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KẾ HOẠCH
Tổ chức Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cơ sở giáo dục phổ thông

tỉnh Lào Cai năm học 2022 - 2023

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

dục và Đào tạo Ban hành Quy định về 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, Sở GD&ĐT xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi
cấp học THCS, THPT tỉnh Lào Cai (gọi chung là Hội thi) năm học 2022 - 2023
như sau:  

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích

- Đánh giá hiệu quả công tác chủ nhiệm trong các trường THCS, trường
THPT, trung tâm KTTH HNDN-GDTX tỉnh, trung tâm GDNN-GDTX (gọi
chung là các trường), năng lực, nghiệp vụ của giáo viên làm công tác chủ nhiệm,
việc đổi mới phương pháp, hình thức giáo dục đạo đức học sinh phù hợp với yêu

cầu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. 

- Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác chủ nhiệm; tạo điều kiện để giáo viên thể

hiện năng lực, học tập, trao đổi kinh nghiệm về công tác chủ nhiệm.

- Phát hiện, ghi nhận, tôn vinh những giáo viên chủ nhiệm giỏi, tâm huyết,
đổi mới có hiệu quả phương pháp giáo dục đạo đức học sinh.

2. Yêu cầu

- Trên tinh thần tự nguyện của giáo viên; không ép buộc, không tạo áp lực
cho giáo viên tham gia Hội thi.

- Đánh giá đúng năng lực của giáo viên, hiệu quả của công tác chủ nhiệm
để có giải pháp bồi dưỡng năng lực đội ngũ và chỉ đạo đổi mới công tác chủ

nhiệm.

-  T ổ  c h ứ c  t h i  đ ả m  b ả o  k h á c h  q u a n ,  t r u n g  t h ự c ,  c ô n g  b ằ n g ,  c ó  t á c  d ụ n g 
t h i ế t   t h ự c . 

II. Thi giáo viên chủ nhiệm giỏi các cấp

1. Đối tượng, điều kiện tham dự

1.1. Đối tượng: Giáo viên đang làm công tác chủ nhiệm trong các trường
có đủ điều kiện theo quy định.

1.2. Điều kiện:

1.2.1. Cấp trường:

- Kết quả đánh giá năm gần nhất: Kết quả xếp loại theo Chuẩn nghề

nghiệp giáo viên đối với quy định của cấp học tương ứng từ "Khá" trở lên; kết
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quả đánh giá xếp loại chất lượng viên chức từ "Hoàn thành tốt nhiệm vụ" trở lên;

kết quả xếp loại chất lượng chuyên môn của giáo viên từ "Khá" trở lên (Căn cứ

theo Văn bản số 517/SGD&ĐT-TCCB ngày 02/4/2019; Quyết định số 523/QĐ-
SGD&ĐT ngày 11/5/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo; Quyết định số 682/QĐ-
SGD&ĐT ngày 11/5/2015 của Sở GD&ĐT).

- Học sinh lớp chủ nhiệm có tiến bộ rõ rệt về kết quả tu dưỡng, rèn luyện
đạo đức, học tập; không có học sinh xếp loại hạnh kiểm yếu, không có học sinh
bỏ học; lớp học được xếp loại tiên tiến trở lên (ở năm học trước liền kề).

- Có thời gian làm công tác chủ nhiệm từ 2 năm học trở lên.

1.2.2. Cấp huyện/thị xã/thành phố:

- Đạt giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường ít nhất 1 lần trong 2 năm học
liền kề (gồm cả năm học 2022-2023).

- Được nhà trường chọn cử tham gia hội thi cấp huyện/thành phố.

1.2.3. Cấp tỉnh:

- Đạt giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường ít nhất 1 lần trong 2 năm học
liền kề (đối với giáo viên chủ nhiệm cấp THPT, trung tâm KTTH HNDN-GDTX
tỉnh và trung tâm GDNN-GDTX); đạt giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp huyện năm
học 2022-2023 (đối với giáo viên chủ nhiệm cấp THCS).

- Được nhà trường, Phòng GD&ĐT chọn cử tham gia hội thi cấp tỉnh.

2. Số lượng

2.1. Cấp trường: Tất cả giáo viên đang làm công tác chủ nhiệm có đủ điều
kiện đều tham gia dự thi.

2.2. Cấp huyện/thị xã/thành phố: Do Ban tổ chức hội thi cấp huyện/thị

xã/thành phố quy định (Các trường trực thuộc Sở có cấp THCS cử giáo viên chủ

nhiệm lớp THCS dự thi cấp huyện theo hướng dẫn của các Phòng GD&ĐT).

2.3. Cấp tỉnh:

- Phòng GD&ĐT huyện/thị xã/thành phố: Mỗi phòng chọn cử từ 03 đến
05 giáo viên tham gia dự thi.

- Trường THPT, trung tâm GDNN-GDTX, trung tâm KTTH HNDN-
GDTX tỉnh: Mỗi đơn vị chọn cử 01 giáo viên tham gia dự thi.

3. Hồ sơ dự thi

- Đăng kí danh sách giáo viên tham dự hội thi cấp tỉnh (theo mẫu gửi kèm)

đính kèm báo cáo kết quả hội thi cấp trường (đối với các trường THPT, GDTX),
hội thi cấp huyện (đối với phòng GD&ĐT).

- Đối với hồ sơ giáo viên chủ nhiệm tham gia dự thi nộp bản mềm (scan bản
cứng) và 02 bản cứng (photo, có xác nhận của nhà trường) về Sở GD&ĐT qua
phòng GDTrH) ngày 09,10/3/2022.

- Báo cáo gửi về Sở GD&ĐT (qua phòng GDTrH, địa chỉ email:
phonggdtrh.solaocai@moet.edu.vn) trước ngày 23/02/2023.

3. Thời gian, địa điểm, kinh phí tổ chức Hội thi
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3.1. Thời gian, địa điểm:

3.1.1. Cấp trường: xong trước 15/12/2022 (tại các đơn vị).

3.1.2. Cấp huyện/thị xã/thành phố: Các phòng GD&ĐT căn cứ vào văn
bản hướng dẫn của Sở GD&ĐT và Thông tư số 22 để xây dựng kế hoạch, tổ
chức hội thi cấp huyện, thị xã, thành phố xong trước 22/02/2023.

3.1.3. Cấp tỉnh: 04 ngày, từ ngày 12/04/2023.

- Khai mạc 8h00 ngày 12/4/2023;

- Bế mạc: 15h30 ngày 15/4/2023;

- Địa điểm khai mạc, bế mạc: tại Hội trường khách sạn Sapaly, 048 đường
Nguyễn Huệ, phường Lào Cai, thành phố Lào Cai.

- Địa điểm tổ chức thi:

+ Cấp THPT: Tại trường THPT số 1 huyện Bát Xát; trường PTDTNT
THCS&THPT huyện Bát Xát.

+ GDTX: Tại trung tâm GDNN- GDTX huyện Bát Xát.

+ Cấp THCS: Tại trường PTDTNT THCS&THPT huyện Bát Xát, trường
THCS thị trấn huyện Bát Xát.

- Thời gian làm việc Hội thi

Thời gian Nội dung công việc Địa điểm

9h00 ngày 12/4/2022

- Bốc thăm thứ tự trình bày bài

thuyết trình, lớp dạy thực thực
hành (Các phòng cử đại diện
bốc thăm thứ tự).

Khách sạn Sapaly

9h15 - 10h15 ngày 

12/4/2022
- Họp Ban Giám khảo Khách sạn Sapaly

10h30 - 11h30 ngày 

12/4/2022
- Họp trưởng Đoàn Khách sạn Sapaly

13h30 ngày 

12/4/2022

- Thi thuyết trình

+ Cấp THPT

+ Cấp GDTX

+ Cấp THCS

Trường THPT số 1 huyện
Bát Xát

Trung tâm GDTX huyện 
Bát Xát

Trường PTDTNT 
THCS&THPT Bát Xát

7h30 ngày 13/4/2022
- Thi thực hành

+ Cấp THPT
Trường THPT số 1 huyện
Bát Xát, Nội trú Bát Xát
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+ Cấp GDTX

+ Cấp THCS

Trung tâm GDTX huyện 
Bát Xát

Trường NT Bát Xát, 

THCS thị trấn

3.2. Kinh phí tổ chức Hội thi:

- Sở GD&ĐT chi trả kinh phí tổ chức Hội thi cấp tỉnh.

- Phòng GD&ĐT, các trường THPT, các trung tâm GDTX chi trả kinh phí

GV đơn vị tham gia Hội thi.

4. Nội dung, hình thức, đánh giá các nội dung thi (cấp trường, cấp
huyện/thị xã/thành phố, cấp tỉnh)

4.1. Nội dung, hình thức:

- Chấm hồ sơ giáo viên chủ nhiệm, gồm: Sổ chủ nhiệm của năm học gần
nhất; báo cáo thành tích công tác chủ nhiệm lớp kèm theo minh chứng (nếu có);

sáng kiến kinh nghiệm hoặc sản phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng
về công tác chủ nhiệm; các hồ sơ khác (nếu có) về công tác chủ nhiệm; bản nhận
xét, đánh giá của nhà trường về hồ sơ của giáo viên dự thi. Ban tổ chức hội thi
đánh giá và cho điểm hồ sơ giáo viên chủ nhiệm.

- Thi thực hành: Giáo viên thực hành một tiết tổ chức hoạt động giáo dục
(tiết sinh hoạt lớp hoặc tiết hoạt động trải nghiệm hoặc tiết hoạt động trải
nghiệm, hướng nghiệp) theo kế hoạch giáo dục tại thời điểm diễn ra Hội thi. Tiết
tổ chức hoạt động giáo dục tham gia Hội thi được tổ chức lần đầu tại lớp học với
đúng sĩ số của lớp. Giáo viên không được tổ chức dạy trước (dạy thử) tiết tổ
chức hoạt động giáo dục tham gia Hội thi trong năm học tổ chức Hội thi. Giáo

viên được thông báo và có thời gian chuẩn bị cho tiết tổ chức hoạt động giáo dục
trong thời gian không quá 02 ngày trước thời điểm thi.

- Thi thuyết trình: Giáo viên trình bày một biện pháp góp phần nâng cao
chất lượng công tác chủ nhiệm lớp của cá nhân tại cơ sở giáo dục, nơi giáo viên

đang làm việc. Thời lượng trình bày không quá 30 phút, bao gồm cả thời gian
Ban giám khảo trao đổi. Biện pháp được lãnh đạo cơ sở giáo dục xác nhận áp

dụng hiệu quả và lần đầu được dùng để đăng ký thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi
cơ sở giáo dục phổ thông (áp dụng đối với cả GDTX) và chưa được dùng để xét

duyệt thành tích khen thưởng cá nhân trước đó.

4.2. Đánh giá các nội dung thi:

- Hồ sơ giáo viên chủ nhiệm: đánh giá theo thang điểm 10;

- Bài thi thực hành: Đánh giá theo mức Giỏi/Khá/TB/dưới TB (có phiếu
đánh giá riêng).

- Bài thi thuyết trình: Đánh giá theo mức Đạt/Không Đạt (có phiếu đánh

giá riêng).
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- Đánh giá kết quả của giáo viên dự thi: Giáo viên đạt danh hiệu giáo viên

chủ nhiệm giỏi các cấp phải đạt các yêu cầu sau:

+ Hồ sơ giáo viên chủ nhiệm đạt từ 8/10 trở lên.

+ Bài thi thực hành được ít nhất 2/3 số giám khảo đánh giá loại giỏi,
không có giám khảo đánh giá là loại trung bình trở xuống.

+ Bài thi thuyết trình được ít nhất 2/3 số giám khảo đánh giá mức đạt.

5. Công tác tổ chức hội thi:  Thành lập các Ban của hội thi:

- Giám đốc Sở GD&ĐT quyết định thành lập Ban tổ chức hội thi cấp tỉnh.

- Trưởng phòng GD&ĐT cấp huyện quyết định thành lập Ban tổ chức hội
thi cấp huyện.

- Trưởng Ban tổ chức quyết định thành lập Ban đề thi, Ban giám khảo,
Ban thư ký hội thi của cấp tương ứng; ban hành nội quy hội thi.

- Thành phần, nhiệm vụ, quyền hạn của các ban được áp dụng theo Điều
14,15,16 của Thông tư số 22.

6. Kinh phí tổ chức hội thi: Từ nguồn kinh phí chi thường xuyên và xã

hội hóa giáo dục.

III. Trách nhiệm thực hiện

1. Các phòng thuộc Sở GD&ĐT:

1.1. Phòng Giáo dục Trung học:

- Chủ trì, tham mưu ban hành kế hoạch tổ chức hội thi giáo viên chủ

nhiệm giỏi cấp tỉnh năm học 2022 - 2023, quyết định thành lập Ban tổ chức, Ban
giám khảo, Ban thư ký; nội quy Hội thi; các mẫu phiếu; quyết định công nhận
kết quả của hội thi; quyết định tuyên dương, khen thưởng các cá nhân, tập thể đạt
thành tích cao trong hội thi; tham mưu chuẩn bị các điều kiện tổ chức hội thi cấp
tỉnh.

1.2. Phòng KHTC: Phối hợp với Văn phòng Sở, phòng GDTrH chuẩn bị

kinh phí và các điều kiện để tổ chức hội thi; thực hiện các nhiệm vụ khi Trưởng
ban tổ chức phân công.

1.3. Phòng GD ĐH&GDTX: Phối hợp với Phòng GDTrH để triển khai đối
với khối Trung tâm GDTX.

1.4. Các phòng ban: Cử cán bộ tham gia các Ban theo yêu cầu nhiệm vụ;
Phối hợp với phòng GDTrH thực hiện các nhiệm vụ khi Trưởng ban tổ chức
phân công.

2. Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố:

- Chỉ đạo, hướng dẫn các trường THCS tổ chức thi giáo viên chủ nhiệm giỏi
cấp trường năm học 2022 - 2023.

- Chuẩn bị các điều kiện, tổ chức hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp
huyện.

- Cử giáo viên đủ điều kiện tham dự hội thi cấp tỉnh.
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3. Các trường THPT; trung tâm GDNN-GDTX; trung tâm KTTH
HNDN-GDTX tỉnh:

- Xây dựng kế hoạch tổ chức hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi của đơn vị.

- Lựa chọn cán bộ, giáo viên và ban hành Quyết định cử cán bộ, giáo viên

tham gia hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp tỉnh.

- Chỉ đạo, hướng dẫn giáo viên chuẩn bị đầy đủ về điều kiện khi tham gia
hội thi; tạo điều kiện, khuyến khích giáo viên tự bồi dưỡng năng lực để chuẩn bị

tốt cho hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi các cấp.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp
tỉnh năm học 2022 - 2023. Sở GD&ĐT yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị nghiên

cứu triển khai thực hiện; trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc báo cáo Sở

GD&ĐT (qua phòng GDTrH) để chỉ đạo giải quyết./.

Nơi nhận:
- Lãnh đạo Sở;
- Các phòng thuộc Sở;
- Các phòng GD&ĐT;
- Các trường THPT;
- Các trung tâm GDTX;

- Lưu: VT, GDTrH.

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Minh Thuận



7

 DANH SÁCH

Giáo viên tham gia dự thi GVCN giỏi cấp THCS, THPT năm học 2022-2023
(Đính kèm Công văn số:            /SGD&ĐT-GDTrH, ngày          /        /2022

 của Sở Giáo dục và Đào tạo Lào Cai)

TT Họ và tên

Năm sinh
Dân

tộc
Chức vụ, đơn

vị công tác

Kết quả bình xét/dự thi
cấp trường, cấp huyện/thị

xã/thành phố

Nam Nữ Năm học
2021-2022

Năm học
2022-2023

1

2

3

4

5

Mẫu 1
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO TÓM TẮT
Biện pháp nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm

(Tên biện pháp:………………………………………………………………

……………………………..…………………………………………………)

Họ và tên tác giả:……………………………………………

Đơn vị công tác:……………………………………………

1. Tình trạng thực tiễn (khi chưa áp dụng biện pháp):
- Mô tả ngắn gọn thực tiễn, vấn đề…

- Ưu khuyết điểm của biện pháp đã, đang được áp dụng tại trường…

2. Nội dung biện pháp:
- Mục đích của biện pháp…

- Những điểm khác biệt, tính mới của biện pháp so với biện pháp đã, đang
được áp dụng; mô tả chi tiết bản chất của biện pháp…

- Mô tả chi tiết nội dung của biện pháp: (phần này yêu cầu báo cáo chi tiết
như cách làm, các bước thực hiện… nêu cụ thể).

3. Khả năng áp dụng của biện pháp:
Trình bày về khả năng áp dụng vào thực tế của biện pháp có thể áp dụng

cho những đối tượng nào.
4. Hiệu quả, lợi ích thu được hoặc dự kiến có thể thu được do áp dụng

biện pháp.
- Theo ý kiến của nhà trường, giáo viên đã áp dụng (nếu có).
- Theo ý kiến của tác giả.
+ Trước khi áp dụng biện pháp: …………………………………

+ Hiệu quả sau khi áp dụng biện pháp:…………………………..
5. Tài liệu kèm theo gồm:
- Hình ảnh, … (bản)
- Bản tính toán … (bản)
- Các tài liệu khác … (bản).

Xác nhận hiệu quả vận dụng của biện pháp:

………………………………………………..

………………………………………………...

………………………………………………….
Thủ trưởng

(ký tên, đóng dấu)

…..Ngày… tháng …. năm 20…

Người báo cáo

(Ký ghi rõ họ tên)

Mẫu 2
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Ghi chú:

- Cần tóm tắt đủ thông tin tin cậy, nổi bật được tính mới, cách làm, phạm 
vi và hiệu quả của biện pháp.

 - Nội dung các biện pháp tập trung 1 số nội dung:
+ Xây dựng kế hoạch giáo dục, thực hiện đổi mới phương pháp, hình thức

tổ chức các hoạt động giáo dục, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực.

+ Dạy học học sinh giỏi, học sinh năng khiếu, học sinh gặp khó khăn (học
sinh khuyết tật, học sinh cá biệt…).

+ Chế tạo đồ dùng, thiết bị dạy học, linh kiện… dùng trong hoạt động giáo

dục, viết phần mềm giáo dục… (có liên quan trực tiếp đến chuyên môn giáo viên

đang dạy).
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