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THÔNG BÁO SỐ 1 

Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện năm học 2022 – 2023  

  

 Tiếp theo Kế hoạch số 38/KH-PGDĐT ngày 07/11/2022 của Phòng Giáo dục 

và Đào tạo (GDĐT) Đức Trọng về tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện năm 

học 2022-2023; Phòng GDĐT thông báo đến các trường một số nội dung để chuẩn bị 

tham gia Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện năm học 2022-2023, cụ thể như sau:  

I. Thời gian tổ chức Hội thi  

Hội thi được tổ chức từ ngày 09/02/2023 đến ngày 28/02/2023, cụ thể: 

1.1. Họp Ban Tổ chức, Ban Giám khảo: bắt đầu lúc 7g30 ngày 09/02/2023 

tại Hội trường Phòng GDĐT. 

1.2. Khai mạc Hội thi và thi vòng trình bày biện pháp:  

Từ ngày 11/02/2023 đến ngày 12/02/2023, cụ thể: 

*/ Ngày 11/02/2023: 

- Khai mạc Hội thi vào lúc 7h30 tại trường TH Nghĩa Hiệp (Giao cho Hiệu 

trưởng trường TH Nghĩa Hiệp chuẩn bị chu đáo các điều kiện chuẩn bị cho khai mạc 

như: Makét khai mạc, âm thanh, chỗ ngồi…).  

Thành phần dự khai mạc gồm: Ban Tổ chức, Ban Giám khảo và giáo viên dự 

thi của cấp mầm non và THCS (Giáo viên dự thi cấp Tiểu học không cần dự khai mạc 

mà có mặt tại trường TH Lý Tự Trọng để chuẩn bị thi trình bày biện pháp). 

- Sau khi khai mạc xong tiến hành phần thi trình bày biện pháp theo danh sách 

phòng thi, cụ thể: 

+ Cấp Mầm non và THCS thi tại trường Tiểu học Nghĩa Hiệp. 

+ Cấp Tiểu học thi tại trường Tiểu học Lý Tự Trọng. 

*/ Ngày 12/02/2023:  

- Tiếp tục phần thi trình bày biện pháp (nếu còn). 

*/ Lưu ý: 

- Thời gian trình bày biện pháp của 01 giáo viên: tối đa là 30 phút, trong đó: 

thời lượng trình bày biện pháp của giáo viên tối đa là 20 phút; thời lượng trao đổi 

của giám khảo không quá 10 phút. Giáo viên có bài thuyết trình đạt từ 6 điểm trở lên 

được đánh giá đạt (theo thang điểm 10). Những biện pháp sao chép của người khác 

dưới bất kỳ hình thức nào đều bị loại và không được đánh giá, xếp loại.  

- Giáo viên dự thi chủ động chuẩn bị laptop, file trình bày để đảm bảo thời 

gian và tiến trình báo cáo theo quy định.  
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- Giao cho Hiệu trưởng trường Tiểu học Nghĩa Hiệp, Tiểu học Lý Tự Trọng 

chuẩn bị chu đáo các điều kiện về cơ sở vật chất để tổ chức tốt phần thi trình bày 

biện pháp (bố trí các phòng thi có máy chiếu (hoặc Tivi), máy phát điện đề phòng 

trường hợp cúp điện…). 

1.3. Thi thực hành tiết dạy:  

- Thời gian thi: từ ngày 16/02/2023 đến ngày 28/02/2023. 

- Địa điểm thi thực hành: 

+ Cấp mầm non: MN Sơn Ca, MG Vành Khuyên, MG Họa Mi, MNTT Bông 

Hồng. 

+ Cấp Tiểu học: TH Nghĩa Hiệp, TH Lý Tự Trọng, TH Kim Đồng, TH Nam 

Sơn, TH Nguyễn Bá Ngọc. 

+ Cấp THCS: THCS Lê Hồng Phong, THCS Trần Phú, THCS Nguyễn Trãi. 

*/ Lưu ý: 

- Ban Tổ chức sẽ tiến hành bốc thăm 01 hoạt động giáo dục (đối với cấp mầm 

non) và 01 tiết dạy (đối với cấp TH, THCS) cho mỗi giáo viên tham gia dự thi và sẽ 

thông báo đến giáo viên dự thi trước thời điểm thi 02 ngày (Lưu ý: Phòng GDĐT sẽ 

thông báo qua địa chỉ mail công vụ của các trường, đề nghị Hiệu trưởng các trường 

thông báo kịp thời đến giáo viên dự thi).  

1.4. Tổng kết, đánh giá và công bố kết quả Hội thi: 8g30 ngày 28/02/2023. 

Thành phần dự tổng kết gồm: Ban Tổ chức, Ban Giám khảo và giáo viên dự thi 

của của cấp mầm non, Tiểu học và Trung hoc cơ sở. 

II. Một số lưu ý 

- Các trường nộp toàn bộ hồ sơ của giáo viên tham gia dự thi về Phòng GDĐT 

(qua chuyên viên cấp học) theo hướng dẫn tại mục III.2 Kế hoạch số 38/KH-PGDĐT 

ngày 07/11/2022 của Phòng GDĐT chậm nhất trong ngày 07/02/2023 và Hiệu 

trưởng chịu trách nhiệm trước Phòng GDĐT về tiêu chuẩn của giáo viên trường mình 

tham gia dự thi cấp huyện. 

- Hiệu trưởng các trường tạo điều kiện tốt nhất cho các CB-GV tham gia Ban 

Tổ chức, Ban Giám khảo thực hiện nhiệm vụ; quan tâm, động viên giáo viên dự thi 

kịp thời, tạo mọi điều kiện cho giáo viên dự thi đạt kết quả cao nhất; quán triệt CB-

GV làm nhiệm vụ và giáo viên dự thi thực hiện nghiêm túc nội quy của Ban Tổ chức 

hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện đề ra. 

- Các đơn vị được đặt làm địa điểm tổ chức Hội thi chuẩn bị chu đáo về cơ sở 

vật chất và các điều kiện cần thiết để Hội thi diễn ra thành công tốt đẹp. 

Nhận được thông báo này, yêu cầu hiệu trưởng các trường học khẩn trương 

triển khai thực hiện các nội dung trên. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó 
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khăn, vướng mắc thì báo cáo về Phòng GDĐT (qua đ/c Nguyễn Minh Hiệp) để được 

hướng dẫn thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- Các trường MN, TH, TH&THCS, THCS; 

- Lãnh đạo Phòng GDĐT; 

- Chuyên viên Phòng GDĐT; 

- Lưu: VT. 

 

 KT. TRƯỞNG PHÒNG 

 PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

 

Hồ Thị Hồng Châu 
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