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TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

                   An Giang, ngày 24 tháng 03 năm 2017 

 

DANH SÁCH SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐƯỢC XÉT DUYỆT THỰC HIỆN 

Năm học 2016 - 2017 

 

STT Họ và tên Tên sáng kiến Ý kiến của Hội đồng 

Khoa kỹ thuật – Công nghệ - Môi trường (2) 

1.  

Phạm Hữu Dũng 

Nguyễn Thị Mỹ Truyền 

Đoàn Thanh Nghị 

Nguyễn Minh Vi 

Thiều Thanh Quang Phú 

Huỳnh Lê Ngọc Bích Tuyền 

Xây dựng hệ thống thông tin quản lý quá trình 
thực hiện đề tài Khóa luận tốt nghiệp và TTCK 
của sinh viên Trường ĐHAG. 

 

2.  

Đoàn Thanh Nghị 

Lê Xuân Phi 

Trần Thị Tuyết Vân 

Phạm Hữu Dũng 

Nguyễn Thị Mỹ Truyền 

Ứng dụng kinh nghiệm học tập tại Công ty phần 
mềm TMA vào việc nâng cao chất lượng dạy và 
học ngành Kỹ thuật phần mềm ở Trường ĐHAG. 

Chỉnh sửa tên sáng kiến.  

Khoa sư phạm (3) 

3.  Phan Thi ̣ Kim Ngân 
Giáo duc̣ năng lưc̣ tư duy hê ̣thống kiến thức 
sinh hoc̣ 12 cho hoc̣ sinh trung hoc̣ phổ thông. 

Chỉnh sửa tên sáng kiến: 



Nâng cao năng lực tư duy hê ̣thống 
kiến thức sinh hoc̣ 12 cho hoc̣ sinh 
trung hoc̣ phổ thông. 

4.  Nguyễn Thị Hải Yến 
Nâng cao hiệu quả công tác thanh toán Học bổng 
cho Sinh viên. 

Chỉnh sửa tên sáng kiến: 

Cải tiến qui trình thanh toán Học 
bổng cho Sinh viên. 

5.  Nguyễn Văn Thạt 
Một số lưu ý giúp sinh viên học tốt môn Điện 
Hóa Học. 

Chỉnh sửa tên sáng kiến: 

Kinh nghiệm giúp sinh viên học tốt 
môn Điện Hóa Học. 

Khoa Kinh tế - Quản trị Kinh doanh (3) 

6.  Tô Lê Ánh Nguyệt Sử dụng Công nghệ để quản lý lớp học. 
Chỉnh sửa tên sáng kiến: 

Ghi cụ thể tên công nghệ. 

7.  Nguyễn Thị Kim Anh 
Sử dụng phương pháp trực quan sinh động vào 
việc giảng dạy hoạt động giao dịch chứng khoán 
trên Sở giao dịch chứng khoán. 

 

8.  Hồ Bạch Nhật 
Cải tiến công tác huy động sinh viên trong việc 
tham gia các hoạt động bằng Google Drive. 

Chỉnh sửa tên sáng kiến: 

Sử dụng các công cụ của Google để 
cải tiến công tác huy động sinh viên 
trong việc tham gia các hoạt động. 

Khoa Ngoại ngữ (3) 

9.  

Trương Thị Thanh Nga 

Phan Thị Minh Tuyền 

Nguyễn Thị Xuân Huệ 

Chi Đô Na  

 

 

 

Áp dụng hình thức hỗ trợ học tập tiếng Anh 
(English Learning Support Service – ELSS) 
thông qua tư vấn trực tiếp trong giờ hành chính. 

 

 

Chỉnh sửa tên sáng kiến: 

Áp dụng hình thức hỗ trợ học tập 
tiếng Anh (English Learning Support 
Service – ELSS) thông qua tư vấn 
trực tiếp ngoài giờ lên lớp. 

 

 



 

10.  Lý Văn Hà Quản lý lớp bằng thẻ bài. 
Chỉnh sửa tên sáng kiến: 

Đổi từ thẻ bài bằng từ khác. 

11.  Nguyễn Thị Tâm 
Một vài sáng kiến kinh nghiệm nhằm nâng cao 
hiệu quả công tác quản lý Khoa Ngoại ngữ trong 
năm 2016. 

Chỉnh sửa tên sáng kiến: 

Một vài sáng kiến kinh nghiệm nhằm 
nâng cao hiệu quả công tác quản lý 
Khoa Ngoại ngữ trong năm học 2016 
-2017. 

Khoa Văn hóa Nghệ thuật (1) 

12.  Nguyễn Quang Minh 
Sáng tạo nhạc cụ gõ trong học tập Phương pháp 
dạy học Âm nhạc. 

 

Bộ môn Giáo dục Thể chất (2) 

13.  Đinh Thị Kim Loan 
Giải pháp giúp sinh viên học tốt kỹ thuật nhảy 
dây có đệm trong bài liên kết nhảy dây ngắn ở 
học phần 1 (thể dục và điền kinh 

Chỉnh sửa tên sáng kiến: 

Kinh nghiệm giúp sinh viên học tốt 
kỹ thuật nhảy dây có đệm trong bài 
liên kết nhảy dây ngắn ở học phần 1 
(thể dục và điền kinh 

14.  Phạm Thị Bo Bo 
Giải pháp giúp sinh viên học tốt kỹ thuật bắt 
chéo trước ngực bài nhảy dây liên kết ngắn học 
phần 1 (thể dục và điền kinh) 

Chỉnh sửa tên sáng kiến. 

Kinh nghiệm giúp sinh viên học tốt 
kỹ thuật bắt chéo trước ngực bài nhảy 
dây liên kết ngắn học phần 1 (thể dục 
và điền kinh) 

Bộ môn Giáo dục Quốc phòng (0) 

Phòng Đào tạo (6) 

15.  
Võ Anh Tuấn 

Thái Thị Ngọc Thủy 
Cải tiến quy trình tiếp nhận và phương thức quản 
lý hồ sơ theo tiêu chuẩn ISO. 

 



Lê Thị Mai Hoa 

16.  

Nguyễn Văn Vũ 

Nguyễn Khánh Huy 

Nguyễn Thị Ngọc Linh 

Nguyễn Hoàng Phúc 

Xây dựng CSDL quản lý thông cấp/phát văn 
bằng chứng chỉ. 

 

17.  

Mã Ngọc Linh 

Trần Thị Hồng Nghi 

Huỳnh Quốc Phương 

Giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả thiết kế 
chương trình đào tạo theo cách tiếp cận CDIO. 

Chỉnh sửa tên sáng kiến: 

Kinh nghiệm nâng cao quả thiết kế 
chương trình đào tạo theo cách tiếp 
cận CDIO. 

18.  Trần Thanh Hải 
Cải tiến cách thức quản lý các lớp liên kết đào 
tạo đại học và sau đại học tại Trường Đại học An 
Giang. 

 

19.  Huỳnh Quốc Phương 
Quy trình hướng dẫn làm thủ tục bảo lưu kết quả 
học tập, nhập học lại đối với sinh viên hình thức 
giáo dục chính quy. 

Chỉnh sửa tên sáng kiến: 

Xây dựng quy trình hướng dẫn làm 
thủ tục bảo lưu kết quả học tập, nhập 
học lại đối với sinh viên hình thức 
giáo dục chính quy. 

20.  Phan Thị Thảo Nguyên 
Thực hiện kiểm tra giờ giấc giảng dạy của giảng 
viên trong toàn Trường. 

Chỉnh sửa tên sáng kiến: 

Nâng cao hiệu quả việc kiểm tra giờ 
giấc giảng dạy của GV trường ĐHAG 

Phòng Khảo thí – Kiểm định Chất lượng (2) 

21.  

Phạm Thị Hồng Liên 

Trần Châu Phúc 

Nguyễn Phú Thạnh 

Nâng cao hiệu quả công tác phân tích kết quả thi 
học phần, năm học 2016 – 2017. 

 

22.  

Trương Thanh Hải 

Nguyễn Thị Thu Thảo 

Hà Lan Vi 

Tăng cường vai trò của giảng viên qua việc phản 
hồi thông tin trong công tác lấy ý kiến từ người 
học, năm học 2016 – 2017. 

Chỉnh sửa tên sáng kiến: 

Giải pháp nâng cao vai trò của giảng 
viên qua việc phản hồi thông tin trong 



công tác lấy ý kiến từ người học, năm 
học 2016 – 2017 

Phòng Hành chánh Tổng hợp (6) 

23.  
Mai Ngọc Đức 

Nguyễn Thị Thảo Linh 
Xây dựng bảng lượng hóa một số tiêu chí thi 
đua, khen thưởng. 

Điều chỉnh thành viên. 

24.  

Nguyễn Công Áng 

Nguyễn Minh Luận 

Hồ Xuân Thắng 

Nâng cao hiệu quả hoạt động Đội bảo vệ cơ quan 
Trường Đại học An Giang, năm học 2016 – 
2017. 

 

25.  

Mai Ngọc Đức 

Nguyễn Thị Thảo Linh 

Nguyễn Thị Minh Giang 

Nguyễn Thụy Huỳnh Anh 

Nâng cao tính hiệu quả của công tác tiếp nhận và 
ký văn bản trong trường ĐHAG. 

Điều chỉnh thành viên. 

26.  Hà Trương Huyền Trân 
Cải tiến cách thức tiếp nhận, phát hành, lưu trữ 
công văn đi và quản lý sử dụng con dấu. 

 

27.  

Nguyễn Thị Minh Giang 

Nguyễn Thụy Huỳnh Anh 

Phan Minh Trung 

Xây dựng trang tra cứu văn bản đến Trường Đại 
học An Giang. 

 

28.  
Phan Thanh Hùng 

Nguyễn Thị Lẹ 
Nâng cao chất lượng phục vụ trong công tác đưa 
đón cán bộ, giảng viên và các đoàn khách. 

 

Phòng Tổ chức chính Trị (2) 

29.  

Lê Quốc Cường 

Hà Thanh Hùng 

Lư Thành Tâm 

Xây dựng module cải tiến việc xác nhận mức thu 
nhập của viên chức truy xuất từ cơ sở dữ liệu của 
quản lý nhân sự 

Chỉnh sửa tên sáng kiến: 

Xây dựng module cải tiến việc xác 
nhận lương và phụ cấp của viên chức 
truy xuất từ cơ sở dữ liệu của quản lý 
nhân sự. 



30.  

Hà Thanh Hùng 

Lư Thành Tâm 

Tô Cẩm Loan 

Nguyễn Phước Nho 

Xây dựng chương trình tổng hợp, truy xuất các 
số liệu báo cáo hàng tuần, hàng tháng, hàng quý, 
hàng năm. 

 

Phòng Kế hoạch Tài vụ (3) 

31.  

Trần Xuân Lâm 

Nguyễn Lan Tuyền 

Mai Thị Kim Hải 

Đinh Thị Tâm 

Cải tiến quy trình thanh toán đề tài nghiên cứu 
khoa học đối với giảng viên và sinh viên Trường 
Đại học An Giang 

 

32.  

Trang Thị Huy Phương 

Phạm Thị Bích Loan 

Trác Ngọc Nhã 

Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý và 
báo cáo các nguồn thu phí và lệ phí 

 

33.  
Nguyễn Thanh Hoàng 

Lý Thị Phấn 
Một số giải pháp cải tiến trong việc quản lý hồ 
sơ và lưu trữ chứng từ kế toán 

 

Phòng Quản trị thiết bị (6) 

34.  

Trần Văn Răng 

Nguyễn Văn Hồng 

Phạm Đức Thọ 

Nguyễn Thị Bích Hạnh 

Đặng Thị Như Thủy 

Pha chế hóa chất thay thế hóa chất chuẩn fixanal 
trong một số học phần thí nghiệm 

 

35.  

Nguyễn Xuân Bình 

Trương Văn Mỹ Thuận 

Văn Thị Khánh Ngọc 

Nguyễn Thị Bảo Trân 

Tái sử dụng lọ đựng hóa chất.  

36.  
Trần Lê Kim Trí 

Lê Ngọc Hăng 
Tiết kiệm nước khi sử dụng máy cất.  



Lê Thị Thúy Loan 

Lê Trí Thích 

37.  Lê Hữu Phước 
Tăng nhanh hệ số nhân giống và rút ngắn thời 
gian ra rễ đối với một số loài hoa kiểng. 

 

38.  Đặng Vũ Hoài Nam 
Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tiết kiệm 
điện, nước và thiết bị ở khu Giảng đường. 

 

39.  

Nguyễn Hữu Ngọc 

Trần Hoàng Minh 

Nguyễn Phan Minh Luân 

Giải pháp nâng cao hiệu quả chiếu sáng công 
cộng Trung tâm trường ĐHAG. 

 

Phòng Thanh tra Pháp chế (1) 

40.  Trần Minh Tâm 
Nâng cao hiệu quả quản lý công tác kiểm tra lịch 
giảng dạy của giảng viên trong Trường Đại học 
An Giang.  

 

Phòng Công tác Sinh viên (4) 

41.  

Nguyễn Thị Thanh Loan 

Nguyễn Phạm Hải An 

Lê Phương Quyên 

Trần Thiện 

Trần Công Kha 

Thái Thị Thùy Dương 

Một số giải pháp và mô hình hoạt động giúp sinh 
viên tích lũy và phát triển kỹ năng mềm 

Chỉnh sửa tên sáng kiến: 

Giải pháp giúp sinh viên viên tích lũy 
và phát triển kỹ năng mềm. 

42.  

Nguyễn Thị Thanh Loan 

Nguyễn Thị Tuyết Nhung 

Trần Công Kha 

Thái Thị Thùy Dương 

Thiết kế website tra cứu và quản lý điểm rèn 
luyện. 

 

43.  

Trần Công Kha 

Nguyễn Thị Thanh Loan 

Nguyễn Phạm Hải An 

Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý hồ 
sơ, lý lịch sinh viên 

 



Lê Phương Quyên 

Phạm Trung Hiếu 

Thái Thị Thùy Dương 

Nguyễn Thị Tuyết Nhung 

44.  

Nguyễn Thiên Thanh 

Nguyễn Ngọc Trọng 

Phạm Trung Hiếu 

Giải pháp tuyển chọn, đào tạo nhiều đội ngũ 
cộng tác viên chuyên nghiệp và có kỹ năng cao 
để hỗ trợ cho các hoạt động Đoàn – Hội 

Chỉnh sửa tên sáng kiến: 

Giải pháp tuyển chọn, đào tạo đội ngũ 
cộng tác viên chuyên nghiệp và có kỹ 
năng cao để hỗ trợ cho các hoạt động 
Đoàn – Hội 

Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế (5) 

45.  
Trần Ngọc Phương 

Nguyễn Thị Phương Mai 

Xây dựng hệ thống thông tin quản lý sinh viên 
và tình nguyện viên quốc tế thông qua ứng dụng 
công nghệ thông tin trong công tác đăng ký tạm 
trú và quản lý xuất nhập cảnh và tối ưu hóa sự 
phối hợp giữa các đơn vị liên quan 

Chỉnh sửa tên sáng kiến: 

Xây dựng hệ thống thông tin quản lý 
sinh viên quốc tế thông qua ứng dụng 
công nghệ thông tin trong công tác 
đăng ký tạm trú, quản lý xuất nhập 
cảnh và tối ưu hóa sự phối hợp giữa 
các đơn vị liên quan. 

46.  

Lê Hải Yến 

Huỳnh Thị Tường Vy 

Võ Hồng Na Uy 

Quyển thông tin về đời sống tại long xuyên cho 
người nước ngoài học tập và làm việc tại Trường 
ĐHAG (Living in Long Xuyên) 

Chỉnh sửa tên sáng kiến: 

Xây dựng sổ tay thông tin về đời sống 
tại long xuyên cho người nước ngoài 
học tập và làm việc tại Trường 
ĐHAG. 

47.  

Lê Trương Hồng Danh 

Lê Thị Á Đông 

Nguyễn Thị Lan Phương 

Ứng dụng Slack và Trello vào trao đổi và quản 
lý công việc. 

 

48.  Lâm Minh Trí 
Nâng cao chất lượng công tác xét thi đua, khen 
thưởng về NCKH (trường hợp đề tài hoàn thành 
trễ hạn hợp đồng). 

Chỉnh sửa tên sáng kiến: 

Giải pháp khắc phục trễ hạn đề tài 
NCKK. 



49.  

Huỳnh Thanh Tiến 

Lê Trương Hồng Danh 

Châu Sôryaly 

Xây dựng và công khai quy trình xuất bản bài 
báo - Tạp chí khoa học Trường Đại học An 
Giang. 

 

Trung tâm Tạo nguồn Nhân lực Phát triển Cộng đồng (2) 

50.  
Phan Tuệ Châu 

Võ Thị Kim Hoàng 
Một số giải pháp nhằm mở rộng và phát triển 
hoạt động dịch vụ tại đơn vị. 

Chỉnh sửa tên sáng kiến: 

Cụ thể hóa các dịch vụ và địa chỉ áp 
dụng: Ttung tâm TNNLPTCĐ 

51.  Nguyễn Thị Kim Chon 
Nâng cao hiệu quả công tác tài chính tại Trung 
tâm TNNLPTCĐ 

Chỉnh sửa tên sáng kiến: 

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý 
tài chính tại Trung tâm TNNLPTCĐ 

Trung tâm tin học (6) 

52.  

Phạm Minh Tân 

Nguyễn Lý Duy Phương 

Nguyễn Thành Phương 

Nguyễn Chế Linh 

Xây dựng giải pháp quản lý người dùng wifi có 
thu phí kết hợp quản bá thông tin dựa trên mã 
nguồn mở miễn phí. 

Điều chỉnh thời gian trong phiếu đăng 
ký. 

53.  Nguyễn Thanh Tùng 
Nâng cấp hệ thống cộng tác Zimbra lên phiên 
bản mới. 

 

54.  Huỳnh Việt Trung 
Nâng cấp Trang cung cấp thông tin cho Tân Sinh 
viên. 

 
 

55.  
Nguyễn Thanh Tịnh 

Dương Tuấn Dũng 

Ứng dụng phần mềm Netsupport trong việc cài 
đặt phần mềm cho các phòng máy tính thực 
hành. 

Lưu ý vấn đề bản quyển phần mềm 

56.  Phan Thanh Bình 
Chuẩn hóa các quy trình trong công tác tư vấn 
các dự án CNTT. 

Chỉnh sửa tên sáng kiến:  

Chuẩn hóa quy trình trong công tác tư 
vấn dự án CNTT. 



57.  

Nguyễn Thị Mỹ Linh 

Vũ Thị Thanh Lan 

Trần Thị Huế 

Cải tiến công tác tổ chức, quản lý và tiếp thị các 
lớp Tin học tại Trung tâm nhằm nâng cao chất 
lượng đào tạo, xây dựng thương hiệu cho đơn vị 
và hướng đến việc tăng doanh thu, lợi nhuận. 

Xem xét rút ngắn tên sáng kiến. 

Trung tâm ngoại ngữ (1) 

58.  Phan Văn Chí 
Nâng cao hiểu quả giảng dạy tiếng Anh trẻ em 
thông qua bài giảng điện tử 

 

Thư viện (8) 

59.  

Nguyễn Thị Bích Châu 

Ngô Thị Kim Duyên 

Lê Trường Giang 

Thái Thị Hồng Nhi 

Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, 
đánh giá nhân sự Thư viện. 

Làm rõ hơn về cách thiết kế phần 
mềm. 

60.  

Nguyễn Thị Bích Châu 

Đỗ Thị Bé Tư 

Nguyễn Thị Cẩm Thiêu 

Võ Hồng Thơ 

Phan Hữu Nghị 

Xây dựng chương trình đào tạo kỹ năng thông 
tin trực tuyến. 

Xác định lại tên sáng kiến cho rõ hơn. 

61.  

Ngô Thị Kim Duyên 

Đỗ Thị Bé Tư 

Lê Trường Giang 

Xây dựng phần mềm quản lý công tác tìm tin theo 
yêu cầu. 

Chỉnh sửa tên sáng kiến: 

Xây dựng phần mềm hỗ trợ bạn đọc 
tìm tin tức/tài liệu. 

62.  

Ngô Thị Kim Duyên 

Nguyễn Thị Hồng Loan 

Nguyễn Ngọc Anh Thư 

Huỳnh Thị Cam 

Tăng cường khả năng kết nối của Trang báo sinh 
viên điện tử eNews với bạn đọc. 

 

63.  

Nguyễn Thị Bích Châu 

Nguyễn Thị Hồng Loan 

Đinh Thị Bích Ngọc 

Xây dựng bản hướng dẫn định chủ đề song ngữ 
Anh Việt cho các tài liệu theo chương trình đào 
tạo của trường Đại học An Giang. 

 




