
 

TT Họ và tên Đơn vị Chức vụ Tên đề tài Môn/LV Ghi chú

1
Nguyễn Trí Anh, Nguyễn 
Trí Bằng

Phòng GD&ĐT Nhóm tác giả
Một số giải pháp chỉ đạo trường MN lồng ghép, tích hợp 
phương pháp GD Montessori, STEAM vào xây dựng chủ đề 
dạy học cho trẻ 5-6 tuổi ở thị xã Hồng Lĩnh.

Quản lí

2 Nguyễn Thị Hồng MN Bắc Hồng Hiệu trưởng 
Một số biện pháp chỉ đạo lồng ghép phương pháp giáo dục 
Montessori, Steam vào hoạt động dạy thơ, chuyện cho trẻ 
mẫu giáo ở trường mầm non.

Quản lí

3 Nguyễn Thị Thu Hiền MN Đậu Liêu Phó hiệu trưởng 
Một số giải pháp chỉ đạo giáo viên thực hiện giáo dục bảo vệ 
môi trường cho trẻ trong trường mầm non

Quản lí

4 Nguyễn Thị Mỹ Dung Phòng GD&ĐT Chuyên viên 
Giúp trẻ mầm non làm quen với toán theo phương pháp thực 
nghiệm

Toán

5 Nguyễn Thị Tuyết Hoa THCS Nam Hồng Hiệu trưởng 
Phát huy vai trò của Thư viện góp phần nâng cao chất lượng 
giáo dục toàn diện của nhà trường

Quản lí

6 Nguyễn Thị Minh Trà MN Đức Thuận Phó hiệu trưởng
Quản lý, chỉ đạo hoạt động phát triển ngôn ngữ cho trẻ 5-6 
tuổi theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong 
trường Mầm non.

Quản lí

7 Lê Bá Hoàng Phòng GD&ĐT Chuyên viên 
Hướng dẫn dạy học phát huy năng lực giải toán hình học hai 
thác một số tính chất cơ bản.

Quản lí

8 Nguyễn Thị Anh Đào TH Bắc Hồng Hiệu trưởng 
Biện pháp chỉ đạo đưa một số nét văn hóa dân gian vào trong 
trường TH góp phần xây dựng trường học hạnh phúc

Quản lí

9 Kiều Quý Hợp TH Trung Lương Phó hiệu trưởng
Một số biện pháp tạo hứng thú cho học sinh trong dạy học 
toán lớp 1 theo chương trình Giáo dục phổ thông 2018

Quản lí

10 Nguyễn Khắc Nhật THCS Trung Lương Hiệu trưởng 
Hướng dẫn học sinh giải bài tập xác định đa thức trong 
chương trình toán 8.

Toán

11 Nguyễn Thị Phương Thảo THCS Bắc Hồng Phó hiệu trưởng
Hướng dẫn học sinh giải môt số dạng toán hình học liên quan 
đến phương pháp diện tích

Toán

12 Trần Thị Thanh Lam TH Đức Thuận Hiệu trưởng 

Một số biện pháp chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng sinh 
hoạt tổ chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học (Dựa trên 
phân tích hoạt động học tập của học sinh) góp phần nâng cao 
chât lượng dạy - học ở trường TH.

Quản lí
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13 Nguyễn Thị Hồng Lam MN Đức Thuận Hiệu trưởng 
Một số biện pháp nâng cao hiệu xây dựng môi trường giáo 
dục trong trường Mầm non.

Quản lí

14 Hoàng Thị Phác MN Nam Hồng Hiệu trưởng Giúp giáo viên nâng cao chất lượng chuyên môn Quản lí

15 Trần Đề
TH&THCS Đậu 

Liêu
Hiệu trưởng 

Một số giải pháp chỉ đạo hoạt động đổi mới sinh hoạt tổ, 
nhóm chuyên môn, đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình 
giáo dục phổ thông; tại cơ sở giáo dục phổ thông, nơi bản 
thân công tác"

Quản lí

16 Phan Trí Huấn THCS Bắc Hồng Hiệu trưởng 
Một số giải pháp quản lý nhằm nâng cao hiệu quả công tác 
giáo dục đạo đức cho học sinh tại trường THCS Bắc Hồng.

Quản lí

17 Võ Quang Nhật Phòng GD&ĐT Chuyên viên 
Sử dụng bất đảng thức đại số để giải một số bài toán cực trị 
hình học.

Toán

18 Dương Thị Hải Đường MN Đức Thuận Phó hiệu trưởng
Một số biện pháp nâng cao chất lượng bữa ăn và phòng chống 
suy dinh dưỡng cho trẻ ở trường Mầm non.

Quản lí

19 Đặng Đình Thi THCS Nam Hồng Phó hiệu trưởng
Vận dụng phương pháp dạy học trải nghiệm môn Tiếng Anh 
vào một số tiết học lớp 7

Tiếng Anh

20 Trần Thị Mai TH Bắc Hồng Phó hiệu trưởng
Biện pháp giúp học sinh lớp 4,5 khắc phục một số nhầm lẫn 
để giải tốt bài toán liên quan đến tỷ số từ đơn giản đến nâng 
cao

Toán

21 Lê Thị Mai Thủy TH Bắc Hồng Phó hiệu trưởng
Một số biện pháp giúp học sinh lớp 4,5 viết tốt bài văn miêu 
tả.

Văn

22 Phùng Thị Kim Nhung MN Thuận Lộc Hiệu trưởng Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm Quản lí

23 Nguyễn Thị Huyền Trang MN Trung Lương Phó hiệu trưởng
Một số biện pháp phát huy tính tự lập cho trẻ mẫu giáo thông 
qua hoạt động lao động

Mẫu giáo

24 Phan Thị Loan MN Nam Hồng Phó hiệu trưởng
Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên tạo môi trường sử dụng 
đồ dùng đồ chơi phục vụ cho dạy và học

Quản lí

25 Nguyễn Xuân Kỳ THCS Bắc Hồng Hiệu trưởng 
Bồi dưỡng năng lực giải toán hình học cho học sinh thông 
qua việc phát triển từ những bài toán hình học quen thuộc

Toán

26
Nguyễn Thị Thanh 
Phương

MN Đậu Liêu Hiệu trưởng Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường mầm non Quản lí

27 Tống Thị Phượng MN Nam Hồng Giáo viên
Ứng dụng phương pháp steam vào tổ chức hoạt động giáo 
dục cho trẻ mẫu giáo 4-5 tuổi

Mẫu giáo

28 Thái Thị Tịnh MN Nam Hồng Giáo viên
Lồng ghép phương pháp montessori vào hoạt động làm quen 
với toán cho trẻ 5-6 tuổi

Mẫu giáo

29 Nguyễn Thị Mỹ MN Thuận Lộc Giáo viên Tạo hứng thú cho trẻ 3 tuổi mới đến trường Mẫu giáo

30 Nguyễn Thị Vinh MN Nam Hồng Giáo viên Đa dạng hóa phát triển vận động cho trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi Mẫu giáo

31  Trần Thị Liên MN Đậu Liêu Giáo viên
Lồng ghép phương pháp montessori vào hoạt động cảm thụ 
âm nhạc cho trẻ 5-6 tuổi

Mẫu giáo



32 Trần Thị Tuyết MN Nam Hồng Giáo viên
Tích hợp phương pháp Steam cho trẻ 4 - 5 tuổi thông qua thí 
nghiệm khoa học

Mẫu giáo

33 Nguyễn Thị Thanh Ngọc MN Đậu Liêu Giáo viên
Một số biện pháp nâng cao chất lượng cho trẻ 5-6 tuổi làm 
quen với chữ cái

Mẫu giáo

34 Lê Thị Hằng MN Trung Lương Giáo viên
Ứng sụng phương pháp Steem vào thiết kế dự án "Quê em 
mùa mưa lũ" cho trẻ 4-5 tuổi

Mẫu giáo

35 Nguyễn Hà Phương MN Thuận Lộc Giáo viên
Lồng ghép phương pháp Steam vào tổ chức hoạt động chơi 
ngoài trời cho trẻ 4-5 tuổi

Mẫu giáo

36 Trần Thị Sương MN Đức Thuận Giáo viên
Hướng dẫn thực hành cuộc sống theo phương pháp 
Montessori cho trẻ Mẫu giáo 5-6 tuổi.

Mẫu giáo

37 Trần Thị Phương MN Bắc Hồng Giáo viên Tích hợp phương pháp giáo dục hiện đại Montessori vào tổ chức chMẫu giáo

38 Trần Thị Thanh Duyên MN Trung Lương Giáo viên
Một số biện pháp giáo dục lòng nhân ái cho trẻ mẫu giáo 5-6 
tuổi ở trường mầm non

Mẫu giáo

39 Nguyễn Thị Hồng MN Bắc Hồng Giáo viên
Một số biện pháp tổ chức hiệu quả hoạt động âm nhạc cho trẻ 
5 - 6 tuổi ở trường mầm non

Mẫu giáo

40 Nguyễn Thị Dung MN Thuận Lộc Giáo viên Gìn giữ nét văn hóa truyền thống quê hương em Mẫu giáo

41  Trần Thị Thúy Hằng MN Bắc Hồng Giáo viên
Biện pháp tăng cường phòng tránh dịch bệnh cho trẻ mẫu 
giáo 5 - 6 tuổi ở trường mầm non

Mẫu giáo

42 Lương Thị Thanh Thùy Trung Lương Giáo viên
Một số biện pháp tổ chức hoạt động lễ hội và hoạt động ngoại 
khóa cho trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi trong trường mầm non

Mẫu giáo

43 Nguyễn Thị Hoa Lê MN Nguyễn Du Giáo viên
Giúp trẻ 5 - 6 tuổi phát triển tư duy theo phương pháp 
Montessori lĩnh vực phát triển tình cảm xã hội.

Mẫu giáo

44  Đinh Thị Minh Nguyệt MN Bắc Hồng Giáo viên
Lồng ghép phương pháp giáo dục hiện đại Montessori vào 
hoạt động làm quen với toán “Tập hợp số lượng” cho trẻ 3 - 4 
tuổi ở trường mầm non.

Mẫu giáo

45 Kiều Thị Lam MN Bắc Hồng Giáo viên
Một số biện pháp xây dựng môi trường an toàn, sáng tạo cho 
trẻ 4-5 tuổi ở trường mầm non

Mẫu giáo

46 Nguyễn Thị Hồng Chiêm MN Nam Hồng Giáo viên
Phát triển vận động tinh cho trẻ 3-4 tuổi thông qua hoạt động 
góc

Mẫu giáo

47 Nguyễn Thị Hằng Nga MN Nguyễn Du Giáo viên Chuẩn bị tâm thế cho trẻ 5- 6 tuổi bước vào lớp 1. Mẫu giáo

48 Trần Thị Trang Nhung MN Nam Hồng Giáo viên Giáo dục lễ giáo cho trẻ 3-4 tuổi trong trường Mầm non Mẫu giáo

49 Kiều Thị Thủy
Trường MN Bắc 

Hồng
Giáo viên

Một số biện pháp tạo hứng thú cho trẻ 5 - 6 tuổi trong hoạt 
động học

Mẫu giáo

50 Nguyễn Thi Vinh MN Nam Hồng Giáo viên
Phát triển vận động tinh cho trẻ 3-4 tuổi thông qua phương 
pháp montessori

Mẫu giáo

51 Võ Thị Vân Anh MN Bắc Hồng Giáo viên
Lồng ghép phương pháp giáo dục hiện đại Montessori vào tổ 
chức hoạt động dạy thơ, chuyện cho trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi.

Mẫu giáo



52 Phạm Thị Thúy Hằng MN Bắc Hồng Giáo viên
Lồng ghép phương pháp giáo dục Montessori vào lĩnh vực 
thực hành cuộc sống cho trẻ 5-6 tuổi

Mẫu giáo

53 Nguyễn Thị Phương Thúy MN Bắc Hồng Giáo viên
Một số biện pháp giáo dục kỹ năng tự phục vụ cho trẻ 3-4 
tuổi

Mẫu giáo

54 Nguyễn Thị Hương MN Đậu Liêu Giáo viên
Biện pháp nâng cao hiệu quả giáo dục lễ giáo cho trẻ 5-6 tuổi 
trong trường mầm non.

Mẫu giáo

55 Lê Thị Hải Yến MN Nam Hồng Giáo viên
Giúp trẻ mẫu giáo 5 tuổi làm quen với tiếng anh thông qua  
các hoạt động

Mẫu giáo

56 Kiều Thị Lành MN Trung Lương Giáo viên
Một số biện pháp giáo dục trẻ mẫu giáo 3 - 4 tuổi kỷ năng tự 
bảo vệ bản thân

Mẫu giáo

57 Trần Thị Hạnh MN Thuận Lộc Giáo viên
Giáo dục hành vi đạo đức cho trẻ mẫu giáo từ 3 - 4 tuổi ở 
trường mầm non

Mẫu giáo

58 Lưu Thị Hải Yến MN Đức Thuận Giáo viên
Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tổ chức hoạt 
động góc cho trẻ Mẫu giáo 4-5 tuổi

Mẫu giáo

59 Dương Thị Hà MN Bắc Hồng Giáo viên
Một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động tạo hình đối 
với trẻ mầm non 4 - 5 tuổi.

Mẫu giáo

60 Trần Thị Xuân Nhiều MN Đức Thuận Giáo viên
Kinh nghiệm tổ chức hoạt động khám phá khoa học cho trẻ 4-
5 tuổi.

Mẫu giáo

61 Phạm Thị Thi MN Nam Hồng Giáo viên
Hướng dẫn trẻ 5 tuổi làm đồ dùng đồ chơi từ nguyên vật liệu 
phế thải

Mẫu giáo

62 Nguyễn Thị Thanh Thảo MN Đức Thuận Giáo viên
Một số biện pháp nâng cao giáo dục kỹ năng sống cho trẻ 5-6 
tuổi trong trường Mầm non.

Mẫu giáo

63 Lê Hải Yến MN Đậu Liêu Giáo viên Một số biện pháp giúp trẻ 4 - 5 tuổi học tốt môn âm nhạc Mẫu giáo

64 Phan Thị Huyền Mai MN Bắc Hồng Giáo viên
Một số biện pháp phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ ở 
trường mầm non.

Mẫu giáo

65 Nguyễn Thị Tình MN Bắc Hồng Giáo viên
Một số biện pháp nâng cao kỹ năng phát triển vận động cho 
trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi

Mẫu giáo

66 Vũ Thị Hoài MN Thuận Lộc Giáo viên Khám phá khoa học khơi dậy tư duy sáng tạo của trẻ Mẫu giáo

67 Lê Thị Thanh MN Đức Thuận Giáo viên
Một số kinh nghiệm tổ chức cho trẻ Mẫu giáo khám phá, trải 
nghiệm môi trường thiên nhiên.

Mẫu giáo

68 Trần Thị Lành MN Nguyễn Du Giáo viên
Một số biện pháp tổ chức hoạt động đa giác quan thông qua 
khám phá khoa học cho trẻ Mẫu giáo 3- 4 tuổi

Mẫu giáo

69 Trần Thị Mai MN Bắc Hồng Giáo viên
Một số biện pháp giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho trẻ 4 
- 5 tuổi.

Mẫu giáo



70  Đoàn Thị Vân MN Bắc Hồng Giáo viên
Một số biện pháp giúp trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi hứng thú vơi 
hoạt kể chuyện

Mẫu giáo

71 Nguyễn Thị Huyền MN Đậu Liêu Giáo viên
Một số biện pháp tổ chức trò chơi vận động nhằm phát triển 
thể lực cho trẻ mẫu giáo nhỡ ở trường mầm non

Mẫu giáo

72 Trần Thị Hoa MN Thuận Lộc Giáo viên Giáo dục kỹ năng tự phục vụ cho trẻ mẫu giáo 4 - 5 tuổi Mẫu giáo

73 Nguyến Thị Thủy MN Nam Hồng Giáo viên
Ứng dụng theo phương pháp giáo dục hiện đại montessori để 
tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho trẻ mầm non

Mẫu giáo

74 Trần Thị Thanh Hải MN Nam Hồng Giáo viên Giáo dục tính tự lập cho trẻ 5 tuổi Mẫu giáo

75 Phạm Thị Vinh MN Đậu Liêu Giáo viên
Một số biện pháp nâng cao hiệu quả 
hoạt động ở các góc cho trẻ.

Mẫu giáo

76 Lê Thị Thúy Ngân MN Nam Hồng Giáo viên Rèn kỹ năng tự phục vụ cho trẻ 4 tuổi trong trường Mầm non Mẫu giáo

77 Võ Thị Huệ MN Bắc Hồng Giáo viên
Lồng ghép phương pháp giáo dục hiện đại Montessori vào tổ 
chức chơi, hoạt động ở các góc cho trẻ mẫu giáo 3 - 4 tuổi.

Mẫu giáo

78 Nguyễn Thị Mai MN Đậu Liêu Giáo viên
Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động góc 
lồng ghép phương pháp giáo dục hiện đại cho trẻ 3-4 tuổi.

Mẫu giáo

79 Hồ Thị Xuân Lộc
TH&THCS Đậu 

Liêu
Giáo viên

Khơi dậy tình yêu quê hương đất nước qua việc dạy lồng 
ghép giáo dục tài nguyên môi trường biển, hải đảo vào môn 
Địa lý lớp 5

Quản lí

80 Đào Thị Thúy Nga MN Nam Hồng Giáo viên
Tạo hứng thú cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi thực hành trải nghiệm 
bảo vệ môi trường

Mẫu giáo

81 Nguyễn Thị Hồng Luyến MN Thuận Lộc Giáo viên
Nâng cao chất lượng giáo dục dinh dưỡng và vệ sinh an toàn 
thực phẩm cho trẻ mẫu giáo 5 - 6 tuổi ở trường mầm non

Mẫu giáo

82 Phạm Thị Thương MN Đức Thuận Giáo viên
Giáo dục trẻ 5-6 tuổi biết tác hại của rác thải nhựa đối với sức 
khỏe con người và môi trường sống.

Mẫu giáo

83 Nguyễn Thị Ni MN Trung Lương Giáo viên
Biện pháp thực hành trải nghiệm cho trẻ 3-4 tuổi trong trườn 
mầm non

Mẫu giáo

84 Phạm Thị Thu Hiền MN Đức Thuận Giáo viên
Phát triển ngôn ngữ cho trẻ 3-4 tuổi thông qua kể chuyện 
bằng chiếu bóng

Mẫu giáo

85 Nguyễn Thị Thu MN Đức Thuận Giáo viên Phát triển ngôn ngữ cho trẻ 3-4 tuổi thông qua kể chuyện. Mẫu giáo

86 Phan Thị Hoa TH Trung Lương Giáo viên
Một số biện pháp giáo dục hộc sinh chậm tiến ở trường tiểu 
học

Quản lí

87 Nguyễn Thị Tâm MN Đậu Liêu Giáo viên
Bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên lồng ghép tích 
hợp phương pháp giáo dục hiện đại thông qua các hoạt động 
cho trẻ trong trường mầm non

Quản lí

88 Nguyễn Thị Ái Hoa MN Đức Thuận Giáo viên
Nâng cao chất lượng giáo dục tổ chức hoạt động góc cho trẻ 5-
6 tuổi

Mẫu giáo

89 Nguyễn Thị Huyền Trang MN Bắc Hồng Giáo viên
Một số biện pháp giáo dục kỹ năng bảo vệ bản thân cho trẻ 
mẫu giáo 4-5 tuổi

Mẫu giáo



90 Nguyễn Thị Mỹ MN Đậu Liêu Giáo viên
Áp dụng phương pháp giáo dục hiện đại Montessori và steam 
khi tổ chức hoạt động khám phá khoa học cho trẻ 5-6 tuổi

Mẫu giáo

91 Lương Thị Ánh Tuyết MN Nguyễn Du Giáo viên
Một số giải pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ theo phương 
pháp giáo dục sớm

Quản lí

92 Kiều Thị Yến MN Nam Hồng Giáo viên
Một số biện pháp giúp bữa ăn cho trẻ ở trường Mầm non đảm 
bảo dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm

Quản lí

93 Ngô Thị Vân MN Trung Lương Giáo viên
Biện pháp tạo môi trường theo phương pháp giáo dục hiện đại 
nhằm phát huy tính tích cực cho trẻ 4-5 tuổi

Mẫu giáo

94 Phan Thị Sương MN Nguyễn Du Giáo viên
Lồng ghép phương pháp giáo dục hiện đại Glendoman vào 
hoạt động làm quen chữ cái cho trẻ Mẫu giáo

Mẫu giáo

95 Trần Thị Thu Hoài MN Trung Lương Giáo viên
Biện pháp tạo hứng thú trong hoạt động khám phá khoa học 
đối với trẻ 5 - 6 tuổi

Mẫu giáo

96 Đinh Thị Hồng Hạnh MN Nam Hồng Giáo viên
Ứng dụng tích hợp phương pháp giáo dục hiện đại montessori- 
steam vào hoạt động vẽ cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi

Mẫu giáo

97 Trần Thị Mỹ Dung MN Nam Hồng Giáo viên Tổ chức hoạt động trải nghiệm cho trẻ 5-6 tuổi Mẫu giáo

98 Lê Thị Trang MN Trung Lương Giáo viên
Một số biện pháp phát huy tính tích cực trong "chơi, 
hoạt động ở các góc" của trẻ 4 - 5 tuổi

Mẫu giáo

99 Đặng Thị Thanh Tâm MN Đức Thuận Giáo viên
Dạy trẻ 5-6 tuổi khám phá môi trường xung quang có tích 
hợp PPGDHĐ trong trường Mầm non đạt hiệu quả.

Mẫu giáo

100 Nguyễn Thị Nhung MN Đậu Liêu Giáo viên
Một số biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho trẻ 5 tuổi ở 
trường mầm non

Mẫu giáo

101 Võ Thị Quý MN Nam Hồng Giáo viên Làm thế nào để xây dựng lớp học hạnh phúc Mẫu giáo

102 Lê Thị Thanh Lam MN Trung Lương Giáo viên
Một số biện pháp chỉ đạo công tác tổ chức ăn bán trú đảm bảo 
vệ sinh ATTP cho trẻ trong trường mầm non

Quản lí

103 Lê Thị Ánh MN Trung Lương Giáo viên
Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi sử dụng đồ dùng, đồ chơi 
góc thực hành cuộc sống

Mẫu giáo

104 Kiều Thị Thu Hiền MN Trung Lương Giáo viên
Một số biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho trẻ mẫu giáo 3 - 
4 tuổi

Mẫu giáo

105 Phan Thị Lành MN Đức Thuận Giáo viên
Giải pháp làm đồ chơi sáng tạo cho trẻ chơi và trải nghiệm từ 
nguyên vật liệu phế thải

Mẫu giáo

106 Trần Thị Hồng MN Đậu Liêu Giáo viên
Lồng ghép phương pháp Montessori vào hoạt động vẽ theo đề 
tài cho trẻ 5 tuổi

Mẫu giáo

107 Trần Thị Kiều Oanh MN Đậu Liêu Giáo viên
Một số biện pháp làm đồ dùng đồ chơi để tổ chức các hoạt 
động cho trẻ mẫu giáo 3 tuổi

Mẫu giáo



108 Lê Thị Trâm Huyền TH Bắc Hồng Giáo viên
Vận dụng phương pháp kể chuyện giúp học sinh hiểu vì sao 
quân ta chiến thắng ở một số chiến thắng lớn của dân tộc 
trong chương trình lịch sử lớp 5

Lịch sử

109 Hoàng Thị Lan Anh TH Bắc Hồng Giáo viên
Một số biện pháp dạy học phát triển năng lực cho học sinh 
lớp 3  khi học nội dung tiếp cận chủ đề của môn Mĩ thuật

Mĩ thuật

110 Đoàn Thị Thuý
TH&THCS Thuận 

Lộc
Giáo viên

Đưa cuộc sống vào bài học, đưa bài học vào cuộc sống” trong 
giảng dạy môn Toán lớp 5 góp phần phát triển năng lực toán 
học cho học sinh.

Toán

111 Nguyễn Thị Hồng Hà TH Bắc Hồng Giáo viên
Vận dụng phương pháp "đóng vai" trong dạy học lịch sử lớp 
4 nhằm phát triển phẩm chất và năng lực học sinh

Lịch sử

112 Trần Thị Thúy Hà TH Nam Hồng Giáo viên
Vận dụng các bài hát ngắn giúp học sinh lớp 3 hứng thú học 
Tiếng Anh

Tiếng Anh

113 Đặng Văn Tình
TH&THCS Thuận 

Lộc
Giáo viên

Một số Phương pháp tuyển chọn và huấn luyện nâng cao 
thành tích bóng đá 5 người

Thể dục

114 Thái Quốc Chính TH Trung Lương Giáo viên
Một số biện pháp nâng cao hiệu quả học Võ thuật cổ truyền 
Việt Nam cho học sinh khối 4, khối 5.

Thể dục

115 Nguyễn Thị Quỳnh Hương
TH&THCS Thuận 

Lộc
Giáo viên

Một số biện pháp khắc phục thói quen phát âm tiếng Anh 
chưa chuẩn cho học sinh TH

Tiếng Anh

116 Nguyễn Thị Kiều Thương TH Bắc Hồng Giáo viên
Vận dụng một số kĩ thuật dạy học tích cực để dạy dạng bài 
“Mở rộng vốn từ” trong phân môn “Luyện từ và câu”cho học 
sinh lớp 2

Luyện từ và Câu

117 Nguyễn Thị Thu Hiền TH Trung Lương Giáo viên
Sử dụng chất liệu tự nhiên các loại hạt ngũ cốc vào dạy, học 
cho học sinh lớp 5 tong trường TH

Mĩ thuật

118 Lê Thị Bích Liên TH Nam Hồng Giáo viên
Một số biện pháp tạo hứng thú học tập môn Âm nhạc cho học 
sinh Lớp 1 chương trình phổ thông 2018

Âm nhạc

119 Hồ Thị Kiều Linh TH Trung Lương Giáo viên Một số biện pháp giúp học sinh TH tự tin giao tiếp tiếng anh Tiếng Anh

120 Nguyễn Thị Thanh Hoa
TH&THCS Đậu 

Liêu
Giáo viên Một số biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh lớp 5 Phương pháp

121 Nguyễn Thị Hoàn Mĩ TH Bắc Hồng Giáo viên Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học môn Tin học Tin học

122 Bùi Tiến Thực
TH&THCS Đậu 

Liêu
Giáo viên

“Phương pháp huấn luyện môn Bơi cho lứa tuổi thiếu 
niên”

Thể dục

123 Nguyễn Thị Thanh Nga TH Bắc Hồng Giáo viên
Một số biện pháp học phần "Look, listen and repeat, “Point 
and say, Let’s talk” trong giờ học Tiếng Anh Lớp 3

Tiếng Anh

124 Bùi Thị Xanh TH Trung Lương Giáo viên
Một số giải pháp tạo hứng thú cho học sinh lớp 1 trong tiết 
âm nhạc

Âm nhạc

125 Nguyễn Thị Hồng TH Đức Thuận Giáo viên
Nâng cao hiệu quả chương trình Rèn luyện Đội viên ở trường 
TH

Đội



126 Phan Thị Phương Thúy TH Nam Hồng Giáo viên
Một số biện pháp giúp học sinh TH học tốt phần mềm tập vẽ 
Paint 

Tin học

127 Ngô Thị Hồng Duyên
TH&THCS Đậu 

Liêu
Giáo viên

Biện pháp nâng cao chất lượng dạy học phân môn học hát và 
tập đọc nhạc cho học sinh lớp 5

Âm nhạc

128 Lê Thị Thu Hằng TH Bắc Hồng Giáo viên
Biện pháp giáo dục học sinh có tính cách cá biệt và phụ đạo 
học sinh hạn chế kiến thức kĩ năng học tập.

Kĩ năng sống

129 Nguyễn Thị Duyên TH Nam Hồng Giáo viên
Vai trò của giáo viên chủ nhiệm trong việc nâng cao chất 
lượng học tập cho học sinh lớp 5

Chủ nhiệm

130 Trần Văn Cảnh
TH&THCS Thuận 

Lộc
Giáo viên

Một số biện pháp bồi dưỡng kỹ năng tập đọc nhạc cho học 
sinh TH

Âm nhạc

131 Trần Thị Hoa TH Trung Lương Giáo viên Nâng cao chất lượng dạy học môn tin học ở bậc tiểu học Tin học

132 Trần Thị Hương Giang TH Bắc Hồng Giáo viên
Biện pháp xây dựng kế hoạch bài dạy Địa lý: "Người dân và 
hoạt động sản xuất ở đồng bằng duyên hải miền Trung"

Địa lí

133 Đinh Thị Cúc Anh TH Nam Hồng Giáo viên
Một số cách hướng dẫn học sinh có năng khiếu lớp 4, 5 so 
sánh hai phân số

Toán

134 Lê Thị Quỳnh Mai TH Nam Hồng Giáo viên
Một số biện pháp làm tốt công tác chủ nhiệm nhằm nâng cao 
chất lượng học tập cho học sinh lớp 1 

Chủ nhiệm

135 Nguyễn Thị Thư TH Đức Thuận Giáo viên Một số giải pháp dạy học câu cho học sinh lớp 2 Tiếng Việt

136 Trần Thị Trâm
TH&THCS Thuận 

Lộc
Giáo viên Đưa sơ đồ tư duy vào dạy luyện từ và câu lớp 5 Tiếng Việt

137 Trần Văn Phức TH Bắc Hồng Giáo viên
Một số biện pháp tổ chức khóa học bơi trườn sấp cho học 
sinh TH

GDTC

138 Nguyễn Thị Mộng Thu TH Bắc Hồng Giáo viên
Biện pháp tổ chức hoạt động với thiên nhiên trong một số tiết 
học ở lớp 3

Hoạt động 
trải nghiệm

139 Võ Thị Thu Hiền TH Nam Hồng Giáo viên
Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học môn Toán lớp 
3

Toán

140 Nguyễn Thị Xuân Hương TH Đức Thuận Giáo viên
Nâng cao chất lượng dạy học môn Khoa học theo định hướng 
phát triển phẩm chất, năng lực học sinh ở những bài không có 
địa chỉ sử dụng phương pháp "Bàn tay nặn bột"

Khoa học

141 Nguyễn Thị Hương
TH&THCS Thuận 

Lộc
Giáo viên

Sử dụng phương pháp “bàn tay nặn bột” nhằm nâng cao chất 
lượng dạy học môn khoa học ở lớp 4 bài dạy : Nước có 
những tính chất gì?

Tự nhiên - 
Xã hội

142 Phan Thị Thanh Hương TH Nam Hồng Giáo viên
Biện pháp chỉ đạo đổi mới sinh hoạt tổ chuyên môn ở trường 
TH

Quản lí

143 Nguyễn T. Tương Phùng TH Đức Thuận Giáo viên
Một số biện pháp nhằm phát huy năng lực tự chủ, tự học - Kĩ 
năng giao tiếp hợp tác cho học sinh lớp 2.

Kĩ năng sống



144 Trần Thị Diệu Thúy
TH&THCS Đậu 

Liêu
Giáo viên Biện pháp giúp học sinh TH ghi nhớ từ vựng hiệu quả Tiếng Anh

145 Lê Thị Tuyết Hồng TH Nam Hồng Giáo viên
Phương pháp hướng dẫn học sinh năng khiếu lớp 5 giải các 
dạng toán chuyển động đều

Toán

146 Bùi Văn Tùng TH Nam Hồng Giáo viên Một số kinh nghiệm nâng cao kỉ thuật môn Bóng bàn Thể dục

147 Phạm Thị Đức TH Đức Thuận Giáo viên
Một số giải pháp giúp học sinh TH phát huy khả năng sáng 
tạo từ những vật liệu phế thải

Mĩ thuật

148 Võ Thị Mai THCS Trung Lương Giáo viên
Dạy học theo chủ đề: "Những cuộc kháng chiến chống ngoại 
xâm ở các thế kỉ X-XV" SGK Lịch sử 7 theo hướng tổ chức 
hoạt động học tập trải nghiệm.

Lịch sử

149 Phan Thị Hồng Mây THCS Đức Thuận Giáo viên Rèn luyện kỹ năng viết luận cho học sinh giỏi lớp 9 Tiếng Anh

150 Đào Văn Tú
TH&THCS Đậu 

Liêu
Giáo viên

Hướng dẫn học sinh khai thác Atlat Địa lý Việt Nam trong 
dạy học phần Địa lý Nông nghiệp trong chương trình Địa lý 9

Địa lí

151 Kiều Quang Hùng THCS Trung Lương Giáo viên
Lựa chọn kỹ thuật dạy học cho các tiết học khác nhau của 
môn Tiếng Anh lớp 6 theo hướng phát triển phẩm chất và 
năng lực của học sinh.

Tiếng Anh

152 Nguyễn Thị Ngọc Hà
TH&THCS Đậu 

Liêu
Giáo viên

Một số kinh nghiệm dạy bài Unit 9: Festival around the world 
- Communication-Grade 7 đạt hiệu quả

Tiếng Anh

153 Trần Thị Quỳnh THCS Bắc Hồng Giáo viên
Giải pháp góp phần nâng cao chất lượng học tập cho HS lớp 
9 môn Mĩ thuật bậc THCS
qua chủ đề 5 "Sáng tạo từ vật tìm được"

Mĩ thuật

154 Lê Thị Hương THCS Nam Hồng Giáo viên
Rèn luyện học sinh phát triển năng lực ứng dụng Toán học 
vào thực tiễn thông qua môn Toán 7

Toán

155 Kiều Mạnh Hoàng
 TH&THCS Thuận 

Lộc
Giáo viên

Nâng cao hiệu quả dạy và học các bài toán về phương trình 
bậc hai chứa tham số

Toán

156 Võ Thị Khánh Duyên THCS Nam Hồng Giáo viên
Phát triển năng lực giải quyết vấn đề thực tiễn cho học sinh 
lớp 9 thông qua các bài toán thực tế

Toán

157 Nguyễn Hùng Dũng THCS Trung Lương Giáo viên Sử dụng hằng đẳng thức để giải bài toán cực trị Toán

158 Nguyễn Anh Nghĩa THCS Bắc Hồng Giáo viên
Hướng dẫn học sinh khai thác một số bài toán trong chương 
trình THCS

Toán

159 Phan Thị Hoa THCS Bắc Hồng Giáo viên
Một số biện pháp vận dụng tổ chức trò chơi tạo hứng thú học 
tạp cho học sinh trong phân môn học hát âm nhac lớp 7

Âm nhạc

160 Nguyễn Thị Thảo
TH&THCS Đậu 

Liêu
Giáo viên

Một số dạng toán về ứng dụng của hệ thức Vi-et dành cho 
học sinh lớp 9

Toán

161 Nguyễn Thị Lan THCS Nam Hồng Giáo viên
Một số biện pháp định hướng phát triển năng lực cho học 
sinh thông qua tiết luyện tập Đại số 7

Toán

162 Trần Thị Minh Xuân THCS Bắc Hồng Giáo viên
Dạy học chủ đề thơ mới ( Ngữ văn 8) theo đặc trưng thể loại, 
định hướng phẩm chất năng lực học sinh

Ngữ văn



163 Bùi Thị Ánh Hà THCS Bắc Hồng Giáo viên
Tạo hứng thú nhằm ôn tập và mở rộng vốn từ cho học sinh 
thông qua kĩ thuật Khăn trải bàn

Tiếng Anh

164 Trần Thị Ngọc Lan THCS Trung Lương Giáo viên
Giải pháp dạy bài thực hành theo hướng phát triển năng lực 
người học môn hóa học THCS.

Hóa học

165 Đoàn Hội Thi THCS Trung Lương Giáo viên
Phương pháp quy hoạch động và ứng dụng dạy bồi dưỡng tin 
học cấp THCS

Tin học

166 Trần Thị Thùy Dương THCS Bắc Hồng Giáo viên
Hướng dẫn khai thác các  ứng dụng và sáng tạo bài toán mới 
từ một bài toán về quan hệ chia hết

Toán

167 Nguyễn Hữu Trí THCS Bắc Hồng Giáo viên
Biện pháp tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong môn 
tiếng Anh lớp 8

Tiếng Anh

168 Võ Lệ Thu THCS Nam Hồng Giáo viên Một số dạng bài tập kim loại tác dụng với muối Hóa học

169 Nguyễn Thị Thanh Nhàn
 TH&THCS Thuận 

Lộc
Giáo viên

Phát triển năng lực vận dụng, liên hệ kiến thức lịch sử đã học 
để giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra trong dạy học môn 
Lịch sử lớp 9 THCS

Lịch sử

170 Phạm Thị Lan THCS Đức Thuận Giáo viên
Hướng dẫn HS học tích cực khi dạy văn bản Thánh Gióng - 
Ngữ Văn 6.

Ngữ Văn

171 Phan Văn Thắng THCS Nam Hồng Giáo viên
Một số biện pháp bồi dưỡng học sinh giỏi môn Vật lí 9 phần 
Điện học

Vật lí

172 Trần Văn Phú THCS Đức Thuận Giáo viên Tạo hứng thú cho HS qua khai thác một bài toán gốc Toán

173 Nguyễn Thị Thanh Nga THCS Trung Lương Giáo viên
Giáo dục lòng yêu nước qua truyện ngắn "Làng" của nhà văn 
Kim Lân - Ngữ văn 9

Ngữ văn

174 Trần Thị Thu Huyền
 TH&THCS Thuận 

Lộc
Giáo viên

Một số kinh nghiệm soạn giảng theo định hướng phát triển 
năng lực học sinh trong dạy học chủ đề dân cư môn Địa lý 
lớp 9 THCS.

Địa lí

175 Phạm Thị Hoa THCS Bắc Hồng Giáo viên
Một số biện pháp giúp học sinh lớp 8 học tốt môn Lập trình 
Pascal

Tin học

176 Nguyễn Thị Minh Huệ THCS Nam Hồng Giáo viên
Tạo hứng thú học tập với chủ đề Giải bài Toán bằng cách lập 
phương trình trong Đại số 8 theo hướng tiếp cận Chương 
trình GDPT mới

Toán

177 Lê Thị Mai THCS Bắc Hồng Giáo viên
Biện pháp giúp học sinh lớp 6 có hứng thú và phát triển kĩ 
năng nói để nâng cao chất lượng dạy- học Tiếng Anh

Tiếng Anh

178 Lê Thị Ngọc Hà THCS Bắc Hồng Giáo viên
Khai thác vận dụng giải toán cho học sinh từ một bài toán lớp 
8

Toán

179 Nguyễn Tiến Sơn THCS Bắc Hồng Giáo viên
Xây dựng hoạt động dạy học với nội dung vận dụng kiến thức 
vào thực tiễn

Hóa học

180 Cao Thị Tuyết
TH&THCS Đậu 

Liêu
Giáo viên

Thiết kế hoạt động khởi động nhằm tạo hứng thú cho học 
sinh trong dạy học môn Địa lí THCS

Địa lí

181 Phan Thị Phúc THCS Đức Thuận Giáo viên
Nâng cao hứng thú và hiệu quả tổ chức hoạt động nhóm trong 
môn Lịch Sử 7.

Lịch Sử



182 Nguyễn Thị Hoài Thanh THCS Đức Thuận Giáo viên
Hướng dẫn học sinh giải bài tập hiệu suất phản ứng trong 
chương trình Hóa học THCS

Hóa Học

183 Đinh Văn Sự THCS Bắc Hồng Giáo viên
Một số giải pháp sử dụng màu trong chủ đề 3 "Màu sắc" góp 
phần nâng cao chất lượng dạy- học môn Mĩ thuật ở lớp 6

Mĩ thuật

184 Trần Công Hướng THCS Nam Hồng Giáo viên
Nâng cao chất lượng học tập chủ đề "Màu sắc" theo định 
hướng phát triển năng lực Môn Mĩ thuật 6

Mĩ thuật

185 Nguyễn Thị Thanh Ngân THCS Đức Thuận Giáo viên
Vận dụng một số phương phương pháp và kỹ thuật dạy học 
tích cực theo định hướng phát triển năng lực phẩm chất ở 
môn Ngữ Văn 9.

Ngữ Văn

186 Trần Thị Phương Lài THCS Đức Thuận Giáo viên Giải pháp nâng cao chất lượng học tập bằng hình thức phối hợp phân môn trong chủ Mĩ thuật

187 Nguyễn Duy Thái
TH&THCS Đậu 

Liêu
Giáo viên

Tiếp cận linh hoạt dạng toán tìm tham số để các nghiệm của 
phương trình bậc hai thỏa mãn một hệ thức

Toán

188 Phan Thị Thu Giang THCS Nam Hồng Giáo viên
Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học Chương trình 
Tiếng Anh lớp 8

Tiếng Anh

189 Mông Thị Thu Hiền THCS Nam Hồng Giáo viên
Dạy học phát triển năng lực học sinh qua bài "Nhật bản" - 
Lịch sử 9

Lịch sử

190 Lương Thị Thu
TH&THCS Đậu 

Liêu
Giáo viên

Một số phương pháp để rèn các âm có hiệu quả trong chương 
trình Tiếng Anh 7

Tiếng Anh

191 Nguyễn Thị Thanh Huyền THCS Đức Thuận Giáo viên
Nâng cao chất lượng bộ môn địa lý thông qua việc tổ chức trò 
chơi trong dạy học Địa lý khối 6,7.

Địa lí

192 Lê Thị Thu Hương THCS Trung Lương Giáo viên
Một số hoạt động trải nghiệm sáng tạo với chủ đề  
OURGREENERWORLD Tiếng anh 6

Tiếng Anh

193 Trần Thị Hoa
TH&THCS Đậu 

Liêu
Giáo viên

Tổ chức một số hoạt động tích cực cho phần "Khởi động" 
trong giờ học phân môn Văn ở THCS.

Ngữ văn

194 Đặng Thị Lịch THCS Bắc Hồng Giáo viên
Vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp trong việc tổ chức, 
hướng dẫn, quản lý các hoạt động phong trào

Chủ nhiệm

UỶ BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ

(Danh sách này có 194 đề tài, sáng kiến của 195 tác giả)
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