THI THIẾT BỊ ĐÀO TẠO TỰ 

LÀM TOÀN QUỐC LẦN THỨ VII, NĂM 2022 

1. Số lượng: Lựa chọn các thiết bị đạt giải cao tham gia Hội thi toàn quốc lần 

thứ VII, năm 2022. 
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2. Việc lựa chọn thiết bị tham dự Hội thi toàn quốc lần thứ VII, năm 2022 căn 

cứ vào kết quả đánh giá của Hội đồng giám khảo Hội thi thiết bị tự làm tỉnh Cao 

Bằng lần thứ nhất năm 2022. 

3. Điều kiện để lựa chọn thiết bị tham dự Hội thi toàn quốc lần thứ VII, năm 

2022:  

- Là thiết bị tiêu biểu, có chất lượng cao, tính ứng dụng cao đáp ứng yêu cầu 

thực tiễn trong đào tạo, đạt giải cao tại Hội thi thiết bị đào tạo tự làm tỉnh Cao 

Bằng lần thứ nhất năm 2022.  

- Lựa chọn những thiết bị thuộc ngành, nghề có xu hướng phát triển mạnh 

trong thời kỳ cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và hội nhập quốc tế. 

- Nếu trong mỗi nghề thiết bị đạt giải cao của cùng một cơ sở GDNN thì việc 

lựa chọn thiết bị chính thức tham dự Hội thi toàn quốc do cơ sở GDNN đó lựa 

chọn và đề nghị, Ban tổ chức quyết định. 

- Nếu trong một nghề thiết bị đạt giải cao của hai cơ sở GDNN khác nhau thì 

lựa chọn thiết bị tham gia Hội thi toàn quốc, Ban Tổ chức hiệp thương, chọn cử. 

- Các trường hợp khác do Trưởng Ban tổ chức quyết định. 

V. MỘT SỐ QUY ĐỊNH CHUNG: 

- Phù hiệu trong Hội thi: 

+ Ban Tổ chức: Màu đỏ. 

+ Giám khảo: Màu xanh da trời. 

+ Tiểu ban thư ký: Màu xanh lá cây. 

+ Tiểu ban phục vụ: Màu ghi. 

+ Tác giả, tập thể tác giả có thiết bị dự thi: Màu vàng. 

- Không tặng hoa, quà cho giám khảo trong các buổi thi. 

- Trong quá trình thi, nếu có tác giả, tập thể tác giả dự thi vi phạm các quy 

định Hội thi, Trưởng ban Giám khảo báo cáo Trưởng ban Tổ chức xem xét quyết 

định. 

- Trong quá trình tổ chức hội thi các cá nhân, tập thể tham gia hội thi phải 

chấp hành nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch bệnh COVID-19. 

Quy chế này được áp dụng thống nhất tại Hội thi thiết bị đào tạo tự làm tỉnh 

Cao Bằng lần thứ nhất năm 2022. Các thành viên Ban tổ chức, Hội đồng giám 

khảo, các Tiểu ban phục vụ hội thi, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp có thiết bị dự 

thi và đơn vị, cá nhân liên quan căn cứ quy chế thực hiện./. 
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