
 
UBND QUẬN LONG BIÊN 

   PHÒNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO 
 

Số:  132/PGD&ĐT 
V/v Xét chọn giải thưởng “ Nhà giáo Long Biên 

tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 6,  
năm học 2021-2022 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc 

 
Long Biên, ngày 02  tháng 6 năm 2022 

 
 

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường MN, TH, THCS trong Quận 
 

Thực hiện Kế hoạch số 3493/KHLT-SGD&ĐT-CĐN ngày 11 tháng 10 năm 
2021 giữa Sở GD&ĐT Hà Nội- Công đoàn Giáo dục Hà Nội; Căn cứ Công văn 
số: 09 /PGD&ĐT ngày 10 tháng 3 năm 2021 của phòng GD&DT quận Long Biên 
về việc triển khai giải thưởng “Nhà giáo Long Biên tâm huyết sáng tạo” lần thứ 6 
năm học 2021-2022. 

Ban tổ chức Giải thưởng cấp Quận đã chấm vòng sơ khảo và chọn ra 12 nhà 
giáo tiêu biểu tham gia vòng Chung khảo cấp Quận (có danh sách kèm theo). 
Vòng chung khảo sẽ diễn ra trong 01 buổi sáng ngày 11/6/2022 (thứ Bảy) tại 
trường Mầm non Tràng An (Tổ 18, phường Giang Biên). Hình thức các nhà giáo 
sẽ báo cáo trực tiếp tại điểm thi và được kết nối trực tuyến tới các điểm cầu các 
nhà trường trong Quận ( thành phần dự  trực tiếp tại Hội thi theo giấy mời). 

Ban tổ chức kính mời các nhà giáo được tham gia báo cáo vòng chung khảo 
Giải thưởng “Nhà giáo Long Biên tâm huyết, sáng tạo lần thứ 6 năm học 2021-
2022 (Xếp theo thứ tự danh sách dự thi) có mặt tại điểm thi trường mầm non 
Tràng An để tham gia buổi báo cáo. 

* Thời gian: 7h30 ngày 11 tháng 6 năm 2022 ( thứ Bảy) 

* Địa điểm: Tại Hội trường tầng 3 trường Mầm non Tràng An 

* Nội dung: Mỗi cá nhân sẽ báo cáo tối đa 10 phút kết qua nổi bật : 

- Sự tâm huyết với nghề ( khoảng 2 phút) 

+ Say mê với nghề; giúp đỡ đồng nghiệp, học sinh; luôn không ngừng học 
hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ… 

+ Tính lan tỏa sang đồng nghiệp. 

- Sự sáng tạo mà cá nhân đã đạt được trong quản lý, trong giảng dạy, trong 
giúp đỡ học sinh khó khăn, trong tổ chức hoạt động ngoại khóa, công tác chủ 
nhiệm, nghiên cứu khoa học, bồi dưỡng học sinh yếu kém, học sinh giỏi, nuôi 
dưỡng trẻ…( khoảng 8 phút). 
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+ Trình bày rõ ý tưởng sáng tạo ( nguyên nhân, cách làm, kết quả đạt được), 
có minh chứng bằng hình ảnh thông qua trình chiếu. 

+ Tính lan tỏa sang đồng nghiệp. 

Hội đồng xét duyệt có thể hỏi thêm nếu thấy cần thiết. 

Lưu ý: 

- Các trường bố trí thời gian tổng duyệt báo cáo trước của nhà giáo dự thi 
của đơn vị. 

 - Các nhà giáo đến báo cáo trình chiếu mang theo máy tính xách tay (có 
cổng cắm HDMI) đến buổi báo cáo. Vì thời gian ngắn nên các đồng chí không cần 
nêu phần chào hỏi, lời chúc; báo cáo thành tích cá nhân báo cáo ngắn gọn… 

- Các nhà giáo đến báo cáo có mặt tại địa điểm thông báo trước 15 phút. 
Mỗi đơn vị cử 01 đồng chí giáo viên hỗ trợ phần kỹ thuật trình chiếu. 

Đề nghị Hiệu trưởng các nhà trường thông báo tới các nhà giáo có tên trong 
danh sách đến dự đầy đủ, đúng giờ và tạo điều kiện về thời gian để các đồng chí 
tham gia buổi báo cáo đạt kết quả tốt nhất./. 

 
 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu VP (        ). 

 

 

TRƯỞNG PHÒNG 
 

 
                         ( Đã ký) 
 
 
 
                Vũ Thị Thu Hà 
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DANH SÁCH THỨ TỰ DỰ THI CHUNG KHẢO 

 “ NHÀ GIÁO LONG BIÊN TÂM HUYẾT, SÁNG TẠO” LẦN THỨ 6 
NĂM HỌC 2021-2022 

 

( Kèm theo công văn số:132 /PGD&ĐT ngày 02/6/2022 của phòng GD&ĐT quận 
Long Biên) 
 

TT 
thi 

Họ và tên Chức vụ/đơn vị Ghi chú 
 

1 Nguyễn Thị Hà Lương Tổ trưởng CM trường MNĐT Việt Hưng  

2 Phạm Thị Hà GV trường MN Chim Én  

3 Nguyễn Thị Huyền Bí thư chi đoàn, GV trường MN Hoa Sữa  

3 Hoàng Thị Bích Thu HT trường TH Ái Mộ B  

4 Nguyễn Thị Thanh Vân GV trường THĐT Sài Đồng  

5 Nguyễn Thanh Thủy Phó HT trường TH Long Biên  

6 Lê Thị Thu Tổ trưởng CM trường TH Thanh Am  

7 Đỗ Thanh Huyền GV trường TH Ngọc Thụy  
8 Ngô Thị Ngọc Bích GV, Thư ký Hội đồng trường THCS Phúc 

Lợi 
 

9 Nguyễn Thị Phượng Tổ Phó CM trường THCS Gia Thụy  
10 Vũ Thị Hương Phó Chủ tịch Công đoàn, GV trường THCS 

Ái Mộ 
 

11 Dương Quang Đình Bí thư Chi đoàn, GV trường THCS Sài 
Đồng 

 

 
 


