
 

 

 

UBND TỈNH KIÊN GIANG 

HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN  

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 06/QĐ-HĐSK Kiên Giang, ngày 20 tháng 4 năm 2020 
 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công nhận sáng kiến cấp tỉnh năm 2019 

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN TỈNH KIÊN GIANG 

 
 

Căn cứ Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02/3/2012 của Chính phủ ban 

hành Điều lệ sáng kiến; 

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; 

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 được ban hành kèm theo Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 

02/3/2012 của Chính phủ. 

Căn cứ nội dung Biên bản số 77/BB-HĐSK ngày 18/3/2020 của Hội đồng 

sáng kiến tỉnh Kiên Giang về việc họp Hội đồng sáng kiến tỉnh Kiên Giang năm 

2019. 

Theo đề nghị của Thường trực Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Công nhận sáng kiến cấp tỉnh năm 2019 cho 44 giải pháp sáng 

kiến (danh sách kèm theo). 

Điều 2. Thường trực Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh và cá nhân có tên tại 

Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.  

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

Nơi nhận:  
- Như Điều 2;   
- Lưu: VT, P. CN. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 
(đã ký)  

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ KH&CN 

Lê Thanh Việt 



 

 

DANH SÁCH CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN CẤP TỈNH NĂM 2019 

(Kèm theo Quyết định số 06/QĐ-HĐSK ngày 20 tháng 4 năm 2020 

của Hội đồng Sáng kiến tỉnh Kiên Giang) 

 
 

TT Họ tên, chức vụ, đơn vị công tác 
Tên sáng kiến, giải pháp trong công tác, đề 

tài nghiên cứu 
Phạm vi ảnh hưởng 

Tên giải pháp trong công tác 

1. Ông/bà: Đào Thị Thu Trang 

Chức vụ: Giáo viên 

Đơn vị công tác: Trường THPT Thạnh 

Tây 

Phương pháp nhận biết các chất vô cơ môn Hóa 

học THCS – Bồi dưỡng học sinh giỏi. 

Áp dụng các trường trên 

địa bàn tỉnh. 

2. Ông/bà: Nguyễn Thanh Phong 

Chức vụ: Giáo viên 

Đơn vị công tác: Trường THPT An 

Biên 

Xây dựng và sử dụng một số bài tập Vật lý lớp 

12 tiếp cận chuẩn PISA, định hướng phát triển 

năng lực và kích thích hứng thú học tập của học 

sinh. 

Áp dụng tất cả các 

trường THPT. 

3. Ông/bà: Lương Thị Ngọc Trâm 

Chức vụ: Giáo viên 

Đơn vị công tác: Trường THPT Ba 

Hòn – Kiên Lương 

Một số kỹ năng giúp học sinh làm tốt câu hỏi 

trắc nghiệm tình huống pháp luật trong môn 

Giáo dục công dân lớp 12. 

Áp dụng các trường 

THPT khác trong tỉnh 

Kiên Giang. 

4. Ông/bà: Đặng Văn Thi 

Chức vụ: Giáo viên 

Đơn vị công tác: Trường THPT 

Nguyễn Trung Trực 

Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh 

giá trong bộ môn Toán. 

Áp dụng quản lý chuyên 

môn cấp tỉnh. 

5. Ông/bà: Nguyễn Thị Mỹ Duyên 

Chức vụ: Phó Hiệu trưởng 

Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tư vấn 

tâm lý của trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn 

Đạt. 

Áp dụng cho các trường 

THPT trong tỉnh 
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Đơn vị công tác: Trường THPT Huỳnh 

Mẫn Đạt 

6. Ông/bà: Trần Thanh Toàn 

Chức vụ: Bí thư 

Đơn vị công tác: Trường THPT Giồng 

Riềng 

Tạo nguồn quỹ giúp bạn vượt khó bằng việc thu 

gom giấy vụn và chai nhựa góp phần giảm tỷ lệ 

học sinh bỏ học trong nhà trường. 

Áp dụng các trường ở 

các cấp học trong và 

ngoài tỉnh. 

7. Ông/bà: Đàm Thanh Lạc 

Chức vụ: Hiệu trưởng 

Đơn vị công tác: Trường THPT Giồng 

Riềng 

Hiệu trưởng chỉ đạo xây dựng “Bản tin phổ biến, 

giáo dục pháp luật cho học sinh” ở trường Trung 

học phổ thông. 

Áp dụng các trường 

THPT trong toàn tỉnh 

Kiên Giang và trong cả 

nước. 

8. Ông/bà: Trương Hách Nhi Ta 

Chức vụ: Trưởng phòng 

Đơn vị công tác: Phòng Giáo dục Tiểu 

học – Sở GD&ĐT 

Nâng cao hiệu quả công tác tự đánh giá và đánh 

giá ngoài các trường Tiểu học trên địa bàn tỉnh. 

Áp dụng ở nhiều 

P.GD&ĐT trong tỉnh. 

9. Ông/bà: Lê Thị Giang 

Chức vụ: Giáo viên 

Đơn vị công tác: Trường THPT Hòn 

Đất 

Tổ chức hoạt động Trải nghiệm sáng tạo trong 

văn học hiện thực 1930 – 1945. 

Áp dụng nhân rộng tại 

các đơn vị khác trong 

tỉnh. 

10. Ông/bà: Đinh Thành Đông 

Chức vụ: Tổ trưởng tổ Sử-Địa-GDCD 

Đơn vị công tác: Trường THPT Võ 

Văn Kiệt 

Đa dạng hóa hình thức khởi động bài mới và 

luyện tập củng cố kiến thức để tạo hứng thú học 

tập cho học sinh trong tiết dạy học Lịch sử 10 ở 

trường THPT Võ Văn Kiệt. 

Áp dụng các trường 

THPT ở Kiên Giang. 

11. Ông/bà: Đặng Trung Hiếu 

Chức vụ: Giáo viên 

Đơn vị công tác: Trường THPT Long 

Sử dụng máy in 3D làm đồ dùng dạy học và 

hướng dẫn học sinh thi Khoa học kỹ thuật cấp 

Tỉnh. 

Áp dụng nhiều trường 

phổ thông khác trong 

tỉnh. 
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Thạnh – Giồng Riềng 

12. 
Ông/bà: Bùi Thị Ngọc Trầm 

Chức vụ: Giáo viên 

Đơn vị công tác: Trường THPT Ngô Sĩ 

Liên 

Giải pháp tạo sự hứng thú cho học sinh trong tiết 

học Văn học trung đại lớp 10. 

Áp dụng các đơn vị khác 

trong tỉnh Kiên Giang. 

13. Ông/bà: Phan Châu Nhã Ý 

Chức vụ: Giáo viên 

Đơn vị công tác: Trường THPT 

Nguyễn Thần Hiến 

Tổ chức hoạt động ngoại khóa theo hướng phát 

triển năng lực tự học cho học sinh khối 11, chủ 

đề “Khai thác và sử dụng điện năng vùng Tây 

Nam Bộ”. 

Áp dụng nhân rộng ở các 

trường THPT. 

14. Ông/bà: Phạm Thị Mơ 

Chức vụ: Hiệu trưởng 

Đơn vị công tác: Trường THPT Phó 

Cơ Điều 

Một số giải pháp phối hợp Ban Giám hiệu và 

Ban chấp hành Công đoàn chỉ đạo thành công 

phong trào thi đua chuyên đề“Xanh- Sạch - Đẹp, 

bảo đảm an toàn vệ sinh lao động” trong trường 

học. 

Áp dụng cho những 

trường THPT chưa được 

Sở Giáo dục công nhận 

là trường “Xanh –Sạch- 

Đẹp- An toàn vệ sinh lao 

động”. 

15. Ông/bà: Nguyễn Thị Mộng Huyền 

Chức vụ: Giáo viên 

Đơn vị công tác: Trường THPT Võ 

Văn Kiệt 

Giải pháp nâng cao chất lượng bồi dưỡng học 

sinh giỏi môn Sinh học ở trường THPT Võ Văn 

Kiệt. 

Áp dụng ở các trường 

trong tỉnh. 

16. Ông/bà: Nguyễn Thị Đoan Trang 

Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng 

Đơn vị công tác: Sở Giáo dục và Đào 

tạo 

Ứng dụng công nghệ thông tin trong việc chấm 

điểm thi đua Nội dung 3- Công tác thi đua, khen 

thưởng của các đơn vị. 

Áp dụng nhân rộng ở các 

Phòng Giáo dục và Đào 

tạo; các Sở, ban ngành 

trong và ngoài tỉnh. 

17. Ông/bà: Lê Thị Hiền 

Chức vụ: Giáo viên 

Giải pháp tích hợp giáo dục các giá trị văn hóa 

lịch sử huyện Giang Thành trong môn Ngữ văn 

9, trường TH&THCS Vĩnh Phú B huyện Giang 

Áp dụng nhân rộng trên 

toàn tỉnh Kiên Giang. 



4 

 

 

Đơn vị công tác: Trường TH&THCS 

Vĩnh Phú B, huyện Giang Thành 

Thành năm học 2018-2019. 

18. Ông/bà: Văn Chương 

Chức vụ: Giáo viên 

Đơn vị công tác: Trường THCS Phú 

Mỹ, huyện Giang Thành 

Một số giải pháp nâng cao chất lượng giải bài 

toán trên máy tính bằng ngôn ngữ lập trình 

Pascal trong chương trình tin học lớp 8 tại 

trường THCS Phú Mỹ huyện Giang Thành năm 

học 2018-2019. 

Áp dụng tại đơn vị và có 

thể nhân rộng trên địa 

bàn tỉnh. 

19. Ông/bà: Nguyễn Thị Ngọc Loan 

Chức vụ: Phó Giám đốc 

Đơn vị công tác: Trường Tiểu học 

Vĩnh Phú, huyện Giang Thành 

Một số giải pháp rèn kỹ năng viết đúng chính tả 

cho học sinh lớp 42, trường Tiểu học Vĩnh Phú, 

nhằm nâng cao chất lượng viết đúng, viết đẹp 

trong năm học  2018 – 2019. 

Áp dụng một số trường 

trong địa bàn huyện 

Giang Thành và toàn 

tỉnh Kiên Giang. 

20. Ông/bà: Tống Mạnh Hùng 

Chức vụ: Giáo viên 

Đơn vị công tác: Trường Tiểu học 

Vĩnh Phú, huyện Giang Thành 

Một số giải pháp giúp học sinh trải nghiệm sáng 

tạo học tốt kiến thức hình học lớp 5 tại lớp 5/2 

trường Tiểu học Vĩnh Phú, năm học 2018-2019. 

Áp dụng nhân rộng trên 

phạm vi toàn tỉnh. 

21. Ông/bà:  Phan Văn Sơn 

Chức vụ: Giáo viên 

Đơn vị công tác: Trường Tiểu học 

Vĩnh Phong 1, huyện Vĩnh Thuận 

Giải pháp giúp học sinh lớp 5, Trường Tiểu học 

Vĩnh Phong 1 khắc phục sai lầm khi học giải 

toán "Chuyển động đều". 

Áp dụng trong tỉnh.  

22. Ông/bà: Đặng Thị Dình 

Chức vụ: Giáo viên 

Đơn vị công tác: Trường TH&THCS 

Phong Đông, huyện Vĩnh Thuận 

Giải pháp nâng cao kỹ năng giao tiếp bằng 

Tiếng Anh cho học sinh lớp 3,4,5 của trường 

TH&THCS Phong Đông, huyện Vĩnh Thuận, 

tỉnh Kiên Giang thông qua các hình thức ngoài 

giờ học chính khóa. 

Áp dụng cho các trường 

khác trên địa bàn tỉnh 

Kiên Giang 

23. Ông/bà: Thiều Quốc Hùng Một số giải pháp sử dụng hiệu quả phần mềm Áp dụng các trường 

trong huyện và trong 
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Chức vụ: Giáo viên 

Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Hòa 

Điền, huyện Kiên Lương 

Camtasia Studio trong dạy học. tỉnh 

24. Ông/bà: Đoàn Văn Kiều 

Chức vụ: Giáo viên 

Đơn vị công tác: Trường PTCS Sơn 

Hải, huyện Kiên Lương 

Một số giải pháp trong việc định hướng, hướng 

dẫn học sinh nghiên cứu khoa học ở Trường 

PTCS Sơn Hải 

Áp dụng cho các trường 

học THCS của các 

huyện và trong tỉnh 

25. Ông/bà: Nguyễn Thanh Hải 

Chức vụ: Phó Hiệu trưởng 

Đơn vị công tác: Trường PTCS Hòn 

Nghệ, huyện Kiên Lương 

Một số giải pháp chỉ đạo để duy trì kết quả trong 

các kỳ thi học sinh giỏi ở trường PTCS Hòn 

Nghệ. 

Áp dụng các trường 

trong huyện cũng như 

ngoài huyện Kiên 

Lương. 

26. Ông/bà: Nguyễn Thị Ngọc Hà 

Chức vụ: Phó Trưởng phòng 

Đơn vị công tác: Phòng GD&ĐT 

huyện Kiên Lương 

Một số giải pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng 

cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp Trung học cơ sở 

ở huyện Kiên Lương năm học 2017-2018. 

Áp dụng được cả cấp 

THPT và cấp THCS ở 

các huyện khác trong 

tỉnh. 

27. Ông/bà: Thái Thị Duy Quyên 

Chức vụ: Phó Trưởng phòng 

Đơn vị công tác: Ban Tuyên giáo TU 

Một số giải pháp đấu tranh phòng, chống “diễn 

biến hòa bình” trên không gian mạng của tỉnh từ 

năm 2018 đến nay. 

Áp dụng trên nhiều 

thành viên hợp tác của từ 

các CQ trong cấp huyện 

và tỉnh; kết nối, phối hợp 

chặt chẽ với các lực 

lượng đấu tranh của tỉnh 

với các lực lượng trên cả 

nước. 

28. Ông/bà: Đoàn Hữu Thắng, Phùng Thị 

Bích Lam, Nguyễn Thuận Hòa, Phạm 

Lê Hạnh Thảo 

Nâng cao hiệu quả của công tác tuyên truyền về 

bảo vệ môi trường thông qua việc tổ chức “Ngày 

hội môi trường”. 

Áp dụng nhân rộng mô 

hình qua các tỉnh thành 

khác. 
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Chức vụ: Phó Giám đốc, Chi cục 

trưởng, Trưởng phòng, Chuyên viên 

Đơn vị công tác: Sở Tài nguyên và 

Môi trường 

29. Ông/bà: Nguyễn Văn Phích 

Chức vụ: Bí thư 

Đơn vị công tác: Thành ủy Rạch Giá 

Đẩy mạnh xây dựng phường đạt chuẩn Văn 

minh đô thị trên địa bàn thành phố Rạch Giá. 

Áp dụng rộng rãi các 

phường nội ô trên địa 

bàn tỉnh. 

30. Ông/bà: Nguyễn Kim Nương 

Chức vụ: Phó Chủ tịch 

Đơn vị công tác: UBND huyện Giồng 

Riềng 

Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện cứu 

người năm 2018 đạt và vượt chỉ tiêu trên giao 

Áp dụng trên địa bàn các 

huyện, thị, thành trong 

tỉnh trên toàn quốc. 

31. Ông/bà: Võ Thanh Hùng 

Chức vụ: Chủ nhiệm 

Đơn vị công tác: Ủy ban kiểm tra 

huyện ủy Giồng Riềng 

Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu 

của tổ chức Đảng, qua công tác kiểm tra, giám 

sát của Đảng ở Đảng bộ huyện. 

Áp dụng toàn tỉnh. 

32. Ông/bà: Võ Tùng 

Chức vụ: Phó Chủ tịch 

Đơn vị công tác: UBND huyện Giồng 

Riềng 

Tập trung chỉ đạo thực hiện các giải pháp nâng 

cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa 

của các tập thể, cá nhân, cơ sở sản xuất kinh 

doanh, doanh nghiệp giai đoạn năm 2015 - 2020 

tiến tới công nhận thương hiệu sản phẩm hàng 

hóa và đăng ký nhãn hiệu và logo cho các tổ 

chức, cá nhân trên địa bàn huyện. 

Áp dụng tại địa phương 

và chia sẽ nêu trên hầu 

hết các địa phương. 

33. Ông/bà: Nguyễn Thị Minh Hòa 

Chức vụ: Hiệu trưởng 

Đơn vị công tác: Trường Tiểu học An 

Một số giải pháp xây dựng trường tiểu học đạt 

chuẩn Quốc gia. 

Áp dụng ở các trường 

trong và ngoài tỉnh. 
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Thới 1, huyện Phú Quốc 

34. Ông/bà: Phạm Thị Thúy Liễu 

Chức vụ: Giáo viên 

Đơn vị công tác: Trường Tiểu học 

Dương Tơ 1, huyện Phú Quốc 

Một số biện pháp giáo dục ý thức cho đội viên 

bảo vệ môi trường từ việc tái sử dụng rác thải ở 

trường Tiểu học Dương Tơ 2. 

Áp dụng các trường học 

tại huyện và trong tỉnh. 

35. Ông/bà: Lê Thị Thương 

Chức vụ: Phó Hiệu trưởng 

Đơn vị công tác: Trường THCS Tân 

Hội, huyện Tân Hiệp 

Biện pháp chỉ đạo hoạt động giáo dục phòng, 

chống ma tuý cho học sinh khối 9 tại  trường 

trung học cơ sở Tân Hội năm học 2018-2019. 

Áp dụng trong huyện và 

tỉnh. 

36. Ông/bà: Nguyễn Thị Mộng Thu 

Chức vụ: Phó Hiệu trưởng 

Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Tân 

Thành 1, huyện Tân Hiệp 

Một số biện pháp nâng cao hành vi đạo đức cho 

học sinh ở trường Tiểu học Tân Thành 1 năm 

học 2018 – 2019. 

Áp dụng đạt hiệu quả tốt 

trong phạm vi huyện và 

tỉnh. 

37. Ông/bà: Lâm Minh Hậu 

Chức vụ: Phó Giám đốc 

Đơn vị công tác: Trung tâm Bồi dưỡng 

Chính trị huyện An Minh 

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác Bồi 

dưỡng lý luận chính trị ở Trung tâm Bồi dưỡng 

Chính trị huyện An Minh, năm 2018. 

Áp dụng nhân rộng các 

đơn vị khác trong tỉnh. 

38. Ông/bà: Huỳnh Chí Thanh 

Chức vụ: Giảng viên 

Đơn vị công tác: Trường Cao đẳng 

Kiên Giang 

Thiết kế mô hình thực hành hệ thống tủ lạnh tại 

Trường Cao đẳng Kiên Giang. 

Áp dụng nhân rộng ra ở 

các đơn vị trường nghề 

khác trong và ngoài tỉnh. 

39. Ông/bà: Lê Thùy Dương 

Chức vụ: Giảng viên 

INTRO – Mô hình dẫn nhập bài giảng hiệu quả 

được chứng thực qua Hội Giảng các cấp. 

Áp dụng tại trường, có 

thể nhân rộng địa 

phương và toàn quốc. 
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Đơn vị công tác: Trường Cao đẳng 

Kiên Giang 

40. Ông/bà: Nguyễn Thị Hoàng Quyên 

Chức vụ: Phó Hiệu trưởng 

Đơn vị công tác: Trường Cao đẳng 

Kiên Giang 

Dự báo và đề xuất biện pháp đào tạo, cung ứng 

lao động đáp ứng cơ cấu nhân lực huyện Phú 

Quốc giai đoạn 2016-2020. 

Áp dụng trong tỉnh. 

41. Ông/bà: Trịnh Minh Tân 

Chức vụ: Trưởng phòng 

Đơn vị công tác: Trường Cao đẳng 

Kiên Giang 

Ứng dụng mạng xã hội (Zalo, Facebook…) để 

nâng cao hiệu quả khảo sát sinh viên, giáo viên 

tại trường Cao đẳng Kiên Giang. 

Áp dụng tại các cơ sở 

giáo dục khác trong và 

ngoài tỉnh Kiên Giang 

42. Ông/bà: Phạm Vũ Hồng 

Chức vụ: Chủ tịch 

Đơn vị công tác: UBND tỉnh Kiên 

Giang 

Giải pháp đổi mới phương thức thu hút đầu tư 

trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 

Áp dụng rộng rãi tại các 

sở, ban, ngành và địa 

phương. 

43. Ông/bà: Huỳnh Vĩnh Lạc 

Chức vụ: Chánh Văn phòng 

Đơn vị công tác: UBND tỉnh Kiên 

Giang 

Giải pháp mở rộng, nâng cao chất lượng dịch vụ 

Tổng đài 1022 của tỉnh Kiên Giang. 

Áp dụng rộng rãi tại các 

sở, ban, ngành và địa 

phương. 

44. Ông/bà: Phan Đình Nghĩa 

Chức vụ: Chủ tịch 

Đơn vị công tác: UBND huyện Giồng 

Riềng 

Một số giải pháp trong chỉ đạo thực hiện xây 

dựng huyện đến năm 2020 đạt nông thôn mới. 

Áp dụng nhân rộng ra để 

tiếp tục thực hiện trên 

địa bàn các huyện trong 

tỉnh trên toàn quốc. 

 


