
 UBND THÀNH PHỐ ĐỒNG XOÀI  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 Số:         /KH-PGD&ĐT             Đồng Xoài, ngày        tháng 9  năm 2022                 

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi tiểu học cấp thành phố, 

năm học 2022 - 2023 

 

 

Căn cứ Thông tư số 22/2019/TT-BGDĐT ngày 20/12/2019 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo (GD&ĐT) Ban hành Quy định Hội thi giáo viên dạy giỏi cơ sở giáo 

dục mầm non; giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cơ sở giáo dục phổ 

thông; 

Căn cứ Công văn số 3678/SGDĐT-GDTHMN ngày 17/11/2020 của Sở 

GD&ĐT Bình Phước về việc hướng dẫn triển khai thực hiện Hội thi Giáo viên dạy 

giỏi cơ sở giáo dục mầm non; giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp 

tiểu học; 

Căn cứ Công văn số 752/PGDĐT-TH ngày 15 tháng 9 năm 2022 của Phòng 

GD&ĐT thành phố Đồng Xoài về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 

2022 - 2023 cấp tiểu học; 

   Phòng GD&ĐT xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi tiểu 

học cấp thành phố, năm học 2022 - 2023 như sau: 

I. Mục đích, yêu cầu của Hội thi 

1. Mục đích Hội thi: 

- Phát hiện, công nhận, tôn vinh giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi 

và nhân rộng những điển hình tiên tiến, góp phần thu hút sự quan tâm của các lực 

lượng xã hội tham gia giáo dục học sinh, tạo động lực phát triển sự nghiệp giáo 

dục của mỗi đơn vị và của toàn Ngành; 

- Tạo động lực cho giáo viên phấn đấu, hoàn thiện bản thân đáp ứng yêu cầu 

đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, phát triển nghề nghiệp; 

- Góp phần nâng cao hiệu quả sinh hoạt chuyên môn và đẩy mạnh các phong 

trào thi đua dạy và học trong trường học; khuyến khích, động viên, tạo cơ hội cho 

giáo viên rèn luyện, tự học, sáng tạo, học hỏi, trao đổi, truyền đạt, phổ biến kinh 

nghiệm trong công tác giảng dạy. 

2. Yêu cầu Hội thi 

- Hội thi được tổ chức theo các môn học được quy định trong Chương trình 

giáo dục phổ thông và các văn bản chỉ đạo của ngành; 

 - Tổ chức Hội thi phải đảm bảo tính khách quan, trung thực, công bằng, có 

tác dụng giáo dục, khuyến khích động viên giáo viên học hỏi, trao đổi, truyền đạt, 

phổ biến kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu giáo dục; 
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Tổ chức Hội thi đảm bảo đúng theo Điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi các 

cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên ban hành kèm theo Thông tư số 

22/2019/TT-BGDĐT ngày 20/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, 

đúng theo chu kỳ đã quy định tại Phần I công văn số 3678/SGDĐT-GDTHMN 

ngày 17/11/2020 của Sở GD&ĐT Bình Phước đồng thời đảm bảo thiết thực, có 

chất lượng, phù hợp với điều kiện địa phương. 

II. Đối tượng, tiêu chuẩn và số lượng tham dự Hội thi. 

1. Đối tượng 

Giáo viên đang trực tiếp giảng dạy học sinh tiểu học ở các trường học tiểu 

học trên địa bàn thành phố Đồng Xoài, năm học 2022 - 2023. 

2. Tiêu chuẩn 

Giáo viên tham dự Hội thi cấp thành phố đảm bảo các tiêu chuẩn sau đây: 

- Đạt tiêu chuẩn của giáo viên tham dự Hội thi cấp trường (đảm bảo đạt 

chuẩn nghề nghiệp ở mức khá trở lên của năm liền kề năm tham dự Hội thi, trong 

đó các tiêu chí của Tiêu chuẩn 2 (Tiêu chuẩn Phát triển chuyên môn, nghiệp vụ) 

được quy định tại Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo 

dục phổ thông đạt mức tốt). 

- Có một năm được công nhận là giáo viên dạy giỏi cấp trường trở lên trong 

02 năm trước liền kề hoặc được công nhận là giáo viên dạy giỏi cấp trường năm 

tham dự Hội thi. 

3. Số lượng 

Mỗi trường được thành lập một đội tuyển tham gia Hội thi cấp thành phố. Căn 

cứ tình hình thực tế số lượng giáo viên của trường, Hiệu trưởng nhà trường đề nghị 

số lượng giáo viên tham dự Hội thi. 

- Lưu ý:  

+ Việc tham gia Hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp dựa trên sự tự nguyện của 

giáo viên; không ép buộc, không tạo áp lực cho giáo viên.  

+ Khuyến khích giáo viên dạy môn chuyên, giáo viên dạy song ngữ tham gia 

Hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp.  

III. Thời gian, địa điểm và kinh phí tổ chức Hội thi 

1. Thời gian và địa điểm: Từ ngày 22/10/2022 đến ngày 09/11/2022, cụ thể 

như sau: 

- Nộp báo cáo một biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác giảng 

dạy của cá nhân: Ngày 20/10/2022. 

- Khai mạc và trình bày một biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công 

tác giảng dạy của cá nhân: 8 giờ 00 phút ngày 22/10/2022: Tại trường Tiểu học 

Tân Phú. 

Mời Đại diện Ban Giám hiệu các trường, giám khảo cùng tham dự (Kế 

hoạch này thay cho thư mời).   

- Thực hành: Từ ngày 26/10/2022 đến hết ngày 09/11/2022 (tuần 08, tuần 

09, tuần 10): tại trường nơi giáo viên đang công tác. 
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 2. Kinh phí tổ chức  

Phòng GD&ĐT sẽ dự trù kinh phí tổ chức Hội thi cấp thành phố. 

Căn cứ trên kết quả của các cá nhân giáo viên được công nhận danh hiệu 

giáo viên dạy giỏi, Ban tổ chức sẽ xếp thứ hạng và khen thưởng giải toàn đoàn, 

giải cá nhân. Cụ thể: 

2.1. Giải cá nhân: 50% trên tổng số giáo viên được công nhận danh hiệu 

giáo viên dạy giỏi, trong đó: 

- 5% đạt giải nhất;  

- 10% đạt giải nhì;  

- 20% đạt giải ba;  

- Số giáo viên còn lại đạt giải khuyến khích. 

2.2. Giải toàn đoàn: Là tổng điểm của các cá nhân.  

Điểm xét giải tập thể được căn cứ vào giải cá nhân của các đơn vị tham gia 

dự thi, cụ thể: 

1 giải nhất = 5 điểm; 1 giải nhì = 4 điểm; 1 giải ba = 3 điểm; 1 giải khuyến 

khích = 2 điểm; công nhận: 1 điểm. Căn cứ vào các giải thưởng cá nhân, Ban tổ 

chức sẽ trao: 

- 01 giải nhất;  

- 01 giải nhì;  

- 02 giải ba;  

- 03 giải khuyến khích. 

Trong quá trình tổ chức thực hiện có thể có trường hợp trùng điểm, số giải 

có thể điều chỉnh, tùy tình hình thực tế, Ban tổ chức sẽ trao giải phù hợp. 

V. Các quy định khác để đáp ứng yêu cầu của Hội thi 

1. Nội dung thi: 

- Trình bày một biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác giảng dạy 

của cá nhân: thiết kế đồ dùng dạy học số, thiết kế bài giảng điện tử, sản phẩm 

có thời lượng trình bày biện pháp không quá 30 phút được nén file có đường link 

để đăng ký thi giáo viên dạy giỏi cấp thành phố và chưa được dùng để xét duyệt 

thành tích khen thưởng cá nhân trước đó. 

- Giáo viên thực hành dạy một tiết theo kế hoạch giảng dạy tuần 08, tuần 09, 

tuần 10 của chương trình. Tiết dạy tham gia Hội thi được tổ chức lần đầu tại lớp 

học với nguyên trạng số lượng học sinh của lớp đó. Giáo viên không được dạy 

trước (dạy thử) tiết dạy tham gia Hội thi. Giáo viên được thông báo và có thời gian 

chuẩn bị cho tiết dạy trong thời gian không quá 02 ngày trước thời điểm thi; 

2. Hồ sơ tham dự Hội thi gồm: 
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- Danh sách các giáo viên đăng ký dự thi cấp thành phố do Ban giám hiệu 

nhà trường ký xác nhận (gửi kèm theo các minh chứng xác nhận đủ tiêu chuẩn 

tham dự Hội thi theo quy định tại Khoản 2 Điều 7 của Thông tư 22/2019/TT-

BGDĐT). 

- Một biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác giảng dạy của cá 

nhân có xác nhận của Ban giám hiệu nhà trường (kèm theo minh chứng xác thực 

về việc giúp học sinh có sự tiến bộ rõ rệt thông qua việc vận dụng hiệu quả biện 

pháp trong công tác giảng dạy). 

3. Hình thức tổ chức 

- Báo cáo một biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác giảng dạy 

của cá nhân. 

- Thực hành giảng dạy được tổ chức tại lớp học theo hình thức bắt thăm.  

4. Công nhận danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp thành phố 

Giáo viên tham gia đủ các nội dung Hội thi giáo viên dạy giỏi và đạt các yêu 

cầu theo quy định về đánh giá kết quả của giáo viên dự thi thì được công nhận là 

giáo viên dạy giỏi tiểu học cấp thành phố và được cấp giấy chứng nhận của Phòng 

GD&ĐT. Cụ thể: 

- Phần trình bày biện pháp được ít nhất 2/3 số giám khảo đánh giá mức đạt. 

- Phần thực hành tiết dạy, tổ chức hoạt động giáo dục được ít nhất 2/3 số 

giám khảo đánh giá loại giỏi, và không có giám khảo đánh giá là loại trung bình trở 

xuống;  

5. Tổ chức thực hiện 

5.1. Đối với các trường tiểu học 

 - Tạo mọi điều kiện thuận lợi để tổ chức Hội thi. Chọn cử những giáo viên 

có đủ điều kiện tham gia Hội thi. 

 - Gửi phân phối chương trình và kế hoạch giáo dục của giáo viên để Ban tổ 

chức sắp xếp tiết dạy; 

 - Bố trí 01 phòng để Ban giám khảo làm việc; 

 - Niêm yết sơ đồ lớp học tại bảng thông báo của nhà trường để giáo viên dự 

thi và Ban giám khảo biết;  

 - Nộp Thời khóa biểu tuần 07, tuần 8 của các lớp có giáo viên dự thi về Ban 

tổ chức Hội thi (đ/c Bình); 

- Nộp hồ sơ dự thi về Phòng GD&ĐT (đ/c Bình) theo biểu mẫu đính kèm; 

Hình thức nộp: văn bản trên giấy và email: tieuhocdongxoai@binhphuoc.edu.vn; 

Thời gian nộp: chậm nhất ngày 20/10/2022. 

 5.2. Đối với giáo viên dự thi 

 - Trang phục:  

 + Nam: quần tây, áo sơ-mi, đeo thẻ viên chức; 

 + Nữ: bộ quần áo dài truyền thống, đeo thẻ viên chức. 

 - Chuẩn bị chu đáo bài dạy.  
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 - Tham gia hội thi đúng quy định. Không được bỏ thi, trừ trường hợp đặc 

biệt. 

Trên đây là kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi tiểu học cấp thành 

phố, năm học 2022 - 2023. Phòng GD&ĐT yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển 

khai và thực hiện./.  

 
Nơi nhận: 
- Lãnh đạo Phòng GD&ĐT; 

- Website: vpdt.dongxoai.edu.vn; 

- Lưu: VT, CM TH. 

KT.TRƯỞNG PHÒNG 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 
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