
 UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:         /SKHCN-QLCN 

V/v cử cán bộ tham gia Hội đồng sáng 

kiến cấp tỉnh năm 2021 

Lạng Sơn, ngày       tháng 8 năm 2021 

               

Kính gửi:  

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Sở Giáo dục và Đào tạo; 

- UBND các huyện: Lộc Bình, Tràng Định, 

Cao Lộc, thành phố Lạng Sơn. 

        

 Hiện nay, Sở Khoa học và Công nghệ (KHCN) - Cơ quan thường trực Hội 

đồng Sáng kiến cấp tỉnh  đã nhận được 47 hồ sơ đề nghị công nhận sáng kiến cấp 

tỉnh năm 2021. Để có cơ sở tham mưu, trình UBND tỉnh xem xét thành lập Hội 

đồng sáng kiến các lĩnh vực và chuyên ngành, Sở KHCN trân trọng đề nghị các 

Quý cơ quan, đơn vị cử công chức, viên chức (không phải là tác giả của hồ sơ 

sáng kiến) tham gia các Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh cụ thể như sau: 

1. Văn phòng UBND tỉnh:  cử 01 công chức có trình độ chuyên môn, kinh 

nghiệm liên quan đến các sáng kiến, tham gia là thành viên của các Hội đồng lĩnh 

vực VI, X, XIV. 

2. Sở Giáo dục và Đào tạo tạo: 

 a) Cử lãnh đạo có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm liên quan đến các sáng 

kiến theo các lĩnh vực và chuyên ngành tham gia là các Phó Chủ tịch Hội đồng 

theo lĩnh vực (danh sách tên sáng kiến và lĩnh vực kèm theo tại phụ lục 1). 

b) Cử công chức, viên chức có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm liên 

quan đến nội dung các sáng kiến theo các lĩnh vực và chuyên ngành sau đây: 

- 02 công chức, viên chức chuyên ngành Toán bậc THPT; 

- 01 công chức, viên chức chuyên ngành Toán học bậc THCS; 

- 02 công chức, viên chức chuyên ngành Vật lý bậc THPT; 

- 01 công chức, viên chức chuyên ngành Vật lý bậc THCS; 

- 03 công chức, viên chức chuyên ngành Sinh học bậc THPT; 

- 03 công chức, viên chức chuyên ngành Hóa học bậc THPT; 

- 02 công chức, viên chức chuyên ngành Văn học bậc THPT; 

- 01 công chức, viên chức chuyên ngành Văn học bậc THCS; 

- 03 công chức, viên chức chuyên ngành Tiếng việt bậc Tiểu học; 

- 02 công chức, viên chức chuyên ngành Lịch sử bậc THPT; 

- 01 công chức, viên chức chuyên ngành Lịch sử bậc THCS; 

- 01 công chức, viên chức chuyên ngành Địa lý bậc THPT; 
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- 02 công chức, viên chức chuyên ngành Địa lý bậc THCS; 

- 03 công chức, viên chức chuyên ngành Quản lý giáo dục bậc THPT; 

- 02 công chức, viên chức chuyên ngành Quản lý giáo dục bậc THCS; 

- 01 công chức, viên chức chuyên ngành Quản lý giáo dục bậc Tiểu học; 

- 03 công chức, viên chức chuyên ngành Thể dục Bậc Tiểu học; 

- 02 công chức, viên chức chuyên ngành Tiếng anh bậc THPT; 

- 01 công chức, viên chức chuyên ngành Tiếng anh bậc THCS; 

- 03 công chức, viên chức chuyên ngành Tiếng anh bậc Tiểu học; 

- 03 công chức, viên chức chuyên ngành Quản lý giáo dục Mầm non; 

3. UBND huyện Lộc Bình, Tràng Định, Cao Lộc, thành phố Lạng Sơn: 

mỗi đơn vị cử 01 lãnh đạo có chuyên môn, kinh nghiệm liên quan đến các sáng 

kiến theo các lĩnh vực và chuyên ngành, trong đó:  

- 01 Lãnh đạo UBND huyện Lộc Bình tham gia là thành viên Hội đồng lĩnh 

vực VI. 

- 01 Lãnh đạo UBND huyện Tràng Định tham gia là thành viên Hội đồng 

lĩnh vực XI, XIV. 

- 01 Lãnh đạo UBND huyện Cao Lộc tham gia là thành viên Hội đồng lĩnh 

vực XIII. 

- 01 Lãnh đạo UBND thành phố tham gia là thành viên Hội đồng lĩnh vực X, 

XII. 

(Danh sách tên sáng kiến và lĩnh vực kèm theo tại phụ lục 1). 

Danh sách cử công chức, viên chức (theo mẫu gửi kèm phụ lục II) gửi về Sở 

Khoa học và Công nghệ theo địa chỉ: 638 đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, 

thành phố Lạng Sơn; Bản điện tử gửi về hòm thư: hienkhcnls@gmail.com. Thời 

gian: trước ngày 22/8/2021. 

Thông tin liên hệ: Đ/c Hiên –Phòng Quản lý công nghệ và Quản lý chuyên 

ngành, Sở Khoa học và Công nghệ; Điện thoại: 0205.3871.907 hoặc 0915.760.114. 

Trân trọng./. 

  Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, QLCN. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Trần Quốc Anh 
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Phụ lục 1- DANH SÁCH SÁNG KIẾN 

Theo các lĩnh vực và chuyên ngành 

(Kèm theo Công văn số      /SKHCN-QLCN ngày       /8/2021 của Sở KHCN) 
 

Stt Tên sáng kiến/Lĩnh vực Chuyên 

ngành 

Bậc Ghi 

chú 

I LĨNH VỰC KHOA HỌC TỰ NHIÊN VỀ TOÁN 

HỌC 

   

1 Môṭ số giải pháp trong triển khai daỵ hoc̣ Stem cho 

hoc̣ sinh trường THPT Lôc̣ Bình thông qua daỵ hoc̣ 

môn Toán. 

Toán THPT  

2 Sử dụng phương pháp dạy học khám phá theo mô hình 

5E qua cấu trúc nhà sàn người Tày Bắc Sơn- Lạng Sơn 

Toán THPT  

3 Định hướng tư duy sử dụng hàm đặc trưng trong các 

bài toán về hàm số mũ và hàm số lôgarit 

Toán THPT  

4 Phương pháp tổ chức trò chơi trong dạy học môn Toán 

lớp 6 ở Trường TH, THCS xã Tân Minh 

Toán THCS  

5 Biện pháp nâng cao chất lượng dạy học về tỉ số phần 

trăm cho học sinh trên chuẩn lớp 5 

Toán Tiểu 

học 

 

II LĨNH VỰC KHOA HỌC TỰ NHIÊN VỀ VẬT LÝ    

1 Phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo cho 

học sinh THPT qua dạy học chuyên đề "Truyền thông 

tin bằng sóng vô tuyến" theo chương trình giáo dục 

phổ thông môn Vật lý năm 2018 

Vật lý THPT  

2 Xây dựng và sử dụng các bài tập có nội dung thực tiễn 

trong dạy học môn Vật lí cho học sinh lớp 7 

Vật lý THCS  

III LĨNH VỰC KHOA HỌC TỰ NHIÊN VỀ SINH 

HỌC 

   

1 Xây dựng một số chủ đề dạy học STEM trong chương 

trình Sinh học 10 theo định hướng phát triển năng lực 

học sinh 

Sinh học THPT  

2 Áp dụng một số phần mềm trực tuyến vào dạy học, 

dạy học kết nối môn Sinh học 10 ở các trường THPT 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

 

Sinh học 

 

THPT 

 

IV LĨNH VỰC KHOA HỌC TỰ NHIÊN VỀ HÓA 

HỌC 

   

1 Thiết kế và tổ chức dạy học một số chủ đề theo định 

hướng giáo dục STEM nhằm phát triển năng lực học 

sinh trung học phổ thông 

Hóa học THPT  

2 Thiết kế chủ đề dạy học STEM môn Hóa học gắn với 

thực tiễn địa phương tỉnh Lạng Sơn 

Hóa học THPT  

V LĨNH VỰC KHOA HỌC XÃ HỘI VỀ  VĂN HỌC 

BẬC THPT VÀ THCS 

   

1 Vận dụng phương pháp trò chơi nhận thức vào dạy 

học đọc hiểu Văn học dân gian Việt Nam ở chương 

trình Ngữ văn 10. 

Văn học THPT  

 Vận dụng quan điểm hoạt động trong việc dạy học chủ Văn học THPT  
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2 đề Ngữ văn lớp 10 theo hướng phát triển năng lực và 

rèn luyện trí tuệ cảm xúc (EQ) cho học sinh Trung học 

phổ thông trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

 

3 

Nâng cao năng lực diễn đạt cho học sinh giỏi môn 

Ngữ văn trong bài văn nghị luận văn học 

Văn học

  

THPT  

4 Biện pháp giảng dạy các đoạn trích Truyện Kiều trong 

chương trình ngữ văn lớp 9 trường THCS thị trấn Cao 

Lộc 

Văn học THCS  

5 Giải pháp bồi dưỡng học sinh giỏi Ngữ văn lớp 9 khi 

giãn cách xã hội ở trường THCS Tam Thanh. 

Văn học THCS  

VI LĨNH VỰC KHOA HỌC XÃ HỘI VỀ  TIẾNG 

VIỆT  

   

1 Biện pháp rèn kỹ năng nghe - nói cho học sinh lớp 1 

trong môn Tiếng việt 

Tiếng việt Tiểu 

học 

 

2 Biện pháp rèn kỹ năng dùng từ đặt câu trong văn tả 

cảnh cho học sinh lớp 5 vùng khó khăn 

Tiếng việt  Tiểu 

học 

 

VII LĨNH VỰC KHOA HỌC XÃ HỘI VỀ  LỊCH SỬ    

1 Sử dụng tài liệu được thiết kế bằng công cụ đồ họa để 

nâng cao chất lượng dạy học Lịch sử địa phương ở 

trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

Lịch sử THPT  

2 Phát triển năng lưc̣ của đôị tuyển hoc̣ sinh giỏi Lic̣h sử 

ở trường THPT Lương Văn Tri trong các cuôc̣ thi kiến 

thức 

Lịch sử THPT  

3 Phát triển phẩm chất năng lực cho học sinh qua các 

hoạt động ngoại khóa lịch sử ở trường PTDTBT 

THCS xã Cao Lâu 

Lịch sử THCS  

4 Sử dụng phương pháp dạy học trải nghiệm sáng tạo 

nhằm phát triển năng lực và phẩm chất học sinh trong 

dạy học Lịch sử tại Trường THCS thị trấn Thất Khê 

Lịch sử THCS  

VIII LĨNH VỰC KHOA HỌC XÃ HỘI VỀ  ĐỊA LÝ    

1 Đánh giá kết quả học tập của học sinh trong dạy học 

Địa lí 10 ở trường THPT theo Định hướng phát triển 

năng lực 

Địa lý THPT  

2 Sử dụng di sản trong dạy học phần địa lí Việt Nam và 

các cuộc thi đổi mới, sáng tạo của học sinh THCS. 

Địa lý THCS  

3 Sử dụng thơ, ca dao, tục ngữ trong dạy học Địa lí lớp 6 Địa lý THCS  

IX LĨNH VỰC KHOA HỌC XÃ HỘI VỀ  QUẢN LÝ 

GIÁO DỤC BẬC THPT 

   

1 Quản lý bồi dưỡng giáo viên ở các trường PTDT Nội 

trú THCS, PTDT Nội trú THCS &THPT trên địa bàn 

tỉnh Lạng Sơn theo Chuẩn nghề nghiệp 

QLGD THPT  

2 Đổi mới sinh hoạt dưới cờ nhằm phát triển phẩm chất 

và năng lực của học sinh 

QLGD THPT  

3 Biêṇ pháp quản lý hoaṭ đôṇg giáo duc̣ đaọ đức hoc̣ 

sinh ở trường THPT Lương Văn Tri, huyện Văn Quan, 

tỉnh Lạng Sơn 

QLGD THPT  

4 Nâng cao chất lượng quản lý hoạt động của tổ chuyên 

môn theo hướng tiếp cận giáo dục phổ thông mới 

QLGD THPT  
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5 Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lí học sinh 

THPT ở trọ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

QLGD THPT  

6 “Một số biện pháp giáo dục kĩ năng phòng chống nạn 

cưỡng bức lao động và nạn mua bán người cho học 

sinh trung học tỉnh Lạng Sơn”. 

QLGD THPT  

7 Một số giải pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng thực 

hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính 

trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh ở trường THPT Việt Bắc 

tỉnh Lạng Sơn 

QLGD THPT  

8 

Biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức học 

sinh Trung tâm GDNN-GDTX huyện Cao Lộc 

QLGD THPT  

X LĨNH VỰC KHOA HỌC XÃ HỘI VỀ  QUẢN LÝ 

GIÁO DỤC BẬC THCS VÀ TIỂU HỌC 

   

1 Tăng cường biện pháp giáo dục đạo đức học sinh 

THCS Hoàng Văn Thụ trong giai đoạn đổi mới. 

QLGD THCS  

2 Biện pháp nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu 

khoa học tại trường THCS Vĩnh Trại 

QLGD THCS  

3 Một số biện pháp nâng cao chất lượng công tác chủ 

nhiệm lớp 1 tại trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ 

QLGD Tiểu 

học 

 

XI LĨNH VỰC KHOA HỌC XÃ HỘI VỀ  LĨNH VỰC 

THỂ DỤC 

   

1 Biện pháp giúp học sinh lớp 1 thực hiện tốt quay phải, 

quay trái, quay sau đúng hướng, đúng góc quay trong 

chương trình GDPT 2018 tại Trường Tiểu học xã Đề 

Tham, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn 

Thể dục Tiểu 

học 

 

XII LĨNH VỰC KHOA HỌC VỀ NGÔN NGỮ HỌC 

BẬC THPT VÀ THCS 

   

1 Using news in an effective wayto develop grade 10 

students' lestening skill 

Tiếng Anh THPT  

2 Sử dụng sơ đồ tư duy vào dạy học môn Tiếng Anh cho 

học sinh lớp 6 tại trường THCS thị trấn Cao Lộc 

Tiếng Anh THCS  

3 Một số biện pháp xây dựng môi trường học Tiếng Anh 

hiệu quả trong trường THCS 

Tiếng Anh THCS  

XIII LĨNH VỰC KHOA HỌC VỀ NGÔN NGỮ HỌC 

BẬC TIỂU HỌC 

   

1 Một số biện pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực, 

chủ động, sáng tạo đối với môn Tiếng Anh cho học 

sinh lớp 5 tại Trường Tiểu học thị trấn Thất Khê 

Tiếng Anh Tiểu 

học 

 

2 Ứng dụng phương pháp tạo hứng thú học tập trong tiết 

học tiếng Anh cho học sinh tiểu học 

Tiếng Anh Tiểu 

học 

 

3 Biện pháp tạo hứng thú học tập môn Tiếng Anh cho 

học sinh tiểu học tại trường tiểu học thị trấn Cao Lộc 

Tiếng Anh Tiểu 

học 

 

4 Một số phương pháp dạy từ vựng cho học sinh tiểu 

học. 

Tiếng Anh Tiểu 

học 

 

XIV LĨNH VỰC KHOA HỌC XÃ HỘI VỀ  MẦM NON    
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1 Biện pháp tổ chức hoạt động trải nghiệm cho trẻ tại 

lớp 5 tuổi A1 Trường Mầm non 10 - 10 thị trấn Thất 

Thê, huyện Tràng Định, Tỉnh Lạng Sơn 

QLGD Mầm 

non 

 

2 Giải pháp đào tạo, hướng dẫn giáo viên nâng cao chất 

lượng cho trẻ 5-6 tuổi làm quen với chữ cái tại trường 

Mần non Liên Cơ thị trấn Hữu Lũng, huyện Hữu 

Lũng, tỉnh Lạng Sơn 

QLGD Mầm 

non 

 

3 Biện pháp xây dựng môi trường lớp học Sáng - Xanh - 

Sạch - Đẹp - An toàn cho trẻ tại Trường Mầm non Tri 

Phương, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn 

QLGD Mầm 

non 

 

 

(Ấn định Danh sách có 47 sáng kiến)./. 



 

PHỤ LỤC II – MẪU DANH SÁCH CỬ CÁN BỘ  

Tham gia Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh năm 2021 

(Kèm theo Công văn số       /SKHCN-QLCN ngày     /8/2021 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn) 

 

TT Họ và tên 
Trình độ  

chuyên môn 

Chức vụ,  

đơn vị công tác 

Điện thoại Địa chỉ thư 

điện tử 

      

 

 Lạng Sơn, ngày       tháng 8 năm 2021 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký và ghi rõ họ tên) 
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