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TRƯỜNG THCS & THPT  

ĐỐNG ĐA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

  

 Ảnh mầu 

4 x 6 

(đóng dấu 

giáp lai) 

BẢN KHAI THÀNH TÍCH 

ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG DANH HIỆU NHÀ GIÁO ƯU TÚ 

I. SƠ LƯỢC TIỂU SỬ BẢN THÂN 

1. Họ và tên: TRẦN QUANG VĨNH CHÁNH   Nam, nữ: Nam.  

2. Tên gọi khác (nếu có):  

3. Ngày, tháng, năm sinh: 03/04/1983. 

4. Nguyên quán: Trúc Lâm, Hương Long, TP Huế, Thừa Thiên Huế. 

5. Hộ khẩu thường trú: 84 Cao Thắng, Phường 7, Đà Lạt, Lâm Đồng 

6. Dân tộc: Kinh  

7. Nơi công tác: Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Đống Đa, Thành 

phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. 

8. Chức vụ hiện tại: Giáo viên. 

9. Trình độ đào tạo: Thạc sĩ  Chuyên ngành: Tin học 

10. Học hàm, học vị:  

11. Ngạch lương đang hưởng: V07.05.14, bậc 1, hệ số 4.00; phụ cấp chức vụ: 0,15 

12. Năm vào ngành giáo dục: 2006 

13. Số năm trực tiếp giảng dạy: 17 năm. 

14. Số năm công tác tại vùng khó khăn:  

15. Địa chỉ liên hệ: Trần Quang Vĩnh Chánh, Trường Trung học cơ sở và Trung 

học phổ thông Đống Đa, Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. 

16. Điện thoại di động: 0967.030483 - 0362427565 

17. Quá trình công tác: 
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Thời gian Chức vụ, đơn vị công tác 

09/2006 – 09/2008 Giáo viên giảng dạy tại trường Trường Cao Đẳng Nghề Đà Lạt 

Từ tháng 09/2008 

đến nay 

 Giáo viên giảng dạy tại Trường Trung học cơ sở và Trung học 

phổ thông Đống Đa, Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. 

18. Năm được phong tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú: Không. 

II. NHỮNG THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC ĐỐI CHIẾU VỚI TIÊU CHUẨN 

XÉT TẶNG 

1. Phẩm chất chính trị 

 Bản thân luôn có lập trường tư tưởng, chính trị vững vàng; chấp hành tốt 

chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của 

cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương nơi cư trú. 

2. Đạo đức, lối sống 

 Có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh, tận tụy với nghề, hết lòng, 

thương yêu học trò; luôn là tấm gương sáng cho học sinh và đồng nghiệp noi theo; 

được học sinh, đồng nghiệp, nhân dân quý mến.   

3. Tài năng sư phạm xuất sắc và công lao đối với sự nghiệp giáo dục  

a) Tài năng sư phạm 

 - Luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.  

 - Có nhiều đóng góp trong sự nghiệp giáo dục: giảng dạy đạt chất lượng, 

hiệu quả cao; có nhiều học sinh giỏi cấp tỉnh và cấp Quốc gia; nhiều năm liên tiếp 

hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học và dự thi cuộc thi Khoa học – Kỹ thuật 

cấp Tỉnh và cấp Quốc gia, cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng, Hội thi 

Tin học trẻ các cấp đạt giải cao; cuộc thi ý tưởng Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 

tỉnh Lâm Đồng; Cuộc thi Quốc tế Coolest Project Malaysia; có nhiều sáng kiến, 

kinh nghiệm, giải pháp kỹ thuật được áp dụng đạt hiệu quả trong công tác giảng 

dạy, giáo dục cấp ngành, trong đó có các giải pháp, chuyên đề được Sở Giáo dục 

và đào tạo tỉnh Lâm Đồng triển khai tập huấn nhân rộng cho giáo viên toàn tỉnh; 

là giáo viên cốt cán của Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Lâm Đồng, tham gia làm báo 

cáo viên tập huấn cấp Sở, về đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá và 

bồi dưỡng học sinh giỏi cho giáo viên bậc trung học cơ sở và tiểu học trong tỉnh 

Lâm Đồng. Thường xuyên được điều động làm công tác ra đề thi, chấm thi học 

sinh giỏi cấp thành phố, cấp tỉnh; làm giám khảo các hội thi giáo viên dạy giỏi, 

nghiệp vụ sư phạm trẻ cấp thành phố, cấp tỉnh, làm cộng tác viên thanh tra giáo 

dục Tỉnh Lâm Đồng; làm quản trị viên cho diễn đàn tin học của giáo viên tỉnh 

Lâm Đồng. 
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 - Tài năng sư phạm: 11 lần đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở 

(năm học: 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022), 

02 lần đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh năm học 2014, 2021. 

b) Sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học, giáo trình, sách, bài báo, đào tạo thạc 

sĩ, tiến sĩ 

 - Sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học: 03 

TT 
Tên sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa 

học (chủ trì) 

Cấp 

nghiệm thu, 

xếp loại 

Năm nghiệm thu 

1 

Dạy học trải nghiệm cho học sinh giúp nâng 

cao kỹ năng lập trình tại trường THCS & 

THPT Đống Đa. 

UBND Tỉnh 

Lâm Đồng 
2021 

2 
Ứng dụng trí tuệ nhân tạo cho người 

khiếm thị trong học tập và sinh hoạt 

Liên hiệp 

các hội khoa 

học và công 

nghệ tỉnh 

Lâm Đồng 

2021 

3 
Ứng dụng trí tuệ nhân tạo nhằm điểm 

danh học sinh trong nhà trường 

Liên hiệp 

các hội khoa 

học và công 

nghệ tỉnh 

Lâm Đồng 

2021 

 Với tính hiệu quả cao của các giải pháp trên tôi chia sẻ với đồng nghiệp 

cùng dạy trong trường, thành phố, tỉnh áp dụng vào giảng dạy và được đồng 

nghiệp đánh giá cao. 

 - Giáo trình, sách chuyên khảo: tham gia viết sách giáo khoa tin học THPT 

bộ Chân trời sáng tạo. 

 - Bài báo khoa học đăng trên các tạp chí trong nước và quốc tế: Ứng dụng 

phương pháp dạy học chương trình hóa vào dạy học “Kiểu mảng một chiều” (Tin 

học 11) - Tạp chí giáo dục – số 319 

 - Bồi dưỡng học sinh, sinh viên tài năng:  

+ Thống kê học sinh giỏi đạt giải cấp tỉnh (các môn: Tin học, Tin học trẻ, Cuộc 

thi Khoa học kĩ thuật giành cho học sinh trung học, Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên 

nhi đồng) từ năm học 2009 – 2010 đến năm học 2021 - 2022: 79 giải. 
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Môn 

dự thi 

Số lượng học sinh giỏi đạt giải từ năm học 2009 – 2010  

đến năm học 2021 – 2022 

  

2009 – 

2010 

2011 – 

2012 

2012 – 

2013 

2013 – 

2014 

2018 - 

2019 

2019 – 

2020 

2020 - 

2021 

2021 - 

2022 

Cấp 

tỉnh 

Quốc 

gia 

Cấp 

tỉnh 

Quốc 

gia 

Cấp 

tỉnh 

Quốc 

gia 

Cấp 

tỉnh 

Quốc 

gia 

Cấp 

tỉnh 

Quốc 

gia 

Cấp 

tỉnh 

Quốc 

gia 

Cấp 

tỉnh 

Quốc 

gia 

Cấp 

tỉnh 

Quốc 

gia 

Tin học 02  01 01  02  01   06  04  11  

Tin học trẻ 01  03 02 02  01    06  12 02 04 02 

Cuộc thi 

Khoa học 

– kĩ thuật 

        02  01  

 

02 

  

02 

 

02 

Sáng tạo 

Thanh 

thiếu niên 

nhi đồng 

          02  

 

05 

   

+ Thống kê học sinh giỏi đạt giải quốc gia (các giải phong trào: Lập trình 

cùng Dariu, Colest Project Malaysia, Cuộc thi khởi nghiệp Tỉnh Lâm Đồng): 03 

giải. 

TT Họ và tên học sinh Đoạt giải Tên kỳ thi Năm đạt giải 

1 

Nguyễn Đức Bảo 

Lâm, Nguyễn Lê 

Quang Trực, Trần 

Quang Minh, Thái 

Nguyễn Ngọc 

Hoàng 

Giải nhất 
Chung kết năm “Lập 

trình cùng Dariu” 
2020 

2 

Thái Nguyễn Quốc 

Hoàng, Trần Quang 

Minh, Lê Kim Long. 
Giải nhất 

Giải nhất cuộc thi 

Coolest Project 

Malaysia. 

2021 

3 

Nguyễn Đức Bảo 

Lâm, Nguyễn Lê 

Quang Trực 

Giải nhì 
Cuộc thi khởi nghiệp cấp 

Tỉnh 
2021 

 - Giúp đỡ giáo viên trở thành giáo viên, giảng viên dạy giỏi: 01 giáo viên 

đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp thành phố, 04 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên 

gỏi cấp tỉnh: 
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 + Cô Trần Thị Mai Hiền – Giáo viên Trường THCS & THPT Đống Đa, 

Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, đạt giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh năm học 2008 

– 2009; 

 + Cô Nguyễn Hoàng Uyên – Giáo viên Trường THCS & THPT Đống Đa, 

Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, đạt giáo viên dạy giỏi cấp thành phố năm học 

2013 – 2014; 

 + Cô Võ Thị Thanh Lan – Giáo viên Trường THCS & THPT Đống Đa, 

Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, đạt giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh năm học 2017 

– 2018; 

 + Cô Hồ Thị Thu Nhung – Giáo viên trường THCS & THPT Xuân 

Trường, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng, đạt giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh năm 

học 2020 – 2021. 

 + Cô Bùi Thị Kim Khánh – Giáo viên trường THCS Phan Chu Trinh, 

Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng đạt giáo viên dạy giỏi năm 2020 – 2021. 

c) Danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng được ghi nhận 

 - Số năm đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua: 

  06 lần đạt Chiến sĩ thi đua cơ sở (2013, 2014, 2019, 2020, 2021, 

2022); 

  01 lần đạt Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh (2021); 

  02 lần đạt giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh (2014, 2021). 

 11 lần đạt giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở (2010, 2011, 2012, 2013, 

2014, 2015, 2016, 2019, 2020, 2021, 2022). 

TT Năm Danh hiệu 
Số, ngày, tháng, năm quyết định công nhận 

danh hiệu; cơ quan ban hành quyết định 

1 2013 Chiến sĩ thi đua cơ sở 
Số 715/QĐ-SGDĐT ngày 31/7/2013 của Sở Giáo 

dục và Đào tạo Lâm Đồng. 

2 2014 Chiến sĩ thi đua cơ sở 
 Số 615/QĐ-SGDĐT ngày 24/7/2014 của Sở Giáo 

dục và Đào tạo Lâm Đồng. 

3 2015 
Giáo viên dạy giỏi cấp 

cơ sở. 

Số 75/QĐ-ĐĐ ngày 04/02/2015 của Trường THCS 

& THPT Đống Đa. 

4 2016 
Giáo viên dạy giỏi cấp 

cơ sở. 

Số 88/QĐ-ĐĐ ngày 07/3/2016 của Trường THCS 

& THPT Đống Đa. 



6 

 

5 2019 Chiến sĩ thi đua cơ sở 
 Số 923/QĐ-SGDĐT ngày 9/08/2019 của Sở Giáo 

dục và Đào tạo Lâm Đồng 

6 2020 Chiến sĩ thi đua cơ sở 
 Số 750/QĐ-SGDĐT ngày 23/9/2020 của Sở Giáo 

dục và Đào tạo Lâm Đồng. 

7 2021 

Chiến sĩ thi đua cấp Tỉnh 
Số 2621 QĐ/UBND ngày 26/10/2021 của UBND 

Tỉnh Lâm Đồng. 

Chiến sĩ thi đua cơ sở 
Số 539/QĐ-SGDĐT ngày 24/9/2021 của Sở Giáo 

dục và Đào tạo Lâm Đồng. 

8 2022 Chiến sĩ thi đua cơ sở 
Số 593/QĐ-SGDĐT ngày 09/8/2022 của Sở Giáo 

dục và Đào tạo Lâm Đồng. 

- Các hình thức khen thưởng đã được ghi nhận: 

+ 02 lần được tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm 

Đồng. 

+ 01 lần được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Năm Hình thức khen thưởng 
Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen 

thưởng; cơ quan ban hành quyết định 

2021 
Bằng khen của Chủ tịch tỉnh 

Lâm Đồng 

Số 2904/QĐ/UBND ngày 06/12/2021 của UBND 

Tỉnh Lâm Đồng. 

2021 
Bằng khen của Chủ tịch tỉnh 

Lâm Đồng 

Số 2545/QĐ/UBND ngày 13/10/2021 của UBND 

Tỉnh Lâm Đồng. 

2022 
Bằng khen của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo 

Số 2806/QĐ-BGDĐT ngày 29 tháng 9 năm 2022 của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

d) Uy tín, ảnh hưởng của Nhà giáo đối với học sinh, sinh viên, đồng nghiệp, 

với ngành và xã hội 

 Bản thân luôn tâm huyết, tận tụy với nghề, luôn được sự tín nhiệm của 

thầy cô đồng nghiệp trong và ngoài đơn vị, là tấm gương để học sinh noi theo, 

được đồng nghiệp, phụ huynh và nhân dân quý mến; luôn đi đầu trong việc đổi 

mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá; quản lý, giảng dạy đạt chất lượng, 

hiệu quả cao. 

đ) Đóng góp xây dựng đơn vị 

  Hiệu quả dạy học và giáo dục luôn đạt chất lượng cao. Từ khi về đơn vị 

(năm 2008 đến nay), tôi luôn được Ban Giám hiệu tin tưởng giao nhiệm vụ bồi 

dưỡng học sinh giỏi (các môn: Tin học, Tin học trẻ, Cuộc thi Khoa học kĩ thuật 
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giành cho học sinh trung học, Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng) và 

học sinh luôn đạt giải cao trong các kỳ thi. 

 Hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao như phổ cập giáo dục, kiểm 

định chất lượng giáo dục, xây dựng trường chuẩn, quản lý tổ bộ môn, bồi dưỡng 

và giúp đỡ giáo viên trẻ, tham gia đầy đủ các phong trào của ngành và địa phương. 

Không vi phạm các quy định của ngành, quy chế, nội quy đơn vị; không vi phạm 

các chủ trương chính sách và pháp luật gây ảnh hưởng đến đơn vị. 

e) Kỷ luật (thời gian, hình thức, lý do): Không 

 Tôi cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính xác thực của thông 

tin đã kê khai. 

 Xác nhận, đánh giá của đơn vị (16) Đà Lạt, ngày 30 tháng 01 năm 2023 

Người khai 

 

 

 
Trần Quang Vĩnh Chánh  

XÁC NHẬN CỦA HỘI ĐỒNG CẤP TRƯỜNG 

 

 

 

 

 

 

XÁC NHẬN CỦA HỘI ĐỒNG CẤP TỈNH 


