
UBND TP BUÔN MA THUỘT 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

                                        Buôn Ma Thuột, ngày      tháng 7 năm 2022 

DANH SÁCH  

TÓM TẮT THÀNH TÍCH ĐỀ NGHỊ BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KHEN THƯỞNG 

TRONG THỰC HIỆN PHONG TRÀO THI ĐUA “ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TRONG QUẢN LÝ, GIẢNG 

DẠY VÀ HỌC TẬP” NĂM HỌC 2021-2022 

(Kèm theo Tờ trình số         /TTr-PGDĐT ngày     tháng  7 năm 2022 của Phòng Giáo dục và Đào tạo TP BMT) 

 

TT Đơn vị Tóm tắt thành tích 

1 THCS Nguyễn Chí Thanh 

Nhà trường bám sát văn bản chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học của 

Phòng Giáo dục Đào tạo, xây dựng kế hoạch,  triển khai, chỉ đạo chuyên môn, 

giáo viên thực hiện: 

Chủ động xây dựng KHDH các bộ môn theo văn bản hướng dẫn của các 

cấp và có sự điều chỉnh phù hợp đối với hình thức dạy học trực tuyến. 

Trang bị, nâng cấp, cải tạo hệ thống đường truyền internet ở tất cả các phòng 

học, thuận lợi cho GV sử dụng dạy trực tuyến, sử dụng phần mềm dạy học ổn 

định và dạy học trực tuyến theo lớp để quản lý HS và đảm bảo hiệu quả dạy 

học, đồng thời kết hợp với hình thức giao bài cho 03 HS không có thiết bị học 

tập. 

100% giáo viên trong nhà trường đã tự trang bị thiết bị dạy học trực 

tuyến như laptop, đường truyền, webcam, micro, bảng viết điện tử,....  

Với tinh thần vừa chống dịch bệnh Covid, vừa đảm bảo được tiến độ, kế 

hoạch giáo dục của Nhà trường, nên đội ngũ GV đã nêu cao tinh thần trách 

nhiệm, tích cực tham gia nghiên cứu, tập huấn và vận dụng hệ thống giảng 

dạy trực tuyến thông qua ứng dụng Zoom, Azota và khai thác kho học liệu 



điện tử trên hệ thống LMS một cách có hiệu quả. Đến nay 100% giáo viên đã 

chủ động các phương pháp trong dạy trực tuyến. 

Vận dụng linh hoạt các các phương án, kịch bản dạy học để thực hiện 

mục tiêu kép: Hoàn thành chương trình giáo dục và đảm bảo phòng chống 

dịch. 

Các hoạt động chuyên môn của nhà trường như: thực hiện chuyên đề, 

SHCM theo hướng NCBH được thực hiện theo đúng kế hoạch, nội dung phù 

hợp với hoạt động dạy học trực tuyến, giúp đội ngũ thêm cơ hội chia sẻ, hỗ 

trợ nhau trong việc ứng dụng CNTT vào giảng dạy.  

Trong năm học 2021-2022 thư viện được công nhận danh hiệu Thư 

viện trường học tiên tiến, tất cả các phòng học đều được trang bị Smat Tivi có 

kết nối wifi và mạng Internet, thuận lợi cho việc ứng dụng CNTT trong dạy 

học. 

Nhà trường thường xuyên tham mưu với các cấp ủy Đảng, chính 

quyền địa phương, các Ban ngành đoàn thể, Ban đại diện cha mẹ học sinh để 

cùng tham gia công tác giáo dục, xây dựng cơ sở vật chất, khen thưởng, giúp 

đỡ học sinh nghèo vượt khó, vận động học sinh bỏ học ra lớp. 

Đã thực hiện nghiêm túc việc tuyên truyền, GD học sinh thực hiện tốt 

an toàn giao thông, an toàn thực phẩm và an ninh trật tự; phòng, chống tai nạn 

thương tích, đuối nước, cháy nổ, thảm họa, thiên tai. 

Chú trọng việc giáo dục lòng yêu nước, đạo đức, lối sống, các giá trị 

văn hóa, bản sắc văn hóa dân tộc hướng học sinh đến Chân - Thiện - Mỹ 

thông qua các tiết học, các buổi sinh hoạt NGLL. 

Vận dụng có hiệu quả phương pháp dạy học theo định hướng phát 

triển năng lực, phẩm chất người hoc; dạy học theo chương trình GDPT 2018 

đối với lớp 6 và chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất để năm học 2022 – 2023 thực 

hiện đối với lớp 7. 
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