TỔ HOÁ HỌC – VÌ SỰ NGHIỆP TRĂM NĂM TRỒNG NGƯỜI
Trường THPT Trần Văn Giàu đã trở thành một địa chỉ giáo dục tin cậy của nhiều phụ huynh và học
sinh, là nơi nuôi dưỡng, chắp cánh cho những ước mơ, hoài bão. Mỗi bước đi lên của nhà
trường do công sức của các thế hệ thầy cô giáo, lớp lớp học trò. Trong đó có các thầy cô của tổ Hóa.
Danh sách GV tổ Hoá năm học 2021 – 2022
STT

Họ và tên

Trình độ

Chức vụ

Liên hệ

1

Lê Văn Hiến

Thạc sĩ

Tổ trưởng

hienle0309@gmail.com

2

Nguyễn Tiến Thịnh

Thạc sĩ

Giáo viên

thinh0412@gmail.com

3

Nguyễn Thị Thu Hiền

Thạc sĩ

Giáo viên

thuhien.chem09@gmail.com

4

Nguyễn Thị Phương Thảo

Thạc sĩ

Giáo viên

Phuongthao.hcmct@gmail.com

5

Nguyễn Thanh Sơn

Kỹ sư

Giáo viên

nguyenthanhsonbk@gmail.com

6

Bùi Anh Duy

Thạc sĩ

Giáo viên

anhduybui@gmail.com

7

Lê Văn Nam

Thạc sĩ

Giáo viên

namle3001@gmail.com

Từ trái qua: Thầy Duy, thầy Nam, thầy Sơn, cô Phương Thảo, cô Hiền, thầy Chính (nguyên hiệu
trưởng), thầy Hiến, thầy Tiến Thịnh.
Tập thể tổ Hóa là một tập thể luôn thực hiện tốt quy định của nhà trường, thực hiện tốt mọi quy chế
chuyên môn của ngành. Các thành viên trong tổ luôn đoàn kết, gắn bó, tâm huyết với sự nghiệp đào tạo
thế hệ trẻ, tất cả vì học sinh thân yêu, ra sức chăm sóc cho sự nghiệp giáo dục ngày một tốt đẹp và bền
vững.

Trong những năm qua cùng với sự lớn mạnh của nhà trường, tổ Hóa học cũng đã trưởng thành và đạt
được một số thành tích đóng góp vào thành tích chung của nhà truờng và là một trong các tổ chuyên
môn luôn hoạt động có hiệu quả, tích cực trong các hoạt động, đặc biệt là hướng dẫn học sinh NCKH
và hoạt động bồi dưỡng học sinh giỏi cấp TP và Olympic với nhiều thành tích đạt được.
Hoạt động NCKH
Năm học 2018 - 2019
- 1 giải khuyến khích cấp quốc
gia

Năm học 2019 - 2020
- 1 giải nhì cấp thành phố

Năm học 2020 - 2021
- 1 giải nhất cấp thành phố
- 1 giải ba cấp thành phố

(Giải nhất cấp TP)
Hoạt động bồi dưỡng học sinh giỏi
Năm học

Năm học

Năm học

Năm học

Năm học

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

2020-2021

- 1 giải Ba Hoá 12
(HS Giỏi cấp TP)

- 1 HC Vàng Hoá
11

- 1 HC Đồng Hoá
10

- 3 HC Đồng Hoá
11

- 1 HC Đồng Hoá
10

- 1 HC Bạc Hoá
11

- 1 HC Bạc Hoá 10
- 2 HC Đồng Hoá
10

- 1 HC Đồng
KHTN 10

- 1 giải ba (Casio) - 5 HC đồng Hoá
10, 1 HC bạc Hoá
- 1 giải ba cấp
11
thành phố
- 2 HC đồng Hoá
10
- 2 giải ba Hoá 12
- 2 giải ba, 2 giải
nhì Casio 12

Nhìn lại chặng đường đã qua, tổ Hóa học hoàn toàn có thể tự hào là một tổ chuyên môn vững mạnh, đã
và đang đóng góp mình cho sự phát triển đi lên của nhà trường. T những kết quả đã đạt được, các
thành viên trong tổ nguyện tiếp tục cố gắng cống hiến hết sức mình cho sự lớn mạnh của nhà trường
nói riêng và sự nghiệp trồng người nói chung.

