
 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN  

TỈNH CAO BẰNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:            /QĐ-UBND Cao Bằng, ngày      tháng 8 năm 2021 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công nhận sáng kiến có phạm vi ảnh hưởng,  

hiệu quả áp dụng cấp tỉnh - Đợt 2, năm 2021 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG 

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

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003, Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2005 và Luật sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính 
phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng; 

Căn cứ Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2020 của Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành quy định về quản lý hoạt động sáng kiến trên 
địa bàn tỉnh Cao Bằng; 

 Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 
1059/TTr-SKHCN ngày 18 tháng 8 năm 2021.  

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Công nhận 24 sáng kiến có phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng ở 

cấp tỉnh - Đợt 2, năm 2021 (Các sáng kiến thuộc lĩnh vực ngành Giáo dục và Đào 
tạo, có Danh sách kèm theo). 

Điều 2. Tác giả của 24 sáng kiến được hưởng các quyền lợi theo quy định tại 

các văn bản hiện hành về sáng kiến và thi đua khen thưởng. 

Điều 3. Giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo việc công bố, phổ 

biến, triển khai tổ chức áp dụng các sáng kiến đã được công nhận có phạm vi ảnh 

hưởng, hiệu quả áp dụng ở cấp tỉnh nhằm mang lại lợi ích thiết thực. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Khoa học và Công 

nghệ; Giám đốc Sở Nội vụ; Trưởng ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh; Thủ trưởng 

các cơ quan, đơn vị công nhận sáng kiến; các tác giả sáng kiến có tên tại Điều 1 và 

các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;   

- VP: LĐVP, CV: CN, NC;           

- Trung tâm Thông tin tỉnh; 

- Lưu: VT, CN. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

Nguyễn Trung Thảo 



 

 

DANH SÁCH CÁC SÁNG KIẾN CÓ PHẠM VI ẢNH HƯỞNG, HIỆU QUẢ ÁP DỤNG CẤP TỈNH  

NĂM 2021, ĐỢT 2 

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày        tháng 8 năm 2021 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng) 

 

STT Bộ môn, lĩnh vực/Tên sáng kiến Tác giả sáng kiến 

1 

Công tác quản lý, chỉ đạo giảng dạy môn Giáo dục quốc phòng - an ninh tại 

trường THPT Thạch An - Thạch An - Cao Bằng. Nhằm nâng cao chất lượng, 

hiệu quả bộ môn. 

Nguyễn Thị Nga - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Thạch An 

2 

Công tác quản lý, chỉ đạo hoạt động giáo dục văn hóa ứng xử trường học cho 

học sinh Trường THPT Đàm Quang Trung, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng 

hướng tới xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh. 

Nghiêm Thanh Nhị -  Phó Hiệu trưởng Trường THPT Đàm 

Quang Trung 

3 

Quản lý, chỉ đạo Ứng dụng phương pháp giáo dục STEM nhằm nâng cao chất 

lượng giáo dục cho trẻ tại Trường Mầm non 1- 6, thành Phố Cao Bằng, tỉnh 

Cao Bằng  

Phan Thị Thu Trang - Phó Hiệu trưởng trường Mầm non 1-6 

4 

Tổ chức hoạt động góc theo hướng trải nghiệm tại lớp 5TC - Trường mầm 

non Sông Hiến, thành phố Cao Bằng góp phần nâng cao chất lượng giáo dục 

cho trẻ mầm non 

Phan Thị Hương Thảo – TTCM Tổ 5 tuổi, Giáo viên trường 

mầm non Sông Hiến 

5 
Đổi mới tiết sinh hoạt lớp chủ nhiệm qua hoạt động dạy học trải nghiệm sáng 

tạo tại trường THPT Trùng Khánh nhằm phát triển   năng lực của học sinh. 
Mua Thị Hoa - Giáo viên Trường THPT Trùng Khánh 

6 

Lồng ghép một số biện pháp giáo dục học sinh “Học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong công tác chủ nhiệm tại lớp 

11B trường THPT Đống Đa năm học 2019-2020 nhằm nâng cao hiệu quả 

giáo dục toàn diện học sinh. 

Nguyễn Thị Hương - TTCM Trường THPT Đống Đa 

7 

Xây dựng hệ thống bài tập về chủ đề Phương trình mặt phẳng cho học sinh 

lớp 12 tại trường THPT Trà Lĩnh và một số trường THPT trong tỉnh Cao 

Bằng nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn Toán. 

Nông Thị Ngân - TTCM Trường THPT Trà Lĩnh 



2 

 

 

STT Bộ môn, lĩnh vực/Tên sáng kiến Tác giả sáng kiến 

8 
Sử dụng phần mềm GSP để thiết kế một số nội dung dạy và học phép biến 

hình chương trình hình học 11 THPT. 

    1. Nguyễn Thị Hồng - TTCM Trường THPT Bảo Lâm; 

    2. Vũ Thế Toàn - Giáo viên Trường THPT Bảo Lâm 

9 
Nâng cao chất lượng môn toán 6 phần số học thông qua phương pháp trò chơi 

trong một số tiết học tại trường PTDTNT THCS Trà Lĩnh. 
Đinh Thị Hương - Giáo viên Trường PTDTNT THCS Trà Lĩnh 

10 

Đổi mới phương pháp dạy học theo hướng dạy học trải nghiệm trong tiết “Ôn 

tập văn học dân gian Việt Nam”, Ngữ văn 10 ở trường THPT Nà Bao nhằm 

phát triển năng lực, phẩm chất học sinh. 

1. Nguyễn Thị Vân Anh - TTCM, Trường THPT Nà Bao 

2. Bế Thị Lan - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nà Bao 

11 

Biên soạn bài tập theo dạng phần Từ trường Vật lí 11 để hướng dẫn học sinh 

giải bài tập tại trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Cao Bằng nhằm nâng 

cao kết quả học tập cho học sinh. 

Nông Thị Bích Ngọc - Giáo viên Trường PTDTNT tỉnh 

12 

Vận dụng sáng tạo lý thuyết dao động cơ học để giải bài tập nâng cao về phần 

dao động tại trường THPT Chuyên Cao Bằng nhằm bồi dưỡng học sinh giỏi 

môn Vật lí. 

1. Phan Thị Dinh – Phó Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên 

2. Vũ Thị Minh Hạnh - TTCM Trường THPT Chuyên 

13 
Đổi mới phương pháp ôn luyện chuyên sâu phần cơ học tương đối tính giúp 

học sinh hệ thống hóa kiến thức trong quá trình ôn thi học sinh giỏi quốc gia. 
Trần Thị Thu Huệ - Giáo viên Trường THPT Chuyên 

14 

Đổi mới hình thức Lồng ghép giới thiệu một số di sản của Công viên địa chất 

toàn cầu Unesco Non nước Cao Bằng trong giảng dạy môn Hóa học lớp 12 tại 

trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Cao Bằg góp phần đẩy mạnh công tác 

tuyên truyền Công viên địa chất toàn cầu Unesco Non nước Cao Bằng. 

Vũ Huyền Chi - Giáo viên Trường PTDTNT tỉnh 

15 

Hướng dẫn học sinh thực hiện dự án “Sử dụng lá cây Vả, hồ bột nếp, giấy bản 

làm đĩa dùng một lần” tại trường THPT Quảng Uyên để tham gia Cuộc thi 

khoa học kĩ thuật cấp tỉnh học sinh trung học năm học 2020 - 2021. 

Lưu Thị Hằng - TTCM Trường THPT Quảng Uyên 

16 
Tổ chức hoạt động thuyết trình theo nhóm với các chủ đề tự chọn giúp học 

sinh nâng cao kỹ năng nói Tiếng Anh ở trường THPT. 
Bế Thị Thu An - Giáo viên Trường THPT Thạch An 



3 

 

 

STT Bộ môn, lĩnh vực/Tên sáng kiến Tác giả sáng kiến 

17 Sử dụng sơ đồ tư duy trong ôn luyện thi học sinh giỏi môn Lịch sử lớp 9 Nông Thị Loan - Giáo viên Trường THPT Bằng Ca 

18 
Tổ chức các hoạt động dạy và học bộ môn Lịch Sử tại Trường phổ thông Dân 

tộc nội trú trung học cơ sở Quảng Uyên để nâng cao chất lượng giáo dục. 
Bế Thị Bắc - Giáo viên Trường PTDTNT THCS Quảng Uyên 

19 

Thiết kế tài liệu tự học có hướng dẫn các bài Nhật Bản, Trung Quốc và Đông Nam 

Á  nhằm phát triển năng lực tự học cho học sinh trong Chương trình Địa lí lớp 11 -

THPT. 
Phan Thị Trang - Giáo viên Trường THPT Thông Nông 

20 

Đổi mới phương pháp bơi an toàn trong phòng, chống tai nạn đuối nước ở lớp 

6 trường PTDTBT THCS Hoa Thám nhằm phòng, chống đuối nước trong 

trường học 

Hà Phạm Nhơn - Giáo viên Trường PTDTBT THCS Hoa 

Thám, huyện Nguyên Bình 

21 
Tư vấn nghề cho học sinh khối 12 Trường THPT Quang Trung thông qua chủ 

đề giáo dục hướng nghiệp. 
Phan Quỳnh Nha - Hiệu trưởng Trường THPT Quang Trung 

22 

Đổi mới một số giải pháp trong công tác Đoàn tại Trường THPT Lý Bôn 

nhằm nâng cao công tác giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho đoàn viên, thanh 

niên. 

Phạm Văn Tâm - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Lý Bôn 

23 

Cải tiến phương pháp tính khẩu phần ăn cho trẻ tại Trường Mầm non Bình 

Dương, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản 

lý bán trú. 

Hoàng Thị Huyền Trang - Hiệu trưởng Trường mầm non 

Bình Dương, Hòa An 

24 

Nâng cao hình thức rèn sự mạnh dạn, tự tin cho trẻ tại trường mầm non Cao 

Chương, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng góp phần thúc đẩy phát triển 

tình cảm kỹ năng xã hội cho trẻ 4-5 tuổi. 

Hoàng Thị Thu Hiền - Giáo viên Trường Mầm non Cao 

Chương, Trùng Khánh 

 

(Danh sách ấn định 24 sáng kiến)./. 
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