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1 Bà Ngô Thị Kiều

Tọa độ hóa bài toán phân tích một 

vectơ theo hai vectơ không cùng 

phương.

X X PP dạy học môn Toán

Ông Nguyễn Tiến Định

Bà Trương Thị Vĩnh Hòa

3 Bà Trương Thị Vĩnh Hòa

Rèn kĩ năng giải bài tập bài toán xác 

suất của biến cố thông qua mô hình 

cụ thể đến trừu tượng

X X PP dạy học môn Toán

4 Bà Nguyễn Thị Hoa

Phát triển năng lực tư duy và lập luận 

logic toán học cho học sinh thông 

qua hệ thống các dạng bài tập 

phương trình lượng giác chứa tham 

số m

X X PP dạy học môn Toán

5 Bà Trần Thị Tường Vi
Một số phương pháp loại nghiệm của 

phương trình lượng giác có điều kiện
X X PP dạy học môn Toán

6 Bà Phạm Thị Bích Hạnh

Giải pháp nâng cao sự tương tác, kết 

nối thông tin với học sinh trong tình 

hình học trực tuyến

X X PP dạy học môn Toán

Đề nghị xác nhận phạm vi ảnh hưởng, khả năng áp dụng, nhân rộng của sáng kiến cấp Trường
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Tên sáng kiến/

giải pháp

X

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH PHƯỚC

TRƯỜNG THPT THANH HÒA

TỔNG HỢP DANH SÁCH

MẪU 1A

Đề nghị công nhận

STT
Ông/

Bà
Họ và tên tác giả

1. Môn Toán

2. Môn Vật lí

2

Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của 

hàm số lượng giác và bài toán gắn 

với thực tiễn” để định hướng và phát 

triển năng lực của học sinh theo 

chương trình giáo dục mới

Lĩnh vực áp dụng

X PP dạy học môn Toán



1 Bà Đỗ Thị Mỹ Nhi

Phương pháp chuẩn hóa vectơ lực 

giúp học sinh làm tốt bài toán cân 

bằng của vật rắn chịu tác dụng của ba 

lực không song song”.

x x PP dạy học môn Vật lí

1 Ông Cao Văn Ty
Xây dựng chủ đề STEM trong dạy 

học  bài ancol hóa học 11
x PP dạy học môn Hóa học.

1 Ông Doãn Ngọc Đức

“Sử dụng mô hình lớp học đảo ngược 

trong giảng dạy phần chuyển hóa vật 

chất và năng lượng ở động vật - Sinh 

học 11”   

x x x PP dạy học Sinh học

2 Ông Doãn Ngọc Đức

 Thiết kế bài giảng định hướng giáo 

dục STEM chủ đề “Sản xuất và kinh 

doanh rau sạch theo phương pháp thổ 

canh và thủy canh” Công nghệ 10

x x x PP dạy học CN 10.

3 Bà Nguyễn Thị Thúy

Sử dụng hoạt động khám phá trong 

tiết dạy bài thực hành trên lớp phần 

vi sinh vật

x x PPDH môn Sinh học

4 Bà Trần Thị Hoàn

4 phương pháp giáo dục kỹ luật tích 

cực

giúp giáo viên xử lý một số tình 

huống tiêu cực của học sinh trong 

trường THPT

x x PP giáo dục học sinh

1 Bà Đỗ Thị Thanh

“Sử dụng công cụ Google Colab 

trong dạy – học nhóm online với môn 

tin học lớp 11 trên ngôn ngữ lập trình 

Python”

x x
Phương pháp dạy học

môn Tin

6. Môn Ngữ Văn

3. Môn Hóa

4. Môn Sinh - Công nghệ

5. Môn Tin



1 Bà Ngô Thị Cẩm

   Đa dạng hình thức tiếp cận văn bản 

Chiến thắng Mtao Mxây dưới góc 

nhìn văn hóa hướng đến phát triển 

năng lực sáng tạo của học sinh 

x x x
PP dạy học môn Ngữ 

văn

2 Bà 
Huỳnh Thị Minh Hạnh 

Nguyễn Thị Lý Xương

“Thực hiện kiểm tra đánh giá thường 

xuyên theo hướng phát triển phẩm 

chất, năng lực của học sinh, chương 

trình ngữ văn 12, trường THPT 

Thanh Hòa”.

x x
PP dạy học môn Ngữ 

Văn 

4 Bà Lê Thị Thu

Tạo hứng thú cho học sinh học trực 

tuyến qua bài “Thực hành về thành 

ngữ,  điển cố” – Ngữ văn 11.

x x
PP dạy học môn Ngữ 

Văn 

5 Bà Lê Thị Thanh Trúc

Vận dụng trò chơi truyền hình trong 

dạy học trực tuyến các tác phẩm Ngữ 

văn 10 giúp tăng tương tác và hiệu 

quả học tập

x x x
PP dạy học môn Ngữ 

văn

6 Bà Nguyễn Thị Lý Xương

Nâng cao chất lượng ôn thi tốt 

nghiệp THPT  môn Ngữ văn ở 

trường THPT Thanh Hòa

x x
PP dạy học môn Ngữ 

Văn 

1 Bà Nguyễn Thị Oanh

Phát huy vai trò của tổ trưởng trong 

quản lí chuyên môn ở tổ Lịch sử - 

GDCD trường THPT Thanh Hòa

x x Quản lí tổ chuyên môn.

1 Bà Nguyễn Thị Trúc Giang 

Nâng cao chất lượng ôn thi Trung 

học phổ thông quốc gia dành cho ban 

tự nhiên chuyển sang ban xã hội đối 

với môn Địa Lí ”.

x x PP dạy học môn Địa

7. Môn Sử - GDCD

8. Môn Địa lí



2 Bà Lê Thị Xuân 

Sử dụng có hiệu quả sơ đồ tư duy 

trong phần địa lí tự nhiên lớp 

10(chương trình chuẩn

x x PP dạy học môn Địa

Ông Phạm Văn Hưng

Ông Lưu Quốc Tuấn

2 Bà Nguyễn Thị Huyền

“Phát triển tính năng động sáng tạo 

cho học sinh thông qua việc cho học 

sinh viết bài tuyên truyền luật an toàn 

giao thông trong bài 3 môn 

GDQPAN 10 ”.

x x PPDH môn GDQP

1 Ông Lê Văn Cẩm
“Một số kỹ thuật dạy bồi dưỡng học 

sinh giỏi kỹ năng viết” 
X X X PPDH môn Tiếng Anh

2 Bà Đặng Thị Viện

“ Phương pháp giúp học sinh hứng

thú học tiếng anh qua trò chơi

QUIZIZZ”

X X PPDH môn Tiếng Anh

3 Ông Phan Tiến Dũng

“ Some useful ways  to teach reading 

comprehension to high school 

students”

X X PPDH môn Tiếng Anh

9. Môn TD-QPAN

"Các bài tập thể lực nâng cao thành 

tích môn Võ cổ truyền cho học sinh 

lớp 10" Giải pháp: Đưa các bài tập 

thể lực khác nhau vào các cho học 

sinh tập luyện, kết hợp với học động 

tác mới tạo ra sự mới mẻ, lôi cuốn 

học sinh tập luyện

x x x1 PP dạy học môn GDTC

10. Môn Tiếng Anh



4 Ông Lê Văn Dương

“ Một số phương pháp kiểm tra từ 

vựng trong phần dạy “PRE – 

LISTENING” Tiếng Anh 11 – 

Chương trình chuẩn”

X PPDH môn Tiếng Anh

1 Ông Nguyễn Tiến Dương

Nâng cao hiệu quả 

công tác phát triển 

Đảng tại chi bộ 

Toán- Lý -Tin 

trực thuộc Đảng bộ 

trường THPT Thanh Hòa

x x x

Công tác Đảng 

trong ngành 

Giáo dục và Đào tạo

2 Ông Lê Anh Xuân

“Phương pháp tổ chức thực hiện hội 

thi “Tiếng hát học đường” góp phần 

nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn 

cơ sở trường học”.

x x x Công tác Đoàn

3 Ông Doãn Ngọc Đức 

Biện pháp nâng cao hiệu quả quản lí 

hoạt động công đoàn cơ sở THPT 

Thanh Hòa 

x x Công tác Công đoàn

1 Bà Lê Thị Nguyệt

“Biện pháp tổ chức lớp học tích cực, 

thân thiện, hạnh phúc trong dạy - học 

trực tuyến tại lớp 12a9, trường THPT 

Thanh Hòa”

x x x Công tác chủ nhiệm lớp

Tổng số có 32 đề tài, trong đó:

Có 32 đề tài đề nghị công nhận cấp Trường.

Có 31 đề tài đề nghị công nhận cấp Ngành.

Có 07 đề tài đề nghị công nhận cấp Tỉnh.

11. Công tác Đảng - Đoàn thể

12. Công tác chủ nhiệm lớp

Bù Đốp, ngày 26 tháng 11 năm 2021

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Tiến Định


