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BIÊN BẢN
Họp Hội đồng khoa học - Sáng kiến giải pháp
Năm học 2019-2020
- Thời gian: tiến hành vào lúc 13 giờ 30 phút
- Địa điểm: Phòng họp trường tiểu học Thuận Hòa 2
- Thành phần tham dự:
Các thành viên trong Hội đồng khoa học theo Quyết định số
/QĐ-TH.TH2,
ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Hiệu trưởng về việc thành lập Hội đồng khoa học
trường tiểu học Thuận Hòa 2
+ Chủ trì: Đ/c Trần Minh Tâm,
- Chủ tịch Hội đồng
+ Thư ký: Đồng chí Trần Thanh Phong (GV)
- Nội dung: Xét duyệt các sáng kiến, giải pháp năm học 2019-2020
I. Đồng chí Chủ tịch Hội đồng nêu mục đích yêu cầu cuộc họp.
Căn cứ kế hoạch số 34/KH-TH.TH2, ngày 27 tháng 5 năm 2020 của trường
tiểu học Thuận Hòa 2 về tổ chức chấm các sáng kiến, giải pháp năm học 20192020; việc phân công giám khảo và kết quả tổng hợp của Thư ký Hội đồng Khoa
học - Sáng kiến.
Hội đồng Khoa học - Sáng kiến của đơn vị đã chấm 11 sáng kiến, giải pháp, cụ
thể như sau:
- Có 01 sáng kiến, giải pháp thuộc lĩnh vực quản lý.
- Có 09 sáng kiến, giải pháp thuộc lĩnh vực chuyên môn.
- Có 01 sáng kiến, giải pháp thuộc lĩnh vực chuyên môn (đặc cách).
- Có ……sáng kiến, giải pháp thuộc lĩnh vực khác.
Đề nghị đồng chí Thư ký thông qua bảng tổng hợp danh sách các sáng kiến,
giải pháp, kết quả chấm của từng giám khảo. Sau đó Hội đồng sẽ cho ý kiến.
II. Đồng chí Thư ký báo cáo quá trình chấm, thông qua bảng tổng hợp
danh sách các sáng kiến, giải pháp, kết quả chấm của từng giám khảo
1. Báo cáo quá trình chấm:
+ Ngày 02 tháng 6 năm 2020: Tiếp nhận các sáng kiến của các cá nhân.
+ Ngày 02 tháng 6 năm 2020: Phân công Giám khảo 1, 2 và bắt đầu chấm.
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+ Từ ngày 02 Tháng 6 năm 2020 đến ngày 03 tháng 6 năm 2020: Tổ chức
chấm độc lập 2 vòng.
+ Ngày 03 tháng 6 năm 2020: Tổng hợp kết quả chấm của giám khảo.
+ Ngày 04 tháng 6 năm 2020: Họp Hội đồng khoa học xét duyệt các sáng kiến,
giải pháp năm học 2019-2020
2. Thông qua bảng tổng hợp kết quả chấm của từng giám khảo:
STT

Họ và tên

1

Ông
Trần
Phong

Thanh

2

Bà Mai Ngọc Mai

Kết quả điểm của
Giám khảo

Chức
vụ

Tên sáng kiến

GV

Một số kinh nghiệm giúp học sinh
phân biệt tốt từ đơn, từ ghép, từ láy
trong phân môn LTVC lớp 4

95

90

92,5

GV

Một số biện pháp giúp đỡ học sinh
tiếp thu chậm môn Tiếng Việt

95

85

90

PHT

Một số giải pháp đổi mới công tác
quản lý chỉ đạo hoạt động chuyện
môn

95

85

90

90

90

90

GK1 GK2 ĐTB

3

Ông Phan Văn Vinh

4

Bà Lê Vạn Lý

5

Bà Phạm Thị Thu
Giang

GV
TD

Một số giải pháp duy trì, xây dựng
trường học xanh-sạch-đẹp và an
toàn tại trường TH Thuận Hòa 2
huyện Long Mỹ tình HG

90

90

90

6

Bà Nguyễn Thị Như
Mai

KT
K1

Một số kinh nghiệm giúp công tác
giáo dục trẻ hòa nhập đạt hiệu quả
cao

95

85

90

GV

Một số biện pháp giúp học sinh đọc
nhanh, viết chính xác của lớp 3A1
trường TH Thuận Hòa 2

85

95

90

Nguyễn Thanh Hùng

GV

Một số biện pháp rèn kỹ năng sống
cho học sinh lớp 5A2, trường tiểu
học Thuận Hòa 2

95

85

90

Bùi Hồng Ửng

GV
AV

Một số thủ thuật giúp học sinh học
và ghi nhớ tốt từ vựng môn Tiếng
Anh tiểu học

80

80

80

Một số biện pháp nâng cao hiệu quả
rèn đọc cho học sinh lớp 2 ở trường
TH Thuận Hòa 2

85

85

85

7

8

9

Bà Nguyễn Thị Màng

Biện pháp giáo dục nề nếp cho học

CTCĐ sinh lớp 2 trường TH Thuận Hòa 2

GV
10

Trần Thị Quế

2

Thành tích đặc
cách

Đặc cách
1

Ông Bùi Văn Phương

GV
TPT

Giải pháp nâng cao hiệu quả các hội
thi của Tổng phụ trách công tác đội
ở trường tiểu họcThuận Hòa 2

GVDG huyện

III. Ý kiến của các thành viên trong Hội đồng
Thống nhất đề nghị với Chủ tịch Hội đồng xem xét đề nghị về trên công nhận
những Sáng kiến, giải pháp đạt từ 75 điểm trở lên.
IV. Kết luận của đồng chí Chủ tịch Hội đồng
Qua ý kiến phát biểu của các đồng chí thành viên Hội đồng, thống nhất kết
quả đánh giá, xếp loại sáng kiến, giải pháp của 10 cá nhân và 01 (đặc cách) có số
điểm trung bình từ 75 điểm trở lên. Đồng chí Chủ tịch yêu cầu Thư ký hoàn tất hồ
sơ gửi về Hội đồng xét duyệt sáng kiến, giải pháp huyện Long Mỹ đúng thời gian
quy định.
Buổi họp kết thúc vào lúc 16 giờ 00 phút cùng ngày.
THƯ KÝ

CHỦ TRÌ

TRẦN THANH PHONG

Họ, tên và chữ ký các thành viên Hội đồng:
1. Phan Văn Vinh………………………………
2. Lê Vạn Lý……………………………………
3. Nguyễn Thanh Hùng ……………………….
4. Bùi Văn Phương ……………………………
5. Mai Ngọc Mai ………………………………
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