
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công nhận hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng 

thành phố cho các sáng kiến lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo năm 2022 

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và 
Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14/6/ 2005; Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16/11/2013;  

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/10/2017 của Chính phủ về 
việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng; 

Căn cứ Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02/3/2012 của Chính phủ về  
việc ban hành Điều lệ Sáng kiến;  

Căn cứ Thông tư số 18/2013/TT-BKHCN ngày 01/8/2013 của Bộ Khoa học 
và Công nghệ hướng dẫn thi hành một số quy định của Điều lệ Sáng kiến được 
ban hành theo Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02/3/2012 của Chính phủ; 

 Theo đề nghị của Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 93/TTr-
SKHCN ngày 15/12/2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận 79 sáng kiến có hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh 
hưởng thành phố lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo năm 2022 của các tác giả và 
nhóm tác giả có tên trong danh sách kèm theo. 

Điều 2. Các tác giả có sáng kiến trên được hưởng quyền lợi theo quy định 
hiện hành. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố, Giám đốc các Sở: 
Khoa học và Công nghệ, Nội vụ; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các tác 
giả có tên trong Danh sách kèm theo căn cứ Quyết định thi hành. 

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- CT, các PCT UBND TP; 

- CVP, PVP; 

- Phòng: VX, KSTTHC; 

- CV: KHCN;  

- Lưu VT. 
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DANH SÁCH SÁNG KIẾN CÓ HIỆU QUẢ ÁP DỤNG VÀ PHẠM VI ẢNH HƯỞNG THÀNH PHỐ  

LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM 2022 

(Kèm theo Quyết định số:           /QĐ-UBND ngày        /12/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng) 
 

STT Tên tác giả Đơn vị Công tác Tên sáng kiến 

1 

Nguyễn Minh Quý  

 

 

Phạm Huy Bình 

Hiệu trưởng Trường THPT 

Trần Nguyên Hãn 

 

Phó Hiệu trưởng Trường 

THPT Trần Nguyên Hãn 

Đổi mới hình thức quản lý, tuyên truyền để ngăn ngừa ma túy xâm nhập học 

đường tại Trường THPT Trần Nguyên Hãn. 

2 Nguyễn Thị Nhung 

Giáo viên Trường THPT 

Nguyễn Bỉnh Khiêm, 

huyện Vĩnh Bảo. 

Ứng dụng tính đơn điệu của hàm số để giải phương trình, hệ phương trình, 

giúp học sinh nâng cao chất lượng học tập một số bộ môn toán cấp trung học 

phổ thông. 

3 

Trần Đức Ngọc 

 

 

Trần Mạnh Cường 

Hiệu trưởng Trường THPT 

Lê Quý Đôn 

 

Phó Hiệu trưởng Trường 

THPT Lê Quý Đôn 

Một số giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục Stem đáp ứng chương trình 

giáo dục phổ thông mới 2018. 

4 Nguyễn Thị Thu Hiền 

Phó Hiệu trưởng Trường 

Mầm non Sở Dầu, quận 

Hồng Bàng 

Tổ chức theo chủ đề và sự kiện lịch sử để cải tiến chất lượng ngày hội Những 

chiến sỹ tí hon tại trường mầm non Sở Dầu. 

5 Lê Thị Thu 
Giáo viên Trường THCS 

Lê Lợi, quận Hải An 

Cải tiến dạy học trải nghiệm tại di tích Từ Lương Xâm và một số di tích khác 

ở quận Hải An nhằm tạo hứng thú học tập môn lịch sử. 

6 Phạm Thị Mai Anh 
Phó Hiệu trưởng Trường 

THPT Chuyên Trần Phú 

Tính hữu hiệu của phương pháp tổ chức các hoạt động giao tiếp trong việc 

học ngữ pháp tiếng Anh của học sinh lớp 11 tại trường THPT Chuyên Trần 

Phú 

7 Nguyễn Thị Thanh 
Giáo viên Trường THPT 

Chuyên Trần Phú 

Cải tiến hệ thống bài tập để làm cho học sinh dễ tiếp thu phương pháp sử 

dụng hàm đặc trưng trong bài toán chứng minh bất đẳng thức đồng bậc dạng 

phân thức có chứa ba biến. 



8 
Đỗ Thị Lý 

Nguyễn Thị Thanh Diệp 

Phó Hiệu trưởng Trường 

THPT Lê Quý Đôn 

Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục tư tưởng chính trị, đạo 

đức, lối sống cho học sinh trung học phổ thông đáp ứng chương trình giáo 

dục phổ thông mới 2018 

9 

Nguyễn Trung Thành 

 

 

Hoàng Xuân Thủy 

Hiệu trưởng Trường THPT 

Cát Bà 

 

Phó Hiệu trưởng Trường 

THPT Cát Bà 

Cải tiến công tác quản lí để xây dựng mô hình trường hạnh phúc tại trường 

THPT Cát Bà. 

 

10 
Vũ Thị Thúy Hường 

Vũ Trí Thanh 

Giáo viên Trường THPT 

Hùng Thắng, huyện Tiên 

Lãng 

Xây dựng chủ đề dạy học Stem: Trồng cây tiểu cảnh bằng phương pháp thủy 

canh tạo môi trường xanh cho không gian sống. 

11 Trần Thị Khương 

Hiệu trưởng Trường Mầm 

non Thượng Lý, quận 

Hồng Bàng 

Tác dụng các nguyên liệu tạo môi trường cây xanh, sáng tạo vườn rau di 

động góp phần làm thay đổi cảnh quan môi trường ngoài lớp học, tạo môi 

trường cho trẻ hoạt động theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm. 

12 Nguyễn Thị Xuân Thảo 

Phó Hiệu trưởng Trường 

THPT Nguyễn Trãi, huyện 

An Dương 

Dùng app (ứng dụng) trên các thiết bị thông minh nhằm hỗ trợ học sinh trong 

việc phòng, chống bạo lực học đường tại trường THPT Nguyễn Trãi - Hải 

Phòng. 

13 Đoàn Văn Quang 
Giáo viên Trường THCS 

Hợp Đức, quận Đồ Sơn 
Chế tạo máy hỗ trợ tập đánh bóng bàn làm từ vật liệu đã qua sử dụng 

14 Trần Thu Hằng 

Trưởng phòng Phòng Giáo 

dục Tiểu học, Sở Giáo dục 

và Đào tạo 

Giải pháp hỗ trợ quản lý hoạt động dạy học trong các trường tiểu học trên địa 

bàn thành phố Hải Phòng thông qua một số phần mềm trực tuyến 

15 

Nguyễn Thúy Liễu 

 

 

Nguyễn Thị Thu Hằng 

Phó Trưởng phòng Phòng 

Chính trị Tư tưởng, Sở 

Giáo dục và Đào tạo 

 

Chuyên viên Phòng Chính 

trị Tư tưởng, Sở Giáo dục 

và Đào tạo 

Giải pháp  nâng cao hiệu quả công tác tư vấn tâm lý học đường góp phần 

phòng, chống bạo lực học đường khối Trung học cơ sở thành phố Hải Phòng 



16 Nguyễn Thị Thanh Vân 
Giáo viên Trường THPT 

Trần Nguyên Hãn 

Sáng tạo trong việc dạy học nội dung "Phương pháp tọa độ trong không 

gian" Hình học 12 

17 Hoàng Thị Phương Thảo 

Giáo viên Trường THCS 

An Đồng, huyện An 

Dương 

Cải tiến việc sử dụng kênh hình để dạy học môn ngữ văn lớp 6 nhằm phát 

triển năng lực phẩm chất học sinh 

18 

 

Phạm Thị Hồng Vân 

 

 

Ngô Văn Nhậm 

Phó Trưởng phòng  Phòng 

Khảo thí và Kiểm định 

chất lượng giáo dục, Sở 

Giáo dục và Đào tạo. 

 

Phó Chánh Thanh tra Sở 

Giáo dục và Đào tạo 

Cải tiến quy trình xây dựng ngân hàng câu hỏi thi kỳ thi tuyển sinh vào lớp 

10 THPT tại thành phố Hải Phòng 

19 

Nguyễn Thị Bích Ngọc 

 

 

 

Hồ Thị Bích Hồng 

Hiệu trưởng Trường Tiểu 

học Nguyễn Tri Phương, 

quận Hồng Bàng 

 

Phó Hiệu trưởng Trường 

Tiểu học Nguyễn Tri 

Phương, quận Hồng Bàng 

Phát triển năng lực định hướng nghề nghiệp cho học sinh lớp 4,5 nhằm tiếp 

cận chương trình giáo dục phổ thông 2018 thông qua giáo dục STEM. 

20 Nguyễn Thị Toan 

Phó Hiệu trưởng Trường 

Tiểu học Nguyễn Trãi, 

quận Ngô Quyền 

Một số giải pháp tạo động lực giúp giáo viên vượt khó hoàn thành tốt nhiệm 

vụ chuyên môn ở Trường tiểu học Nguyễn Trãi, quận Ngô Quyền, thành phố Hải 

Phòng. 

21 Tô Xuân Thu 

Giáo viên Trường THPT 

Nguyễn  

Trãi, huyện An Dương 

Kết hợp mô hình lớp học đảo ngược, phương pháp dạy học công não và bản 

đồ tư duy trong dạy học Vật lí nhằm phát huy năng lực tự học - tự sáng tạo, 

kích thích sự yêu thích bộ môn từ đó xây dựng CLB Stem 

22 

Lê Thị Minh Tâm 

 

 

 

Vũ Thị Ánh Tuyết 

Hiệu trưởng Trường 

THCS Trần Phú, quận Lê 

Chân 

 

Giáo viên Trường THCS 

Tô Hiệu, quận Lê Chân 

Cải tiến tổ chức hoạt động trải nghiệm để nâng cao chất lượng dạy học môn 

Giáo dục công dân 



23 
Lê Quang Hưng 

Vũ Tùng Dương 

Giáo viên Trường THPT 

Cát Bà 
Phòng chống sự lây nhiễm chéo Covid-19 bằng buồng khử khuẩn toàn thân tự động 

24 Đỗ Đại Thanh 

Giáo viên Trường THPT 

Nguyễn Đức Cảnh, huyện 

Kiến Thụy 

Hướng khai thác phương pháp tọa độ trong không gian từ một số bài tập Đại số 

25 

Phạm Văn Tuấn  

 

 

 

Phạm Thị Lập 

Hiệu trưởng Trường Tiểu 

học Nguyễn Khuyến, quận 

Ngô Quyền 

 

Giáo viên Trường Tiểu 

học Nguyễn Khuyến, quận 

Ngô Quyền 

Xây dựng quy trình giải quyết dứt điểm bức xúc của phụ huynh tại trường 

Tiểu học Nguyễn Khuyến, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. 

26 

Vũ Văn Hùng 

 

 

 

Nguyễn Thị Hồng Hải 

Phó Hiệu trưởng Trường 

Tiểu học Chu Văn An, 

quận Ngô Quyền 

 

Giáo viên Trường Tiểu 

học Chu Văn An, quận 

Ngô Quyền 

Một số giải pháp khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông tại khu vực cổng 

trường tiểu học Chu Văn An, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. 

27 Đoàn Thị Hoa 

Giáo viên Trường THCS 

Hải Thành, quận Dương 

Kinh 

Giải pháp cải tiến phương pháp để dạy văn bản nhật dụng đáp ứng chương 

trình giáo dục phổ thông 2018. 

28 

 

Trịnh Thu Hương 

 

 

Huỳnh Thị Lê 

Hiệu trưởng Trường 

THCS Đà Nẵng, quận Ngô 

Quyền. 

 

Giáo viên Trường THCS 

Đà Nẵng, quận Ngô 

Quyền 

Giải pháp tăng cường sự sẻ chia của học sinh THCS với cha mẹ dưới sự tác 

động hỗ trợ của nhà trường trong quá trình phối hợp giáo dục. 



29 Mai Thị Hiền 

Giáo viên Trường THCS 

Hải Thành, quận Dương 

Kinh 

Cách gây hứng thú học tập cho học sinh để tiết học môn Nghệ thuật (nội 

dung Mĩ thuật 6) theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 đạt hiệu quả cao. 

30 Nguyễn Thị Mến 

Hiệu trưởng Trường Mầm 

non Ngũ Đoan, huyện Kiến 

Thụy 

Cải tiến chỉ đạo của Hiệu trưởng nhằm khuyến khích giáo viên sáng tạo làm 

con rối để dạy truyện cho trẻ mầm non. 

31 Phạm Thị Hương Xuân 
Phó Hiệu trưởng Trường 

THPT Trần Nguyên Hãn. 

Một số giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục truyền thống cách mạng cho 

học sinh trường Trung học phổ thông. 

32 

Nguyễn Ngọc Thùy Anh 

 

Đặng Quỳnh Nga 

Giáo viên Trường THPT 

Chuyên Trần Phú. 

 

Giáo viên Trường THPT 

Thái Phiên. 

Thái độ định kiến đối với "Học sinh cá biệt" và một số giải pháp nhằm thay 

đổi quan niệm về "Học sinh cá biệt" trong nhà trường THPT. 

33 Phạm Thị Theo 

Giáo viên Trường Mầm 

non Thắng Thủy, huyện 

Vĩnh Bảo 

Cải tiến trong việc sưu tầm các bài hát và sáng tạo trò chơi âm nhạc phù hợp 

để nâng cao chất lượng  âm nhạc cho trẻ 5-6 tuổi. 

34 Đặng Thanh Giang 

Hiệu trưởng Trường Mầm 

non Đồng Thái, huyện An 

Dương 

Giải pháp quản lí chỉ đạo giáo viên khai thác, sử dụng, bảo quản thiết bị đồ 

dùng dạy học, tài liệu tham khảo nhằm nâng cao chất lượng giáo dục trẻ 

mầm non đáp ứng yêu cầu đổi mới hiện nay của giáo dục và đào tạo. 

35 Vũ Thị Phượng 

Hiệu trưởng Trường Tiểu 

học Núi Đèo, huyện Thủy 

Nguyên 

Một số biện pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn đáp ứng 

chương trình giáo dục phổ thông 2018 trong Trường Tiểu học Núi Đèo 

36 Phạm Nguyễn Phương Thủy 

Phó Hiệu trưởng Trường 

THCS Nguyễn Bá Ngọc, 

quận Lê Chân 

Giải pháp để đổi mới phương pháp giảng dạy tích cực cho giáo viên 

37 
Vũ Thị Mai 

Bùi Thị Minh Hải 

Giáo viên Trường THPT 

Thái Phiên 

Sử dụng phần mềm bảng điện tử Scrible-Ink nhằm nâng cao hiệu quả giờ dạy 

học trực tuyến cho học sinh Trường THPT Thái Phiên 

38 
Vũ Thị Thanh Nga 

Doãn Thị Trường Nhung 

Giáo viên Trường THPT 

Thái Phiên 

Giải pháp nâng cao vai trò chủ động của phụ huynh học sinh thông qua việc 

đổi mới nội dung hội nghị cha mẹ học sinh tại Trường THPT Thái Phiên 



39 Lê Thị Mỹ Hạnh 

Phó Hiệu trưởng Trường 

THCS  Lê Lợi, quận Hải 

An 

Một số giải pháp xây dựng văn hóa học đường - nền tảng của trường học 

hạnh phúc. 

40 Phạm Văn Thịnh 

Giáo viên Trường THPT 

Nguyễn Đức Cảnh, huyện 

Kiến Thụy 

Làm mô hình đồ dùng trực quan sinh động để nâng cao hiệu quả dạy học bài 

"Khái niệm mặt tròn xoay" hình học lớp 12. 

41 Nguyễn Thị Ngân 

Giáo viên Trường THCS 

An Đồng, huyện An 

Dương 

Phát huy tính chủ động, sáng tạo và niềm say mê nghiên cứu khoa học của 

học sinh thông qua giảng dạy môn học Công nghệ 9 - Mô đun: Lắp đặt mạng 

điện trong nhà. 

42 Trần Thị Dinh 

Hiệu trưởng Trường Tiểu 

học An Hồng, huyện An 

Dương 

Cải tiến quản lý dạy học môn Toán ở trường Tiểu học theo hướng đổi mới 

giáo dục. 

43 Phan Thị Thu Hà 

Giáo viên Trường Mầm 

non Trần Thành Ngọ, quận 

Kiến An 

Biên pháp nâng cao kỹ năng phòng chống hỏa hoạn cho trẻ 4-5 tuổi trong 

trường mầm non. 

44 Đào Thu Hương 
Trường Trường THPT 

Thái Phiên 

Dạy học phát triển năng lực đánh giá công nghệ và năng lực thiết kế công 

nghệ cho học sinh lớp 11 trường THPT Thái Phiên qua tiết công nghệ chế 

tạo phôi bằng phương pháp đúc thuộc Bài 16 - Công nghệ 11. 

45 Phạm Thanh Mai 

Hiệu trưởng Trường Mầm 

non Bình Minh, quận 

Hồng Bàng 

Cải tiến môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm tại trường mầm non Bình 

Minh nhằm phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo cho trẻ. 

46 Nguyễn Thị Thanh Mai 

Giáo viên Trường Tiểu 

học Hồng Phong, huyện 

An Dương 

Một số giải pháp dạy giải toán có lời văn cho học sinh lớp 2. 

47 Hoàng Thị Kim Liên 
Giáo viên Trường THPT 

Thái Phiên 

Hướng dẫn sử dụng câu hỏi trắc nghiệm trong ôn thi tốt nghiệp THPT môn 

Địa lí cho học sinh lớp 12 trường THPT Thái Phiên. 

48 Phạm Thị Thanh An 

Hiệu trưởng Trường Tiểu 

học Quang Trung, huyện 

An Lão 

Giải pháp quản lý, bồi dưỡng nâng cao năng lực chủ nhiệm lớp cho giáo viên 

theo định hướng xây dựng trường học hạnh phúc trong trường Tiểu học. 



49 Nguyễn Thị Thu Phương 

Giáo viên Trường Mầm 

non Quốc Tuấn, huyện An 

Dương 

Thiết kế đồ dùng đồ chơi, trò chơi sáng tạo, đa năng trong góc học tập nhằm 

nâng cao chất lượng làm quen với toán cho trẻ 4-5 tuổi  trong trường mầm non. 

50 Vũ Thị Hường 

Giáo viên Trường Mầm 

non Quang Trung, huyện 

An Lão 

Một số biện pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ mẫu giáo 4-5 tuổi thông qua 

hoạt động làm quen với tác phẩm văn học.  

51 Vũ Văn Chiến 

Hiệu trưởng Trường THPT 

Hùng Thắng, huyện Tiên 

Lãng 

Một số giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh của 

tường THPT Hùng Thắng đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới 

2018. 

52 Nguyễn Thị Ngọc Phương 

Giáo viên Trường Tiểu 

học An Hồng, huyện An 

Dương 

Cải tiến một số giải pháp nâng cao hiệu quả giờ học môn Âm nhạc qua hình 

thức học trực tuyến. 

53 Nguyễn Thị Thu Huyền 

Phó Hiệu trưởng Trường 

Mầm non Thượng Lý, 

quận Hồng Bàng 

Giải pháp chỉ đạo giáo viên nâng cao kỹ năng tiền đọc, viết cho trẻ 5-6 tuổi 

giúp trẻ sẵn sàng đi học lớp Một nhằm hạn chế phụ huynh cho trẻ đi học trước. 

54 Bùi Quang Tuấn 
Giáo viên Trường Tiểu 

học Thanh Sơn, Kiến Thụy 

Một số biện pháp giúp học sinh học tốt nội dung đọc nhạc Âm nhạc 1, Kết 

nối tri thức với cuộc sống ở trường Tiểu học Thanh Sơn. 

55 
Vũ Thị Trang 

Phạm Vũ Hiệp 

Giáo viên Trường THPT 

Hùng Thắng, Tiên Lãng 

Dạy học tích hợp - phương thức dạy học theo định hướng phát triển năng lực 

(phần thực hành ngoại khóa - chủ đề: Bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam). 

56 Nguyễn Thị Chinh 
Giáo viên Trường Trường 

THPT Thái Phiên 

Xây dựng chủ đề dạy học tích hợp "Dân số và sức khỏe sinh sản vị thành 

niên" nhằm nâng cao năng lực giải quyết tình huống thực tiễn cho học sinh 

lớp 11 trường THPT Thái Phiên 

57 Hà Huy Hiệp 

Phó Hiệu trưởng Trường 

THCS Trần Phú, quận Lê 

Chân 

Giải pháp xây dựng và thực hiện dạy học theo chủ đề tich hợp trong môn Vật 

lí 9, chủ đề "Mắt và tật cận thị" để phát triển phẩm chất, năng lực và giáo dục 

ý thức phòng, tránh tật cận thị cho học sinh ở trường THCS 



58 

Vũ Thị Tuyết 

 

 

 

Nguyễn Thị Hương  

Hiệu trưởng Trường Tiểu 

học Hùng Vương, quận 

Hồng Bàng. 

 

Phó Hiệu trưởng Trường 

Tiểu học Hùng Vương, 

quận Hồng Bàng. 

Giải pháp xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2 tại trường 

tiểu học Hùng Vương, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng. 

59 Lê Văn Tiến 

Giáo viên Trường THCS 

Lương Khánh Thiện, 

huyện An Lão 

Vận dụng phương pháp dạy học dự án vào giảng dạy ở bộ môn Vật lí tại 

trường THCS Lương Khánh Thiện nhằm phát triển phẩm chất và năng lực 

học sinh. 

60 

Nguyễn Văn Dương 

 

 

 

Nguyễn Thị Như Trang 

Giáo viên Trường THCS 

Lý Tự Trọng, quận Ngô 

Quyền 

 

Phó Hiệu trưởng Trường 

THCS Lý Tự Trọng, quận 

Ngô Quyền 

EPOY - ADDON FIREFOX hỗ trợ giáo viên điểm danh, theo dõi học sinh 

học tập trực tuyến qua ứng dụng MS TEAMS. 

61 
Trần Bích An 

Lương Thị Vân Thanh 

Giáo viên Trường Mầm 

non Chim non, quận Ngô 

Quyền 

Một số biện pháp hình thành sự tự tin, chủ động và sáng tạo cho trẻ mẫu giáo 

5-6 tuổi thông qua các hoạt động tại trường Mầm non Chim non, quận Ngô 

Quyền. 

62 Nguyễn Văn Nghị 
Giáo viên Trường Trường 

THPT Thái Phiên 

Rèn luyện khả năng tự học trong thời 4.0 và tạo hứng thú học môn Vật lý 11 

của học sinh trường THPT Thái Phiên. 

63 Lương Thị Hiên 

Giáo viên Trường Mầm 

non Trấn Dương, huyên 

Vĩnh Bảo 

Kỹ năng bảo vệ bản thân trong các tình huống nguy hiểm cho trẻ 5-6 tuổi. 

64 Nguyễn Thị Thu Chang 

Giáo viên Trường Mầm 

non Nam Sơn, huyện An 

Dương 

Giải pháp nâng cao công tác tuyên truyền về chăm sóc giáo dục trẻ 5-6 tuổi 

trong thời kỳ dịch bệnh Covid-19 tại trường mầm non. 

65 Nguyễn Thị Ninh Ngọc 

Phó Hiệu trưởng Trường 

THCS Trần Phú, quận Lê 

Chân 

Phát huy vai trò "Người đọc sáng tạo" của học sinh trong các tiết đọc - hiểu 

văn bản, môn ngữ văn trung học cơ sở. 



66 Nguyễn Thị Nhung 

Giáo viên Trường Mầm 

non Vĩnh Tiến, huyện 

Vĩnh Bảo  

Một số kinh nghiệm lồng ghép phương pháp Steam trong các hoạt động giáo 

dục của trẻ 4-5 tuổi ở trường Mầm non. 

67 Vũ Thi Quyên 

Giáo viên Trường THCS 

An Đồng, huyện An 

Dương 

Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học trực tuyến trong chương trình 

Sinh học 8 

68 Nguyễn Thị Lan Hương 

Hiệu trưởng Trường Tiểu 

học Hoàng Động, huyện 

Thủy Nguyên 

Một số biện pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn ở trường tiểu 

học 

69 Trần Thị Tĩnh 

Hiệu trưởng Trường Tiểu 

học Kênh Giang, huyện 

Thủy Nguyên 

Cải tiến chỉ đạo hoạt động thư viện nhằm nâng cao chất lượng văn hóa đọc 

cho học sinh ở trưởng tiểu học 

70 

Đỗ Hồng Hải 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thanh Hương 

Phó trưởng phòng Phòng 

Giáo dục Thường xuyên 

và Đại học, Sở Giáo dục 

và Đào tạo 

 

Chuyên viên Phòng Giáo 

dục Thường xuyên và Đại 

học, Sở Giáo dục và Đào 

tạo 

Đổi mới phương pháp kiểm tra, công nhận kết quả phổ cập giáo dục, xóa mù 

chữ trên địa bàn thành phố Hải Phòng. 

71 Quản Thị Oanh 

Giáo viên Trường Mầm 

non Hồng Thái, huyện An 

Dương 

Một số biện pháp giáo dục kỹ năng phòng chống xâm hại cơ thể nhằm đảo 

bảo an toàn cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi trong trường mầm non. 

72 Trần Thị Anh 

Giáo viên Trường Mầm 

non Sơn Ca, huyện Cát 

Hải 

Sáng tạo trong cách hướng dẫn tổ chức thực hành hoạt động khám phá khoa 

học cho trẻ tại lớp 4TB - Trường Mầm non Sơn Ca, huyện Cát Hải. 

73 Phạm Thị Thìn 

Giáo viên Trường Mầm 

non Thanh Lương, huyện 

Vĩnh Bảo 

Một số biện pháp nâng cao chất lượng hứng thú, cảm xúc, tích cực cho trẻ 5 

tuổi thông qua hoạt động tạo hình. 

74 Nguyễn Đình Long 

Giáo viên Trường THPT 

Nguyễn Đức Cảnh, huyện 

Kiến Thụy 

Vận dụng kiến thức giảng dạy protein và polime với cuộc sống hiện đại. 



75 Phạm Thị Mến 

Hiệu trưởng Trường Tiểu 

học Vĩnh Long, huyện 

Vĩnh Bảo 

Chỉ đạo giáo viên thực hiện kết hợp giữa dạy học trực tiếp và dạy học trực 

tuyến trong thời gian dịch bệnh Covid-19 theo hướng phân hóa đối tượng 

học sinh. 

76 

Lương Thị Oanh 

 

 

Ngô Thị Diệp Hoa 

Hiệu trưởng Trường Mầm 

non 8-3, quận Ngô Quyền 

 

Phó Hiệu trưởng Trường 

Mầm non 8-3, quận Ngô 

Quyền 

Chỉ đạo dạy học thích ứng nhằm thực hiện tốt chương trình Giáo dục mầm 

non trong tình hình dịch bệnh Covid-19 tại trường mầm non 8-3. 

77 Phạm Thị Bích Thảo 

Hiệu trưởng Trường Tiểu 

học Tú Sơn, huyện Kiến 

Thụy 

Những biện pháp quản lí chỉ đạo hoạt động dạy học hoạt động trải nghiệm 

lớp 1. 

78 Bùi Thị Lan 

Giáo viên Trường Mầm 

non Đông Phương, huyện 

Kiến Thụy 

Một số biện pháp rèn kỹ năng sống biết quan tâm, chia sẻ cho trẻ 5-6 tuổi 

trong trường mầm non. 

79 Phạm Thị Thanh Phương 
Phó Hiệu trưởng Trường 

THCS Tô Hiệu, quận Lê Chân 

Giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lí tại nhà trường 

góp phần thực hiện mục tiêu đi đầu trong chuyển đổi số của ngành giáo dục 

thành phố. 
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