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HUYỆN QUỲ CHÂU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:            /KH-UBND         Quỳ Châu, ngày           tháng 9 năm 2022 

  
 

KẾ HOẠCH 

Triển khai Hội thi giáo viên dạy giỏi huyện 

cấp học mầm non, tiểu học, THCS, năm học 2022 - 2023 

    

 I. CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH 

 Thông tư số 22/2019/TT-BGDĐT ngày 20/12/2019 của Bộ GDĐT ban 

hành Quy định về Hội thi giáo viên dạy giỏi (GVDG) cơ sở giáo dục mầm non; 

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

 Nhiệm vụ năm học 2022 - 2023 đối với giáo dục mầm non, giáo dục tiểu 

học và giáo dục THCS của ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Quỳ Châu.  

 II. MỤC ĐÍCH VÀ NGUYÊN TẮC CỦA HỘI THI 

 1. Mục đích 

 Hội thi GVDG các cấp học là một hoạt động chuyên môn nghiệp vụ hàng 

kỳ nhằm phát hiện, công nhận và tôn vinh giáo viên đạt danh hiệu GVDG; tạo 

điều kiện để cán bộ quản lý, giáo viên giao lưu, chia sẻ, học hỏi, phổ biến kinh 

nghiệm để tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, tự học, sáng tạo hoàn thiện bản thân; 

qua đó, tiếp tục đánh giá thực trạng đội ngũ giáo viên để xây dựng kế hoạch bồi 

dưỡng chuyên môn nghiệp vụ nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ đáp ứng yêu 

cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo. 

 Tổ chức Hội thi GVDG góp phần nâng cao hiệu quả sinh hoạt chuyên 

môn, đẩy mạnh phong trào thi đua đổi mới sáng tạo trong toàn ngành; nhân rộng 

những điển hình tiên tiến, góp phần thu hút sự quan tâm của các lực lượng xã 

hội tham gia giáo dục trẻ em, học sinh tạo động lực cho sự phát triển sự nghiệp 

giáo dục của huyện nhà. 

 2. Nguyên tắc 

 Dựa trên sự tự nguyện của giáo viên; không ép buộc, không tạo áp lực cho 

giáo viên tham gia Hội thi. 

 Đảm bảo tính trung thực, dân chủ, công khai, minh bạch, công bằng, 

khách quan và thực chất. 

 Đảm bảo đúng quy định của chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy 

định của Ngành. 

 III. ĐỐI TƯỢNG, TIÊU CHUẨN, SỐ LƯỢNG DỰ THI 

 1. Đối tượng  

 Là giáo viên đang giảng dạy tại các trường mầm non, tiểu học và THCS 

trên địa bàn huyện. 
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 2. Tiêu chuẩn 

 Giáo viên tham dự Hội thi giáo viên dạy giỏi huyện cấp học mầm non, 

tiểu học, THCS, năm học 2022 - 2023 phải đạt các tiêu chuẩn quy định tại 

Khoản 2, Điều 6 (đối với giáo viên mầm non) và Khoản 2, Điều 7 (đối với giáo 

viên TH, THCS) của 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 

ban hành kèm theo Thông tư số 22/2019/TT-BGDĐT ngày 20/12/2019 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

 3. Số lượng 

 Số lượng giáo viên dự thi các cấp học do Trưởng phòng GD&ĐT quy 

định cụ thể bằng văn bản trên cơ sở tình hình thực tế đảm bảo đảm bảo đáp ứng 

về cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết khác. 

 IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC HỘI THI 

 1. Thời gian 

 - Từ tháng 9/2022 đến tháng 04/2023: Triển khai kế hoạch, rà soát đối 

tượng, tổ chức các nội dung thi theo lịch của từng cấp học. 

 - Dự kiến thời gian tổng kết Hội thi trong tháng 04/2023. 

 2. Địa điểm 

 - Tổ chức các nội dung thi: Giao cho Phòng GD&ĐT lựa chọn địa điểm 

triển khai các nội dung thi (bao gồm Báo cáo biện pháp và Thực hành giảng 
dạy) phù hợp với từng cấp học. 

 - Tổng kết: Tại Hội trường UBND huyện Quỳ Châu. 

 V. THẨM QUYỀN TỔ CHỨC VÀ KINH PHÍ THỰC HIỆN 

 1. Thẩm quyền tổ chức 

 Giao cho Phòng GD&ĐT chịu trách nhiệm tổ chức Hội thi GVDG các 

cấp học theo thẩm quyền. Trưởng phòng GD&ĐT ban hành kế hoạch, nội dung; 

thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, các Tiểu ban; tổ chức điều hành các nội 

dung thi theo quy định tại Thông tư số 22/2019/TT-BGDĐT ngày 20/12/2019 

của Bộ GDĐT 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; Trong kế hoạch tổ chức Hội thi phải được thông báo bằng văn bản đến 

các trường ít nhất là 01 tháng trước thời điểm diễn ra Hội thi. 

 Chậm nhất sau 05 ngày kết thúc Hội thi, Phòng GD&ĐT báo cáo kết quả 

Hội thi về UBND huyện. 

 2. Kinh phí 

 Kinh phí tổ chức các hoạt động của Hội thi do Phòng GD&ĐT trích từ 

nguồn kinh phí chi cho hoạt động chuyên môn nghiệp vụ được phân bổ trong dự 

toán ngân sách hàng năm. 

 UBND huyện khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích cao 

trong Hội thi theo đúng quy chế Thi đua - Khen thưởng của huyện. 
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 VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Phòng GD&ĐT Quỳ Châu 

 Chịu trách nhiệm xây dựng hệ thống văn bản hướng dẫn và tổ chức toàn 

bộ Hội thi GVDG huyện cấp học mầm non, tiểu học, THCS, năm học 2022 - 

2023 đúng quy định, chất lượng, hiệu quả và phù hợp với tình hình thực tế về 

giáo dục của địa phương. 

 Tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức trong toàn ngành 

về mục đích, ý nghĩa của Hội thi; xây dựng điển hình các gương giáo viên tiêu 

biểu để lan tỏa tích cực trong các đơn vị trường học; chủ trì phối hợp với các 

phòng, ban, ngành, các lực lượng xã hội, đơn vị tài trợ (nếu có) để đóng góp các 

nội dung cho Hội thi. 

 Sau Hội thi tổ chức chia sẻ, học tập kinh nghiệm cho đội ngũ giáo viên 

theo từng cấp học. 

 Đề xuất danh sách khen thưởng cho những tập thể và cá nhân có thành 

tích cao trong Hội thi gửi về Phòng Nội vụ thẩm định trình khen thưởng. 

 2. Phòng Nội vụ 

 Chủ trì, phối hợp với Phòng GD&ĐT thẩm định danh sách đề xuất khen 

thưởng; tham mưu và trình UBND huyện xem xét, quyết định khen thưởng; thực 

hiện công tác khen thưởng trong tổng kết Hội thi. 

 3. Trung tâm VHTT-TT huyện 

 Phối hợp với Phòng GD&ĐT tổ chức công tác tuyên truyền về mục đích, 

ý nghĩa của Hội thi; đưa tin các hoạt động của Hội thi đến với nhân dân nhằm 

tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội. 

 Trên đây là Kế hoạch triển khai Hội thi Giáo viên dạy giỏi huyện cấp học 

mầm non, tiểu học, THCS năm học 2022 - 2023 của UBND huyện Quỳ Châu./. 

 
 

Nơi nhận: 
- TT Huyện ủy;                      (b/c) 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Các phòng, ban liên quan;  

- Các trường MN, TH, THCS; 

- LĐ, CV Phòng GD&ĐT; 

- Lưu: VT, PGD&ĐT, (Huybq). 

 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lê Thanh Hà 

 
 


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-09-09T09:31:00+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
	Thái Quốc Hùng<hungtq@quychau.nghean.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-09-09T15:11:17+0700
	Tỉnh Nghệ An
	Lê Thanh Hà<halt@quychau.nghean.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-09-12T09:07:12+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân huyện Quỳ Châu<quychau@nghean.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-09-12T09:07:13+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân huyện Quỳ Châu<quychau@nghean.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-09-12T09:07:13+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ủy ban nhân dân huyện Quỳ Châu<quychau@nghean.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




