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THÔNG BÁO SỐ 1
Về việc tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi trung học phổ thông
cấp tỉnh năm học 2021-2022
Căn cứ Thông tư số 22/2019/TT-BGDĐT ngày 20/12/2019 của Bộ trưởng
Bộ Giáo dục và Đào tạo (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; Công văn số 4945/BGDĐT-NGCBQLGD ngày
28/10/2021 của Bộ GDĐT hướng dẫn một số nội dung thực hiện chế độ làm
việc, chế độ chính sách trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19;
Thực hiện Kế hoạch số 2528/KH-SGDĐT ngày 29/10/2021 của Sở GDĐT
tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi trung học phổ thông cấp tỉnh, năm học 20212022 (sau đây gọi tắt là Hội thi); Công văn số 2588/SGDĐT-GDTrHCTTX
ngày 09/11/2021 về việc điều chỉnh Mục 3, Phần II Kế hoạch 2528/KH-SGDĐT
ngày 29/10/2021 của Sở GDĐT. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid19 trên địa bàn tỉnh theo hướng dẫn tại Công văn số 4945/BGDĐTNGCBQLGD ngày 28/10/2021 của Bộ GDĐT, Sở GDĐT thông báo một số nội
dung sau:
1. Điều chỉnh nội dung Phần IV, Kế hoạch số 2528/KH-SGDĐT ngày
29/10/2021 của Sở GDĐT như sau:
“IV. NỘI DUNG, HÌNH THỨC THI, HỒ SƠ DỰ THI
1. Nội dung dự thi
a) Thi thiết kế bài giảng, giáo án điện tử: Giáo viên tham gia dự thi thiết kế
01 bài giảng, giáo án điện tử.
b) 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.
2. Hình thức thi
a) Thi thiết kế bài giảng, giáo án điện tử: Giáo viên bốc thăm 01 bài dạy,
thiết kế 01 bài giảng, giáo án điện tử nộp về Ban Tổ chức.
b) Trình bày một biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác giảng
dạy
- Thuyết trình trước Ban Giám khảo: Tóm tắt 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. 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.
- Vấn đáp: Giám khảo đặt một số câu hỏi liên quan đến nội dung phần trình
bày.
- Thời lượng trình bày biện pháp không quá 20 phút, thời gian Ban Giám
khảo hỏi và trao đổi tối đa 10 phút.
3. Hồ sơ dự thi
- Mỗi trường trung học phổ thông là 01 đơn vị đăng ký dự thi, chịu trách
nhiệm tập hợp, hoàn thiện và gửi hồ sơ dự thi cấp tỉnh.
- Hồ sơ dự thi cấp tỉnh gồm:
+ Danh sách Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn và các giáo viên đăng ký dự
thi có xác nhận của lãnh đạo nhà trường.
+ Danh sách giáo viên dự thi, kèm theo các minh chứng về tiêu chuẩn của
giáo viên dự thi.
+ Biện pháp nâng cao chất lượng công tác giảng dạy của các giáo viên
tham dự Hội thi và xác nhận của lãnh đạo cơ sở giáo dục kèm theo minh chứng
xác thực về sự tiến bộ của học sinh khi áp dụng biện pháp.
+ Chứng nhận giáo viên dạy giỏi cấp trường một trong các năm học 20192020, năm học 2020-2021 hoặc trong năm học 2021-2022 của giáo viên đăng ký
dự thi.
(Các biểu mẫu trên trang web của Ban Tổ chức Hội thi)
- Hồ sơ dự thi các đơn vị đăng tải tại trang web của Ban Tổ chức Hội thi
https://hoithigvdgthpt.gialai360.top (không gửi bản cứng về Sở GDĐT); Ban Tổ
chức sẽ gửi tài khoản đăng nhập và mở trang web cho các đơn vị nhập dữ liệu từ
ngày 18/11/2021.”
2. Thời gian nộp hồ sơ đăng ký dự thi của các đơn vị, hồ sơ dự thi của
giáo viên
a) Hồ sơ đăng ký dự thi và minh chứng về điều kiện, tiêu chuẩn của giáo
viên dự thi gửi chậm nhất ngày 22/11/2021, cụ thể:
- Các đơn vị nhập danh sách Trưởng đoàn, Phó trưởng đoàn, giáo viên dự
thi trên trang web của Ban Tổ chức, sau đó tải xuống, ký xác nhận, đóng dấu và
gửi bản scan.
- Bản scan các minh chứng về tiêu chuẩn của giáo viên dự thi.
b) Hồ sơ dự thi của giáo viên
- Nhập danh sách tên biện pháp, giải pháp của giáo viên dự thi.
- Gửi file word và file PDF biện pháp, giải pháp của giáo viên dự thi kèm
theo minh chứng có xác nhận của lãnh đạo đơn vị, thời gian chậm nhất ngày
26/11/2021.
- Thời gian bốc thăm, nộp bài giảng, giáo án điện tử, thi phần thi trình bày

biện pháp, giải pháp Ban Tổ chức sẽ thông báo sau.
3. Công tác chuẩn bị tại các đơn vị
Các đơn vị có giáo viên dự thi chuẩn bị hạ tầng kỹ thuật để chủ động tổ
chức cho giáo viên tham gia dự thi trực tuyến tại đơn vị.
Yêu cầu Hiệu trưởng các trường phổ thông trực thuộc Sở triển khai thực
hiện./.
Nơi nhận:
- Giám đốc và các Phó Giám đốc;
- Các phòng CMNV thuộc Sở;
- Các trường phổ thông trực thuộc Sở;
- Website Sở;
- Lưu: VT, GDTrHCTTX.
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