TÓM TẮT THÀNH TÍCH (BÀ VŨ THỊ MINH PHÚ)
(Kèm theo Văn bản số 29 /UBND-TH ngày

14 /12/2019 của Hội đồng xét tặng Nhà giáo ưu tú lần thứ 15 năm 2020 huyện Na Hang)

1. Phẩm chất chính trị: Phẩm chất chính trị tốt, gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước.
Thực hiện nghiêm túc nội quy, quy định của ngành, của trường; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của người công dân nơi cư trú. Mẫu mực trong lao động sư
phạm, say mê tâm huyết với nghề, luôn quan tâm, tận tình giúp đỡ bạn bè đồng nghiệp và học sinh, được đồng nghiệp, học sinh và nhân dân tin yêu, tín
nhiệm.
2. Đạo đức lối sống: Bản thân và gia đình thực hiện tốt nghĩa vụ người công dân, thực hiện tốt nội quy, quy định của địa phương, của ngành,
thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật. Luôn đi đầu trong các phong trào thi đua của ngành, Công đoàn, nhà trường. Có tinh thần tự lực, tự
cường vựơt khó để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có ý thức đấu tranh phòng, chống các biểu hiện tiêu cực trong đơn vị. Luôn xây dựng mối đoàn
kết nội bộ; thường xuyên kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, góp ý chân thành với đồng
chí, đồng nghiệp. Luôn học tập và làm theo tấm gương đạo đức, tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện tiết kiệm chống lãng phí, chống tham ô,
tham nhũng và quan liêu.
3. Tài năng sư phạm: Tổ chức quản lý tốt học sinh, quan tâm giáo dục học sinh cá biệt, học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Xây dưng mối quan
hệ mật thiết giữa nhà trường, gia đình, xã hội. Phân công cá nhân phụ trách các công việc, thường xuyên kiểm điểm, đánh giá kết quả của trong quá
trình thực hiện, đưa tập thể nhà trường thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, kế hoạch đặt ra. Trong công tác quản lý giáo dục luôn chỉ đạo các tổ chuyên môn,
tổ cốt cán thực hiện tốt kế hoạch năm học, Chú trọng bồi dưỡng giáo viên, bồi dưỡng học sinh giỏi, quan tâm phụ đạo các đối tượng học sinh. Có nhiều
biện pháp thúc đẩy giáo viên đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá, thường xuyên thăm lớp dự giờ, trao đổi, giúp đỡ đồng nghiệp thực
hiện tốt việc đổi mới phương pháp. Chú trọng trang bị thiết bị, phương tiện hỗ trợ dạy học, các phần mềm để giáo viên sử dụng trong quá trình soạn
giảng. Có giải pháp thúc đẩy hoạt động chuyên môn của nhà trường; tổ chức tốt các hoạt động cho học sinh.
4. Sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học: 03 sáng kiến
- Năm học 2013-2014: Một số biện pháp quản lý của Hiệu trưởng đối với hoạt động dạy học của đội ngũ giáo viên trường THCS thị trấn Na
Hang; được Hội đồng sáng kiến, Hội đồng khoa học huyện đánh giá xếp loại B.
- Năm học 2015-2016: Tổ chức cho giáo viên hướng dẫn, kiểm tra học sinh học bài cũ và làm bài tập ở nhà môn Toán lớp 6B, 7B, 8B, 9B
trường THCS thị trấn Na Hang; được Hội đồng sáng kiến, Hội đồng khoa học huyện đánh giá xếp loại B.
- Năm học 2016-2017: Một số biện pháp quản lý của Hiệu trưởng đối với công tác bồi dưỡng học sinh giỏi của đội ngũ giáo viên trường THCS
thị trấn Na Hang; được Hội đồng sáng kiến, Hội đồng khoa học huyện đánh giá xếp loại A.
5. Danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đã đạt được:
- Danh hiệu CSTĐ cơ sở: 11 lần (các năm học: 2002-2003; 2003-2004; 2004-2005; 2005-2006; 2006-2007; 2007-2008; 2008-2009; 2009-2010;
2013-2014; 2014-2015; 2015-2016)
- Danh hiệu CSTĐ cấp tỉnh: 01 lần (năm học 2016-2017).
- Bằng khen cấp tỉnh, Bộ: 21 lần (các năm, năm học, giai đoạn: 2006-2007; 2007-2008; 2006-2008; 2008-2009; 2005-2009; 2006-2010; 2009;
2009-2010; 2010; 2010-2011; 2011-2012 (02 lần); 2012-2013 (02 lần); 2013-2014; 2010-2014; 2011-2015).
6. Thời gian trực tiếp nuôi dạy, giảng dạy: 34 năm công tác trong ngành giáo dục, trong đó có 13 năm trực tiếp nuôi dạy, giảng dạy.

TÓM TẮT THÀNH TÍCH (BÀ MA THỊ NƯƠNG)
(Kèm theo Văn bản số 29 /UBND-TH ngày
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/12/2019 của Hội đồng xét tặng Nhà giáo ưu tú lần thứ 15 năm 2020 huyện Na Hang)

1. Phẩm chất chính trị: Lập trường, tư tưởng chính trị vững vàng, thực hiện tốt các hoạt động xã hội. Chấp hành tốt chủ trương chính sách của
Đảng và pháp luật của Nhà nước. Tham gia đầy đủ các buổi học tập Nghị quyết của Đảng. Tích cực vận động gia đình cùng chấp hành và thực hiện
nghiêm túc các quy định của địa phương. Không lợi dụng nghề nghiệp, uy tín để thu vén lợi ích bản thân và gia đình. Có tinh thần tự học nâng cao
trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và năng lực công tác. Chủ động trong công việc, không dựa dẫm vào người khác. Có trách nhiệm với
công việc được phân công.
2. Đạo đức lối sống: Đoàn kết, thân ái với mọi người. Có tinh thần chia sẻ công việc với bạn bè, đồng nghiệp. Quan hệ với bạn bè, đồng nghiệp
và quần chúng nhân dân đúng mực. Trung thực trong báo cáo kết quả giảng dạy, luôn hết lòng giảng dạy và giáo dục học sinh bằng tình thương yêu và
trách nhiệm của một nhà giáo. Chấp hành sự điều động, phân công công tác của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền. Tự giác cùng tập thể cơ quan thực
hiện tốt quy chế dân chủ, quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan và xây dựng cơ quan theo nội dung tiêu chuẩn đơn vị văn hoá. Sống trong sáng, lành
mạnh, giản dị, khiêm tốn, trung thực, nhiệt tình, sẵn sàng giúp đỡ đồng chí và quần chúng nhân dân. Có thái độ lao động đúng mực, nói đi đôi với làm.
Tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, ủng hộ quỹ hội người cao tuổi, đền ơn đáp nghĩa, vì người nghèo, chất độc màu da cam, thiên tai,.....
3. Tài năng sư phạm: Quá trình tham gia công tác từ năm 1986 đến nay luôn nỗ lực hết mình, khắc phục khó khăn để hoàn thành xuất sắc
nhiệm vụ. Thực hiện soạn, giảng theo hướng đổi mới, đúng quy định chuyên môn của ngành. Tích cực tham gia các buổi tập huấn về chuyên môn,
nghiệp vụ do nhà trường và cấp trên tổ chức. Luôn có kế hoạch tự bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ theo chuẩn nghề nghiệp giáo
viên tiểu học. Luôn đi đầu trong phòng trào “Thi đua dạy tốt, học tốt”. Chủ động trong việc nghiên cứu các văn bản hướng dẫn đánh giá, khen thưởng
học sinh đảm bảo đánh giá học sinh đúng thực chất và đề nghị khen thưởng học sinh đúng quy định. Thường xuyên động viên, khuyến khích các em
học sinh có hoàn cảnh khó khăn để các em có niềm tin, động lực tiếp tục theo học, đảm bảo không có học sinh đi học không chuyên cần. Luôn làm tốt
công tác tuyên truyền tới phụ huynh học sinh, kết hợp tốt với phụ huynh trong việc giáo dục, dạy dỗ và hướng dẫn con em tự học ở nhà. Trực tiếp tới
thăm và trao đổi với những phụ huynh có hoàn cảnh khó khăn để gia đình hiểu được tầm quan trọng của việc cho con em tới trường, tìm hiểu và hỗ trợ
cho gia đình những em dân tộc tại điểm trường Nà Mỏ trực tiếp giảng dạy, trong suốt quá trình công tác các lớp học do tôi phụ trách không có tình
trạng học sinh bỏ học. Luôn đổi mới về phương pháp giảng, không ngừng học tập, tham khảo các tài liệu từ sách báo, phương tiện thông tin đại chúng,
áp dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, trực tiếp thực hiện tiết dạy học trực tuyến tại huyện, tỉnh.
4. Sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học: 03 sáng kiến ( có học sinh giỏi cấp quốc gia được tính như 01 sáng kiến)
- Năm học 2011 - 2012: 02 học sinh giỏi cấp quốc gia (02 Huy chương Bạc; 01 Khuyến khích).
- Năm học 2014 -2015: Nâng cao hiệu quả đọc diễn cảm cho học sinh lớp 4 Nà Mỏ trường tiểu học thị trấn Na Hang được Hội đồng sáng kiến,
Hội đồng khoa học huyện đánh giá xếp loại B.
- Năm học 2016 - 2017: Một số biện pháp rèn chữ viết cho học sinh lớp 4B trường tiểu học thị trấn Na Hang được Hội đồng sáng kiến, Hội
đồng khoa học huyện đánh giá xếp loại B.
5. Danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đã đạt được:
- Danh hiệu CSTĐ cơ sở: 08 lần (các năm học: 2005-2006; 2008-2009; 2009-2010; 2011-2012; 2012-2013; 2013-2014; 2017-2018; 2018-2019)
- Danh hiệu CSTĐ cấp tỉnh, GVDG cấp tỉnh: 01 lần (năm học: 2013-2014).
- Bằng khen cấp tỉnh, Bộ: 03 lần (các năm học:2013-2014; 2014-2015; 2018-2019)
6. Thời gian trực tiếp nuôi dạy, giảng dạy: 33 năm công tác trong ngành giáo dục

