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V/v Hướng dẫn tổ chức Hội thi
GVDG cấp Tiểu học huyện Nghĩa Đàn,
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Nghĩa Đàn, ngày 12 tháng 09 năm 2018

Độc lập – Tự do Hạnh phúc

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Tiểu học trong huyện.
Căn cứ Thông tư số 21/2010/TT-BGD&ĐT ngày 20/07/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo
dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi (GVDG) các cấp học phổ
thông và giáo dục thường xuyên;
Căn cứ Quyết định số 14/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 04/05/2007của Bộ trưởng Bộ
Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiểu học;
Căn cứ Chỉ thi ̣số 05/CT-UBND ngày 07/9/2018 của UBND huyện Nghĩa Đàn về việc
thực hiê ̣n nhiê ̣m vu ̣ tro ̣ng tâm năm ho ̣c 2018-2019;
Căn cứ công văn số 230/PGD&ĐT ngày 12/9/2018 của Phòng GD&ĐT về viê ̣c hướng
dẫn thực hiê ̣n nhiê ̣m vu ̣ GDTH năm ho ̣c 2018- 2019;
Phòng GD&ĐT hướng dẫn việc tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp Tiểu học huyện
Nghĩa Đàn, năm học 2018 - 2019 (sau đây gọi chung là Hội thi) như sau:
1. Mục đích, yêu cầu
1.1. Mục đích
- Tuyển chọn, công nhận và suy tôn giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp Tiểu
học huyện Nghĩa Đàn; Tạo điều kiện để giáo viên và cán bộ quản lý (CBQL) thể hiện năng
lực, học tập, trao đổi kinh nghiệm về giảng dạy; tổ chức lớp học; khai thác sử dụng sáng tạo,
hiệu quả phương tiện, đồ dùng dạy học; thực hiện Chương trình giáo dục của cấp học;
- Góp phần triển khai các phong trào thi đua trong trường học; khuyến khích, động viên,
tạo cơ hội và rèn luyện giáo viên, CBQL tự học và sáng tạo. Qua Hội thi phát hiện, tuyên dương
và nhân rộng những điển hình tiên tiến, góp phần tạo động lực phát triển sự nghiệp giáo dục của
huyện và của toàn ngành;
- Hội thi là một trong những căn cứ để đánh giá thực trạng đội ngũ, từ đó xây dựng kế
hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, đáp
ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục;
- Kết quả của Hội thi cũng là căn cứ để tham mưu các chính sách khen thưởng,
khuyến khích cho các giáo viên đạt thành tích cao; xây dựng đội ngũ cốt cán chuyên môn,
tuyển chọn và bồi dưỡng đội ngũ giáo viên tham gia Hội thi GVDG tỉnh.
1.2. Yêu cầu
- Hội thi được tổ chức theo các môn học được quy định trong Chương trình giáo dục
Tiểu học và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của ngành;
- Việc tổ chức Hội thi phải nghiêm túc, đúng điều lệ và các quy định khác về việc tổ
chức các kỳ thi hiện hành; đảm bảo tính khách quan, trung thực, công bằng, khoa học, có tác
dụng giáo dục, khuyến khích động viên giáo viên học hỏi, trao đổi, truyền đạt, phổ biến kinh
nghiệm giáo dục, nghiên cứu khoa học, làm và sử dụng đồ dùng đồ dùng dạy học;
- Hội thi cấp huyện được tổ chức 02 năm một lần, định kỳ theo năm học.
2. Nội dung
2.1. Đối tượng, tiêu chuẩn và điều kiện tham dự Hội thi
2.1.1. Là giáo viên đang trực tiếp giảng dạy tại các trường Tiểu học trên địa bàn huyện
bao gồm cả giáo viên dạy Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể du ̣c, tiế ng Anh. (Biên chế hoặc hợp đồng
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không xác định thời hạn hưởng lương từ NSNN); Có trình độ chuyên môn đạt chuẩn đào tạo,
có thời gian trực tiếp giảng dạy từ 03 năm trở lên;
2.1.2. Có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực chuyên môn và năng lực tổ chức, quản lý
lớp học, được phụ huynh và đồng nghiệp đánh giá cao, thực sự có uy tín, được tập thể sư
phạm nhà trường tôn vinh và được nhà trường đề nghị;
2.1.3. Đạt danh hiệu "Lao động tiên tiến" hoặc được xếp loại Khá trở lên theo Chuẩn
nghề nghiệp giáo viên Tiểu học liên tục từ năm học 2016 – 2017 đến nay (02 năm);
2.1.4. Được công nhận và có giấy chứng nhận (GCN) đạt GVDG cấp trường ít nhất 02
lần liên tục kể từ năm học 2016 – 2017 đến nay; hoặc là GVDG huyện năm học 2016 –
2017;
2.1.5. Phải có ít nhất một sáng kiến kinh nghiệm hoặc công trình nghiên cứu khoa học sư
phạm ứng dụng đạt bậc 2 (HĐKH trường chứng nhận) trở lên, hoặc đồ dùng dạy học được cấp
GCN ở cấp huyện hoặc tương đương trở lên từ năm học 2017 - 2018, đang được ứng dụng
có hiệu quả trong quản lý và dạy học được viết thành báo cáo;
2.1.6. Có khả năng sử dụng các phương tiện hiện đại trong thiết kế bài dạy, sử dụng
giáo án điện tử trong hoạt động giảng dạy;
2.2. Nội dung và hình thức thi GVDG
2.2.1. Nội dung thi
- Báo cáo sáng kiến kinh nghiệm hoặc kết quả nghiên cứu khoa học có kèm theo Giấy
chứng nhận trong năm học 2017- 2018. (Chứng nhận phải ghi rõ: tên SKKN, sản phẩm,
công trình khoa học, tác giả, đơn vị, xếp loại bậc mấy, năm nào).
- Một bài thi kiểm tra viết về năng lực hiểu biết kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ sư
phạm, về chủ trương, đường lối chính sách định hướng đổi mới giáo dục phổ thông và các
nội dung chỉ đạo của ngành (Gọi tắt là bài kiểm tra năng lực).
- Tham gia giảng dạy 02 tiết dạy được đánh giá ở Ban Tổ chức Hội thi GVDG cấp
huyện. Trong đó có 01 tiết, giáo viên được chọn một trong các môn dạy: Đạo đức, Tự nhiên
và Xã hội, Lịch sử - Địa lý hoặc Khoa học và 01 tiết được xác định bằng hình thức bốc thăm
môn, lớp và bài dạy (một trong hai môn Tiếng Việt hoặc Toán).
- Giáo viên Âm nhạc, Mỹ Thuật, Thể du ̣c, tiế ng Anh dạy 02 tiết theo chuyên môn.
- Tiế t da ̣y thực hành đươ ̣c da ̣y với đố i tươ ̣ng ho ̣c sinh từ lớp 2 đến lớp 5.
2.2.2. Hình thức thi
- Thi kiểm tra năng lực là bài thi viết tự luận kết hợp trắc nghiệm với thời gian 120
phút.
- Thi da ̣y (thực hành): Thí sinh phải tham dự 02 tiết dạy trong 02 buổi khác nhau theo
hình thức bốc thăm ngày dạy, tiết dạy, lớp và bài; đảm bảo bốc thăm tiết dạy trước 05 ngày.
Trong đó có 01 tiết dạy môn bắt buộc Toán hoặc Tiếng Việt và 01 tiết dạy môn tự chọn theo
đăng ký với BTC (Chỉ được đăng ký môn tự chọn, không đăng ký bài dạy môn tự chọn sau
khi có kết quả vòng 1). Giáo viên Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể du ̣c, Tiế ng Anh dạy theo môn tại
hai khối, lớp khác nhau trong đó có 01 tiết bốc thăm ngẫu nhiên, 01 tiết do giáo viên tự chọn
theo chủ đề. Giáo viên tiếng Anh dạy học theo chương trin
̀ h hê ̣ 10 năm từ lớp 3 đến lớp 5.
3. Ban Tổ chức và các Tiểu ban khác của Hội thi
3.1. Thành phần Ban tổ chức và các Tiểu ban khác do Trưởng phòng GD&ĐT
Quyết định thành lập
3.1.1 Ban Tổ chức gồm Trưởng ban; các Phó Trưởng ban; Thư ký và các thành viên
khác.
3.1.2. Tiểu ban ra và kiểm định đề thi kiểm tra năng lực hiểu biết gồm 01 lãnh đạo
Phòng GD&ĐT, các thành viên là cán bộ, giáo viên có tính trung thực, có đạo đức tốt, có
năng lực chuyên môn giỏi và có ý thức trách nhiệm cao.
3.1.3. Tiểu ban chấm SKKN và xét duyệt hồ sơ dự thi gồm thành viên BTC, các giáo
viên có SKKN cấp tỉnh và CBQL giỏi của bậc học.
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3.1.4. Tiểu ban coi thi, chấm thi lý thuyết gồm Lãnh đạo, chuyên viên PGD&ĐT, cốt
cán chuyên môn và cán bộ quản lý các trường trong huyện.
3.1.5. Tiểu ban giám khảo thi thực hành gồm Lãnh đạo, chuyên viên PGD&ĐT, cán
bộ quản lý, giáo viên dạy giỏi tỉnh, giáo viên dạy giỏi huyện có thành tích cao, có kinh
nghiệm, có uy tín, có phẩm chất đạo đức tốt, có tinh thần trách nhiệm cao ở các trường Tiểu
học trong huyện.
3.1.6. Tiểu ban cơ sở vật chất gồm Hiệu trưởng và một số cán bộ, giáo viên của
trường đặt địa điểm Hội thi.
3.1.7. Tiểu ban thi đua, khen thưởng do Thường trực Hội đồng TĐKT của ngành chịu
trách nhiệm trình Trưởng phòng cấp giấy chứng nhận và khen thưởng giáo viên đạt thành
tích cao trong Hội thi trên cơ sở đề nghị của Ban Tổ chức Hội thi.
3.2. Số lượng, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của BTC và các Tiểu ban
- Căn cứ vào tình hình thực tế và yêu cầu của Hội thi, Trưởng PGD&ĐT quyết định
điều động đủ số lượng các thành viên BTC và các tiểu ban đảm bảo hoàn thành tốt các
nhiệm vụ của Hội thi.
- Các thành viên BTC và các tiểu ban của Hội thi phải là những người có đủ tiêu
chuẩn theo quy định.
- Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của BTC, các tiểu ban được quy định tại Điều
12, 13, 14 và 15 của Điều lệ Hội thi và các nhiệm vụ khác do Trưởng ban BTC quy định.
4. Quy trình tổ chức Hội thi GVDG cấp huyện
- Căn cứ Thông tư 21/2010/TT-BGD&ĐT ngày 20/07/2010 và tình hình thực tế của
huyện, Hội thi GVDG cấp Tiểu học năm học 2016 - 2017 được tiến hành qua 3 vòng:
4.1. Vòng 1: Xét duyệt hồ sơ dự thi
- Duyệt hồ sơ của từng giáo viên đăng ký để tiến hành xét SKKN (Những giáo viên
không đủ điều kiện sẽ không được xét SKKN); Những giáo viên có hồ sơ hợp lệ và đạt tiêu
chuẩn theo quy định tại mục 5.2 của Công văn này mới đủ điều kiện tham dự vòng 2.
- Hiệu trưởng các trường có giáo viên dự thi trực tiếp duyệt với BTC và chịu trách
nhiệm về tính trung thực của hồ sơ đăng kí dự thi của giáo viên.
4.2. Vòng 2: Thi viết kiểm tra năng lực hiể u biế t
- Bài thi kiểm tra năng lực là điều kiện để lựa chọn giáo viên tham gia thi thực hành
sư phạm. Giáo viên có bài thi lý thuyết đạt từ 16,0 điểm trở lên (thang điểm 20,0) sẽ đủ điều
kiện dự thi thực hành.
4.3. Vòng 3: Thi thực hành tổ chức hoạt động giáo dục
- Giáo viên phải tham gia 02 bài thi dạy (tiết dạy) ở hai môn, lớp, buổi dạy khác nhau:
+ Bài thi dạy thứ nhất: Tiếng Việt hoặc Toán theo hình thức bốc thăm ngẫu nhiên môn
dạy, bài, lớp dạy trước ngày dạy 05 ngày;
+ Bài thi dạy thứ hai: Giáo viên được đăng ký chọn một trong các môn Đạo đức, Tự
nhiên & Xã hội, Lịch sử & Địa lý hoặc Khoa học. Nội dung bài dạy, lớp, tiết dạy được xác
định bằng hình thức bốc thăm trước ngày dạy là 05 ngày.
+ Đối với giáo viên Mĩ thuật , Âm nha ̣c, Thể du ̣c, Tiế ng Anh thì bắ t thăm lớp da ̣y và
dạy ở 02 khố i lớp khác nhau.
- Giáo viên chỉ bốc ngẫu nhiên 01 thăm trong đó gồm có 02 bài giảng đã được BTC
sắp xếp khối lớp, thời gian, bài dạy khác nhau theo một môn ngẫu nhiên và một môn do giáo
viên đăng ký. Cả hai bài dạy có thể dạy ở hai buổi khác nhau trong cùng một ngày theo quy
định của BTC.
5. Đăng ký dự thi
5.1. Số lượng
- Cán bộ giáo viên có đủ tiêu chuẩn theo quy định thì được Hiệu trưởng đăng ký tham
gia hội thi;
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- Mỗi trường thành lập một đội tuyển tham gia Hội thi cấp huyện, danh sách gồm
Trưởng đoàn là 01 CBQL, các thành viên là giáo viên đủ điều kiện đăng ký dự thi, tối thiểu
30,0% số giáo viên trực tiếp giảng dạy trở lên (Theo mẫu).
5.2. Hồ sơ đăng kí của cá nhân tham gia Hội thi
- Hồ sơ của cá nhân bỏ vào một túi đựng hồ sơ riêng ghi rõ: Hồ sơ giáo viên đăng ký
tham gia Hội thi GVDG huyện cấp Tiểu học, năm học 2018 - 2019. Họ tên, đơn vị công
tác của GV. Hồ sơ đăng ký tham gia Hội thi GVDG huyện gồm:
5.2.1. Bản khai thành tích cá nhân của các giáo viên tham gia Hội thi (theo mẫu), có
xác nhận của Hiệu trưởng nhà trường;
5.2.2. Sáng kiến kinh nghiệm hoặc báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học kèm theo
GCN do cấp công nhận ký (bản gốc nế u có ) năm ho ̣c 2017 - 2018. (GCN phải ghi rõ: tên
SKKN, sản phẩm, tác giả, đơn vị, xếp loại, năm nào), do Hiệu trưởng ra quyết định và cấp;
5.2.3. Giấy chứng nhận GVDG trường 02 năm liề n kề do Hiệu trưởng ký hoặc Giấy
chứng nhận GVDG huyện năm học 2016 – 2017(bản gốc);
5.2.4. Bản đăng ký môn dạy thực hành tự chọn (có xác nhận của Hiệu trưởng nhà
trường)
5.2.5. Phiếu đánh giá xếp loại giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiểu học
năm học 2016 – 2017 và 2017 – 2018 (có xác nhận của Hiệu trưởng nhà trường);
- Hiệu trưởng trực tiếp nộp và duyệt hồ sơ đăng ký tại đồng chí Vũ Mạnh Hà và
Nguyễn Thị Thúy, Chuyên viên PGD&ĐT. Danh sách đăng ký theo mẫu gửi kèm theo hồ sơ
của toàn trường và qua Email tieuhoc.ngd@nghean.edu.vn trước ngày 30/09/2018. Nếu
chậm hoặc có sai sót để mất quyền lợi của giáo viên thì Hiệu trưởng nhà trường phải chịu
hoàn toàn trách nhiệm. Sau khi duyệt xong hồ sơ thì các đơn vị chịu trách nhiệm nhận và
giao lại các GCN gốc cho giáo viên.
6. Đánh giá và công nhận kết quả
- Công nhận và cấp GCN Giáo viên dạy giỏi cấp Tiểu học huyện Nghĩa Đàn năm học
2016 - 2017 cho những giáo viên có đủ các tiêu chuẩn dự Hội thi cấp huyện theo quy định
và đạt các điều kiện sau đây:
+ Trong quá trình tham gia Hội thi không vi phạm quy chế của BTC, điều lệ và các
quy định về công tác tổ chức thi trong ngành giáo dục hiện hành.
+ SKKN hoặc báo cáo NCKH sư phạm ứng dụng đạt 60,0 điểm trở lên (Xếp bậc 3);
+ Bài thi kiểm tra năng lực đạt từ 16,0 điểm trở lên;
+ Tham gia đủ 02 bài thi giảng thực hành (tiết dạy) đạt loại Khá trở lên, trong đó có ít
nhất 01 bài đạt loại Giỏi.
- Kết quả của cá nhân và tập thể trong Hội thi là một tiêu chí thi đua về đánh giá chất
lượng đội ngũ và việc thực hiện nhiệm vụ năm học cho từng đơn vị.
7. Địa điểm và thời gian tổ chức Hội thi
- Duyệt hồ sơ từ theo lịch sau: Cụm 3,4 sáng 5/10/2018; Cụm 1,2 chiều 5/10/2018;
- Chấm SKKN từ ngày 6 - 7/10/2018.
- Tổ chức thi năng lực hiểu biết vào ngày 10/10/2018 tại Trường Tiểu học Nghĩa
Trung
- Khai mạc, bốc thăm bài thực hành dự kiến khoảng từ 22 – 30/10/2018, điạ điể m
phầ n thi thực hành tại trường Tiểu học Nghĩa Liên và Tiểu học Nghĩa Khánh.
- Dự kiến tổng kết sau khi BTC hoàn tất hồ sơ công nhâ ̣n, tại Phòng GD&ĐT.
8. Kinh phí tổ chức
- Kinh phí tổ chức Hội thi cấp huyện bao gồm BTC, các tiểu ban, hồ sơ, thi đua khen
thưởng do ngân sách giáo dục huyện chi trả theo chế độ hiện hành.
- Kinh phí cấp cho lãnh đạo đoàn và hỗ trợ cho giáo viên tham gia Hội thi do các đơn
vị chi trả.
9. Thanh tra, xử lý vi phạm, phúc khảo và giải quyết khiếu nại
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- Trưởng phòng GD&ĐT ra Quyết định thành lập Đoàn thanh tra các hoạt động của
Hội thi theo quy chế.
- BTC tiếp nhận đơn phúc khảo bài kiểm tra năng lực chậm nhất nhất sau 03 ngày
công bố; Giải quyết xong việc phúc khảo bài thi năng lực trước khi tổ chức phần thi thực
hành; Tổ chức giải quyết khiếu nại của cá nhân, tập thể trong cả quá trình tổ chức Hội thi.
Sau khi kết thúc Hội thi, nếu phát hiện có gian lận về hồ sơ và các khâu trong quá trình tổ
chức, tham gia Hội thi thì PGD&ĐT quyết định hủy kết quả của cá nhân, đồng thời đề nghị
xử lý kỷ luật cá nhân, tập thể cố tình vi phạm. Đơn xin phúc khảo hoặc khiến nại (nếu có)
của cá nhân hoặc tập thể phải được Hiệu trưởng của đơn vị ký xác nhận và trực tiếp nộp cho
BTC.
- Cán bộ, giáo viên hoặc đơn vị tham gia Hội thi vi phạm quy định của Điều lệ và các
văn bản có liên quan đến Hội thi giáo viên dạy giỏi bậc Tiểu học hoặc các quy định khác thì
phải chịu các hình thức kỷ luật theo quy định hiện hành của Nhà nước.
Nhận được Công văn này, Phòng GD&ĐT yêu cầu Hiệu trưởng các trường Tiểu học
triển khai thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả cao, tạo phong trào thi đua mạnh mẽ, không
gây áp lực nặng nề, thành tích cho đội ngũ. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc thì
kịp thời báo cáo về Phòng để được giải quyết./.
Nơi nhận:
- Sở GD&ĐT (B/c);
- LĐLĐ huyện (B/c);
- LĐ, CV PGD&ĐT;
- Các Trường Tiểu học;
- Lưu: VT, GDTH.
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