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KẾ HOẠCH 

Tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp huyện, bậc THCS 

Năm học 2019-2020, 2020-2021, phần thi thực hành 

 

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THCS và trường PTDT Nội Trú THCS huyện 

Krông Pắc. 

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

Đào tạo về việc Ban hành Qui định về Hội thi giáo viên dạy giỏi cơ sở giáo dục mâmg 

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

Căn cứ Hướng dẫn số 741/PGDĐT ngày 23/9/2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo 

huyện Krông Pắc về việc Hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục cấp THCS năm học 2019-2020; 

Căn cứ Kế hoạch số 768/PGDĐT ngày 07/10/2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo 

về việc tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện, bậc THCS năm học 2019-2020. 

Phòng Giáo dục và Đào tạo xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi 

cấp THCS năm học 2019-2020, 2020-2021 phần thi thực hành cụ thể như sau: 

1. Nội dung thi 

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

Đào tạo về việc Ban hành Qui định về Hội thi giáo viên dạy giỏi cơ sở giáo dục mâmg 

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

thi gồm hai phần: 

- Thực hành dạy một tiết theo kế hoạch giảng dạy tại thời điểm diễn ra Hội thi. 

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 trong năm học tổ chức 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; 

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

cá nhân tại cơ sở giáo dục, nơi giáo viên đang làm việc. Thời lượng trình bày biện 

pháp 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 dạy giỏi cơ sở giáo dục phổ thông và chưa được dùng để xét 

duyệt thành tích khen thưởng cá nhân trước đó. 

Do Kế hoạch 768/PGDĐT ngày 07/10/2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc 

tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện, bậc THCS năm học 2019-2020 trong thời 

điểm đang thực hiện Thông tư số 21/2010/TT-BGDĐT ngày 20/7/2010 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo về việc Ban hành Điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và 

Giáo dục thường xuyên. Hội thi đã trải qua hai phần thi là: thi sáng kiến kinh nghiệm và 

phần thi kiểm tra năng lực. Do tình hình dịch bện Covid-19 và thực hiện sự chỉ đạo của 



Sở GDĐT nên phần thi thực hành phải dừng lại, cho đến thời điểm này Thông tư 

21/2010/TT-BGDĐT của Bộ GDĐT đã hết hiệu lực. Nhằm đảm bảo thực hiện theo 

Thông tư 22/2019/TT-BGDĐT của Bộ GDĐT, tính liên tục của Hội thi và tạo điều kiện 

thuận lợi cho giáo viên dự thi Ban tổ chức Hội thi công nhận những giáo viên đã vượt 

qua hai phần thi Sáng kiến kinh nghiệm và kiểm tra năng lực được công nhận vượt qua 

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

của cá nhân tại cơ sở giáo dục, nơi giáo viên đang làm việc và chỉ còn thi 01 tiết 

giảng dạy. 

2. Hình thức thi 

a) Thực hành giảng dạy được tổ chức tại lớp học. tiết học tham gia thi giảng là tiết 

học lần đầu tiên được giảng cho học sinh tại lớp học đó.  

b) Thực hành giảng dạy 01 tiết trong chương trình giảng dạy tại thời điểm diễn ra 

Hội thi, thực hiện theo phân phối chương trình của trường THCS Ea Yông đối với môn 

Thể dục; trường THCS Thị Trấn phước An đối với các môn còn lại, được ban tổ chức ấn 

định và báo trước cho giáo viên 02 ngày trước thời điểm thi. 

c) Giáo viên tham gia dự thi tự chủ động trong việc chuẩn bị các phương tiện hỗ trợ 

dạy học như: Đồ dùng dạy học, máy tính, đèn chiếu.... 

2. Thời gian và địa điểm 

Thời gian thi thực hành: từ ngày 02/11/2020 đến ngày 07/11/2020 (chi tiết cụ thể sẽ 

thông báo sau). 

Địa điểm thi thực hành: Môn Thể dục thi tại trường THCS Ea Yông; các môn còn 

lại thi tại trường THCS Thị Trấn Phước An.  

3. Đánh giá các nội dung thi và kết quả của giáo viên dự thi 

a) Công nhận và cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy giỏi cấp huyện cho giáo viên 

dự thi có sáng kiến kinh nghiệm đạt từ loại C trở lên; bài kiểm tra năng lực đạt từ 8,0 

điểm trở lên;  Bài thi thực hành giảng dạy đạt loại giỏi. 

b) Khen thưởng các giải nhất, nhì, ba các môn được xếp theo thứ tự như sau: 

- Điểm trung bình của 2 hai giám khảo bài thi thực hành giảng dạy. 

Trường hợp có hai hay nhiều giáo viên có điểm bài thi thực hành giảng dạy bằng 

nhau thì lần lượt tính đến chỉ số phụ như sau: 

- Điểm sáng kiến kinh nghiệm. 

- Điểm bài thi kiểm tra năng lực. 

Nếu vẫn tiếp tục bằng nhau thi trưởng Ban tổ chức sẽ quyết định việc khen thưởng. 

  4. Tổ chức thực hiện 

a) Bộ phận chuyên môn THCS Phòng Giáo dục và Đào tạo 

- Tham mưu xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thi (phần thi thực hành) và triển khai 

đến các trường THCS và trường PTDT Nội Trú THCS huyện Krông Pắc; 

- Tham mưu tổ chức Hội thi, ban hành các quyết định thành lập ban tổ chức và 

giám khảo chấm thi thực hành cấp huyện theo quy định của Điều lệ hội thi; 

- Tham mưu cấp giấy Chứng nhận “Giáo viên dạy giỏi” theo qui định của Điều lệ 

hội thi. 



b) Các trường THCS và trường PTDT Nội Trú THCS huyện Krông Pắc 

- Nghiên cứu và triển khai Kế hoạch tổ chức Hội thi này đến tất cả giáo viên tham 

gia phần thi thực hành. 

- Tạo mọi điều kiện tốt nhất cho giáo viên tham gia dự thi. 

Trên đây là kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện, bậc THCS năm 

học 2019-2020, 2020-2021 phần thi thực hành. Nhận được kế hoạch này Phòng Giáo 

dục và Đào tạo yêu cầu hiệu trưởng các trường thực hiện nghiêm túc, nếu có vướng mắc 

liên hệ thầy Trịnh Xuân Tuấn chuyên viên THCS Phòng Giáo dục và Đào tạo, ĐT: 

0941.752.779 để được giải quyết. 

                               
Nơi nhận: 

- Như trên; 
- Lãnh đạo Phòng GD&ĐT (đề báo cáo) 

- Lưu VT, CM_THCS 

KT. TRƯỞNG PHÒNG 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

Nguyễn Cường 
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