
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH LẠNG SƠN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số: 2396 /QĐ-UBND Lạng Sơn, ngày 12 tháng 12 năm 2017 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công nhận sáng kiến cấp tỉnh đợt 2 năm 2017 
 

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH  
 

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

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

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

Căn cứ Quyết định số 1504/QĐ-UBND ngày 26/8/2016 của Chủ tịch Ủy 
ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Hội đồng sáng kiến 
cấp tỉnh; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 
66/TTr-SKHCN, ngày 01/12/2017, 

 
QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Công nhận 16 (mười sáu) sáng kiến cấp tỉnh đợt 2 năm 2017 (có 
danh sách kèm theo Quyết định này). 

Điều 2. Sáng kiến được công nhận là cơ sở để xét tặng các danh hiệu thi 
đua, hình thức khen thưởng theo quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng và các 
văn bản hướng dẫn thi hành.  

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; Thủ 
trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách 
nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 
- Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh; 
- Ban TĐKT tỉnh; 
- PCVP UBND tỉnh, 
các phòng: KGVX, TH, THCB; 
- Lưu: VT, KGVX, (LTT). 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

  
 
 
 
 

Hồ Tiến Thiệu 



 

 

DANH SÁCH   
 Sáng kiến cấp tỉnh đợt 2 năm 2017 

(Kèm theo Quyết định số:  2396  /QĐ-UBND  ngày  12  /12/2017 
của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn) 

 

STT Tên sáng kiến Tác giả Chức vụ, địa chỉ 

1 

Phát triển một số kĩ năng thực 
hành môn Vật Lý thông qua 
hoạt động nhóm cho học sinh 
lớp 9 Trường Trung học cơ sở 
xã Minh Sơn, huyện Hữu Lũng, 
tỉnh Lạng Sơn 

Đoàn Thị Bích Hạnh 

Giáo viên, trường 
Trung học cơ sở 
xã Minh Sơn, 
huyện  Hữu Lũng, 
tỉnh Lạng Sơn 

2 

Đổi mới cách  thức vận động 
phụ huynh tham gia công tác xã 
hội hóa nhằm nâng cao chất 
lượng giáo dục toàn diện trong 
nhà trường trên địa bàn tỉnh 
Lạng Sơn 

Hà Thị Hiệp 

Phó Hiệu trưởng 
Trường Trung học 
phổ thông Việt 
Bắc, thành phố 
Lạng Sơn, tỉnh 
Lạng Sơn 

3 

Một số giải pháp nâng cao chất 
lượng Nghiên cứu Khoa học 
cho cán bộ quản lý, giáo viên 
trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

Trần Quốc Tuấn 
Giám đốc Sở Giáo 
dục và Đào tạo 
tỉnh Lạng Sơn 

4 

Một số biện pháp nâng cao chất 
lượng rèn kỹ năng sống cho 
học sinh qua công tác Đội tại 
Trường Tiểu học 1 xã Hòa 
Thắng, huyện Hữu Lũng, tỉnh 
Lạng Sơn 

Nguyễn Thị Thu Hiền 

Tổng phụ trách 
Đội Trường Tiểu 
học 1 xã Hòa 
Thắng, huyện Hữu 
Lũng, tỉnh Lạng 
Sơn 

5 
Nâng cao chất lượng vệ sinh ký 
túc xá cho trường Dân tộc nội 
trú trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

Nguyễn Thị Phương 
Hảo 

Giáo viên Trường 
Trung học phổ 
thông Dân tộc nội 
trú tỉnh Lạng Sơn 

6 

Một số giải pháp chỉ đạo, quản 
lý nhằm nâng cao chất lượng 
công tác tự bồi dưỡng thường 
xuyên cho giáo viên Trung học 
tỉnh Lạng Sơn giai đoạn hiện 
nay 

Nguyễn Minh Châu 
Phó Giám đốc Sở 
Giáo dục và Đào 
tạo tỉnh Lạng Sơn 

7 Một số giải pháp hạn chế học 
sinh bỏ học tại các trường 

Hoàng Thế Mạnh Giáo viên Trường 
Trung học phổ 



 

2 
 

STT Tên sáng kiến Tác giả Chức vụ, địa chỉ 

Trung học phổ thông vùng khó 
khăn trên địa bàn tỉnh Lạng 
Sơn 

thông Bắc Sơn, 
huyện Bắc Sơn, 
tỉnh Lạng Sơn 

8 

Áp dụng phương pháp dự án 
trong dạy môn Toán nhằm phát 
huy năng lực học tập cho học 
sinh Trung học phổ thông trên 
địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

Nguyễn Tuyết Chinh 

Giáo viên Trường 
Trung học phổ 
thông Việt Bắc, 
thành phố Lạng 
Sơn, tỉnh Lạng 
Sơn 

9 

Một số kỹ năng giải nhanh một 
số câu hỏi trắc nghiệm Toán 9 
trong cuộc thi giải Toán qua 
internet cho học sinh Trung học 
cơ sở trên địa bàn tỉnh Lạng 
Sơn 

Đỗ Quang Dụng 

Giáo viên Trường 
Trung học cơ sở 
Tô Hiệu, xã Tô 
Hiệu, huyện Bình 
Gia, tỉnh Lạng Sơn 

10 

Một số phương pháp giải bài 
toán góc và khoảng cách trong 
hình học không gian dành cho 
học sinh lớp 12 Trung học phổ 
thông trên địa bàn tỉnh Lạng 
Sơn 

Lê Thúy Hòa 

Giáo viên Trường 
Trung học phổ 
thông Dân tộc nội 
trú tỉnh Lạng Sơn 

11 

Một số kĩ thuật giải Toán tổ 
hợp nhằm rèn luyện kỹ năng 
giải bài tập đếm trong Toán tổ 
hợp cơ bản và nâng cao cho 
học sinh Trung học phổ thông 
trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

Lương Quốc Tuấn 

Giáo viên Trường 
Trung học phổ 
thông chuyên Chu 
Văn An, tỉnh Lạng 
Sơn 

12 

Vận dụng linh hoạt các quy 
trình dạy học theo phương pháp 
mới môn Mỹ thuật cho học 
sinh Tiểu học trên địa bàn tỉnh 
Lạng Sơn 

Nguyễn Văn Long 

Giáo viên Trường 
Phổ thông dân tộc 
bán trú - Tiểu học, 
xã Thiện Hòa, 
huyện Bình Gia, 
tỉnh Lạng Sơn 

13 

Ứng dụng dạy học tích hợp liên 
môn trong giảng dạy Địa lý lớp 
10 ở trường Trung học phổ 
thông trên địa bàn tỉnh Lạng 
Sơn 

Trương Ái Linh 

Giáo viên Trường 
Trung học phổ 
thông Tân Thành, 
huyện Hữu Lũng, 
tỉnh Lạng Sơn 



 

3 
 

STT Tên sáng kiến Tác giả Chức vụ, địa chỉ 

14 

Một số biện pháp hướng dẫn 
phụ huynh Trường Mầm non 
xã Gia Cát, huyện Cao Lộc, 
tỉnh Lạng Sơn làm đồ chơi cho 
trẻ chơi tại nhà 

Hứa Thị Tuyên 

Hiệu trưởng 
Trường Mầm non, 
xã Gia Cát, huyện 
Cao Lộc, tỉnh 
Lạng Sơn 

15 

Một số biện pháp nâng cao chất 
lượng hoạt động Góc theo 
hướng lấy trẻ làm trung tâm 
giúp trẻ 4-5 tuổi hoạt động tích 
cực ở Trường Mầm non xã Vân 
Nham, huyện Hữu Lũng, tỉnh 
Lạng Sơn 

Phạm Thị Vân Anh 

Giáo viên Trường 
Mầm non Vân 
Nham, xã Vân 
Nham, huyện Hữu 
Lũng, tỉnh Lạng 
Sơn 

16 

Thiết kế Website Ngữ văn 
chuyên đề nghị luận xã hội theo 
hướng bồi dưỡng năng lực tự 
học cho học sinh Trung học 
phổ thông trên địa bàn tỉnh 
Lạng Sơn 

Trần Thị Anh 

Giáo viên Trường 
Trung học phổ 
thông Hữu Lũng, 
huyện Hữu Lũng, 
tỉnh Lạng Sơn 

(Danh sách này ấn định 16 sáng kiến). 
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