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TRƯỜNG CAO ĐẲNG 

CÔNG NGHỆ THỦ ĐỨC 

PHÒNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ 
 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 
 

THỂ THỨC TRÌNH BÀY BÁO CÁO  

 CÔNG TRÌNH THI ĐUA TẬP THỂ NĂM HỌC 2017-2018 

 

A. VỀ CẤU TRÚC: Nêu rõ, đầy đủ theo các nội dung sau: 

a.Đặt vấn đề :  

- Nêu rõ lý do, sự cần thiết thực hiện công, đáp ứng nhu cầu phát triển giáo 

dục nghề nghiệp; cơ sở của đề tài nhằm giải quyết vấn đề gì, được xuất phát 

từ yêu cầu thực tế nào...;  

- Tổng quan những thông tin liên quan về những vấn đề cần nghiên cứu, thực 

trạng vấn đề;  

- Khẳng định tính mới về khoa học của vấn đề trong điều kiện thực tế của 

ngành và của địa phương.  

b.Nội dung:  

- Nêu thực trạng của vấn đề.  

- Mô tả và giới thiệu các nội dung, biện pháp tổ chức thực hiện. 

- Các phương pháp hoạt động thực hiện công trình như: thu thập thông tin, 

điều tra khảo sát, thử nghiệm thực tế, hội thảo. . . 

- Những kết quả đạt được, những kinh nghiệm rút ra, những sản phẩm chính 

của công trình.  

- Khả năng ứng dụng, triển khai kết quả của công trình.  

c.Kết luận:  

- Khẳng định được những giá trị của công trình như: tính mới, tính khoa học, 

tính ứng dụng thực tiễn, tính hiệu quả  

- Những kiến nghị, đề xuất (nếu có) 

B. VỀ HÌNH THỨC: 

1. Khổ giấy: A4 (210 mm x 297 mm)  

2. Chữ trong phần nội dung: Kiểu chữ - Font: Times New Roman, Font size: 13, 

giãn dòng: Multiple: 1,3. 

3. Canh lề: Trái (Left): 3 cm; Phải (Right): 2 cm; Trên (Top): 2 cm; Dưới 

(Botton): 2 cm. 

4. Quy định thứ tự sắp xếp các phần như sau: 

4.1. Bìa ngoài: Trình bày đủ các nội dung theo yêu cầu  

o Tên cơ quan chủ quản, tên trường (UBND TP. HỒ CHÍ MINH, TRƯỜNG 

CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THỦ ĐỨC). 
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o  “Báo cáo kết quả công trình thi đua tập thể năm học 2017-2018”. 

o Tên công trình. 

o Đơn vị thực hiện.  

o Tháng năm hoàn thành. 

4.2. Bìa trong: Trình bày đủ các nội dung theo yêu cầu  

o “Báo cáo kết quả công trình thi đua tập thể năm học 2017-2018”. 

o Tên công trình. 

o Chủ nhiệm công trình ký, ghi rõ họ tên. 

o Xác nhận của Trưởng đơn vị ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ. 

o Địa điểm, ngày tháng năm hoàn thành. 

4.3. Phiếu Mô tả công trình thi đua tập thể: 

o Bản đã chỉnh sửa sau Sơ tuyển, có chữ ký của trưởng đơn vị.  

4.4. Mục lục  

4.5. Danh mục từ viết tắt, danh mục bảng, hình, biểu đồ/ sơ đồ. 

4.6. Phần nội dung (Bắt đầu đánh số trang là Trang 1- theo cấu trúc ở phần A). 

4.7. Tài liệu tham khảo (Nếu có). 

4.8. Phần phụ lục (Nếu có). 

 

Lưu ý: 

- Đĩa CD phải dán nhãn có: tên Đơn vị thực hiện, “Công trình thi đua tập thể + 

Tên công trình”, Năm học. 

- Đĩa CD Phải có bao đựng (Mỗi đĩa/bao). 

 


