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KẾ HOẠCH
Tổ chức Hội thi Giáo viên chủ nhiệm giỏi tiểu học cấp tỉnh
Năm học 2019-2020
Căn cứ Điều lệ Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi giáo dục phổ thông và giáo
dục thường xuyên ban hành kèm theo Thông tư số 43/2012/TT-BGDĐT ngày 26/11/2012
của Bộ trưởng Bộ GDĐT; công văn số 108/KH-SGDĐT ngày 10 tháng 11 năm 2014 của
Sở GDĐT về việc hướng dẫn tổ chức Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp tiểu học áp
dụng từ năm học 2014-2015, nay Sở có kế hoạch cụ thể về tổ chức Hội thi giáo viên chủ
nhiệm giỏi tiểu học cấp tỉnh năm học 2019-2020 như sau :
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
1. Mục đích:
- Hội thi nhằm tuyển chọn, công nhận và vinh danh giáo viên tiểu học đạt danh hiệu
giáo viên chủ nhiệm giỏi tiểu học cấp tỉnh, tạo điều kiện để giáo viên thể hiện năng lực,
học tập, trao đổi kinh nghiệm về công tác chủ nhiệm lớp;
- Phát hiện, tuyên dương và nhân rộng những điển hình tiên tiến, nhằm tạo động lực
phát triển sự nghiệp giáo dục của địa phương và của ngành;
- Đánh giá thực trạng năng lực, nghiệp vụ sư phạm của đội ngũ, từ đó xây dựng kế
hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực làm công tác chủ nhiệm lớp của giáo
viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.
2. Yêu cầu:
Việc tổ chức Hội thi đảm bảo tính khách quan, trung thực, công bằng, có tác dụng
giáo dục, khuyến khích động viên giáo viên học hỏi, trao đổi, truyền đạt, phổ biến kinh
nghiệm chủ nhiệm lớp.
II. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC THI
Nội dung thi bao gồm các vấn đề có liên quan đến công tác chủ nhiệm được quy định
trong điều lệ nhà trường, quy chế tổ chức và hoạt động của các cơ sở giáo dục, một số văn
bản hiện hành của ngành có liên quan. Mỗi giáo viên dự thi phải thực hiện 4 phần thi:
1. Phần thi 1: Hồ sơ giáo viên chủ nhiệm, gồm có: Báo cáo thành tích; Sổ chủ nhiệm
(có nhận xét, đánh giá của Hiệu trưởng); Sáng kiến kinh nghiệm hoặc sản phẩm nghiên
cứu khoa học sư phạm ứng dụng (được Hội đồng chấm Sáng kiến ngành GDĐT cấp huyện
xếp loại C trở lên) và Bài thi kể chuyện. Ban giám khảo hội thi sẽ đánh giá và cho điểm hồ
sơ giáo viên chủ nhiệm.
2. Phần thi 2: Bài kiểm tra năng lực hiểu biết về chủ trương, đường lối, định hướng
đổi mới giáo dục và các nội dung chỉ đạo của ngành, địa phương liên quan đến công tác
chủ nhiệm lớp. Bài thi viết hình thức trắc nghiệm khách quan,thời gian làm bài: 30 phút.
Nội dung đặt trọng tâm vào các văn bản chỉ đạo chuyên môn bao gồm:
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- Nghị định 20/2014/NĐ-CP của Chính phủ về việc phổ cập giáo dục, xóa mù chữ;
- Thông tư 07/2016/TT-BGDĐT Quy định về điều kiện bảo đảm và nội dung, quy
trinh, thủ tục kiểm tra công nhận phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục tiểu học đúng
độ tuổi;
- Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ
GDĐT ban hành Quy định đánh giá học sinh tiểu học; Thông tư số 22/2016/TTBGDĐT ngày 22 tháng 9 năm 2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh giá
học sinh tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT;
- Thông tư 20/2018/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy
định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông
- Thông tư số 17/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ GDĐT Ban hành Quy
định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường tiểu
học;
- Thông tư 03/2018/TT-BGDĐT ngày 29/11/2018 của Bộ GDĐT quy định về giáo
dục hòa nhập đối với người khuyết tật;
- Công văn số 23/HD-SGDĐT ngày 26/8/2019của Sở GDĐT về Hướng dẫn nhiệm vụ
cấp tiểu học năm học 2019-2020.
3. Phần thi 3: Thi ứng xử tình huống sư phạm trong công tác chủ nhiệm lớp (10
điểm): Bài thi viết dạng tự luận, thời gian làm bài: 45 phút.
4. Phần thi 4: Thi kể chuyện về công tác chủ nhiệm, giáo viên kể lại một việc làm
để lại ấn tượng sâu sắc nhất của bản thân trong hoạt động chủ nhiệm (10 điểm). Bài thi
dạng kể, thời gian kể 10 phút.
III. ĐỐI TƢỢNG, ĐIỀU KIỆN VÀ HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ THI
1. Đối tƣợng và điều kiện
- Tham dự Hội thi cấp tỉnh là giáo viên đang giảng dạy và làm chủ nhiệm lớp ở các
trường tiểu học trên toàn tỉnh, đáp ứng đầy đủ các điều kiện:
+ Được công nhận Giáo viên chủ nhiệm giỏi tiểu học cấp huyện 2 lần trong 4 năm
liền kề.
+ Từ năm học 2016-2017 đến năm học 2019-2020, có sáng kiến kinh nghiệm hoặc
sản phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng được Hội đồng chấm Sáng kiến ngành
GDĐT cấp huyện xếp loại C trở lên.
- Giáo viên đủ điều kiện dự thi cấp tỉnh được Phòng GDĐT xét chọn, mỗi huyện
(TX, TP) 10 giáo viên, tập hợp hồ sơ, lập danh sách tham dự Hội thi.
2. Hồ sơ đăng ký dự thi
Hồ sơ đăng ký dự thi của cấp huyện về tỉnh bao gồm:
- Danh sách Trưởng đoàn, Phó trưởng đoàn và các giáo viên đăng kí dự thi (Phụ lục
3, kèm file mềm);
- Báo cáo thành tích của giáo viên tham dự Hội thi (có dán ảnh và có nhận xét, đánh
giá của Hiệu trưởng);
- Sổ chủ nhiệm lớp năm học 2019-2020 (có nhận xét, đánh giá của Hiệu trưởng);
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- Giấy chứng nhận đạt giáo viên chủ nhiệm giỏi tiểu học cấp huyện năm học năm
học 2017-2018 và năm học 2019-2020;
- Sáng kiến kinh nghiệm hoặc sản phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng
của giáo viên tham dự Hội thi (có kèm giấy chứng nhận đạt giải C cấp huyện trở lên);
- Bài thi kể chuyện.
Bộ hồ sơ này được gửi về Phòng Giáo dục Tiểu học, Sở GDĐT chậm nhất là ngày
01/3/2020.
IV. TỔ CHỨC THI VÀ ĐÁNH GIÁ NỘI DUNG THI
1. Thời gian, địa điểm, kinh phí tổ chức
- Thời gian: Từ ngày 17/3/2020 đến 20/3/2020.
- Địa điểm: Trường Tiểu học Châu Văn Liêm, TP. Long Xuyên.
-Kinh phí tổ chức:Thực hiện theoQuyết định số 29/2016/QĐ-UBND ngày
24/6/2016 của UBND tỉnh An Giang về việc quy định nội dung, mức chi các kỳ thi, hội thi
và chế độ hỗ trợ của ngành GDĐT tỉnh An Giang.
2- Công tác chuẩn bị (phụ lục 1)
- Ngày 10/9/2019: Sở triển khai kế hoạch tổ chức Hội thi đến các Phòng GDĐT các
huyện, thị, thành phố.
- Ngày 12/02/2020: Phòng GDĐT các huyện, thị, thành phố chọn cử cán bộ coi và
chấm thi. Mỗi Phòng GDĐT chọn 5 người (1 chuyên viên Phòng GDĐT, 4 Hiệu trưởng
trường tiểu học), lập danh sách đề nghị (Phụ lục 2) gửi về Phòng Giáo dục Tiểu học, Sở
GDĐT.
- Ngày 18/02/2020: Phòng GD Tiểu học tham mưu Ban Giám đốc Sở ban hành
Quyết định thành lập Ban Tổ chức, Ban Thư ký, Ban Đề thi, Ban làm phách, Ban Coi thi,
Ban Giám khảo.
- Ngày 25/02/2020: Ban Thư ký tiếp nhận danh sách, hồ sơ dự thi (Phụ lục 3);
chuẩn bị các văn bản liên quan; phiếu chấm điểm.
- Ngày 26/02/2020: Chuẩn bị các biểu mẫu thống kê, văn phòng phẩm, ấn chỉ; các
biểu mẫu quản lý chi tiêu và thanh quyết toán, mẫu biên bản, mẫu báo cáo, hồ sơ khen
thưởng…
- Ngày 27/02/2020: Ban Đề thi ra đề bài kiểm tra và bảo mật đề.
- Ngày 02-06/3/2020: Ban Giám khảo Hội thi đánh giá và cho điểm hồ sơ giáo viên
chủ nhiệm.
- Ngày 10/3/2020: Ban coi thi lập danh sách giáo viên dự thi lý thuyết, dự thi kể
chuyện, biên chế 5 phòng thi viết và 5 phòng thi ứng xử, kể chuyện.
3. Diễn tiến Hội thi:
Ngày 17/3/2020:
- Buổi sáng: 7giờ30, họp toàn thể thành viên Ban Hội thi;
- Buổi chiều: 13giờ30, Ban Tổ chức Hội thi kiểm tra CSVC và hồ sơ Hội thi.
Ngày 18/3/2020:
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- Buổi sáng:
+ 7giờ30 khai mạc Hội thi;
+ 8giờ00 đến 9giờ00 thi viết phần thi 2;
+ 9giờ30 đến 11giờ00 thi viết phần thi 3.
- Buổi chiều:
+ 13giờ30 đến 17giờ00, thi kể chuyện;
+ 13giờ30 Tổ làm phách tiếp nhận bài thi từ Ban coi thi, cắt phách, bảo quản
phách và giao bài thi cho Ban giám khảo vào lúc 7giờ30 ngày 19/3/2020.
Ngày 19/3/2020:
- Buổi sáng:
+ 7giờ30 đến 11giờ00, tiếp tục thi kể chuyện;
+ 7giờ30 đến 11giờ00, Giám khảo chấm thi lý thuyết.
- Buổi chiều:
+ 13giờ30 đến 17giờ00, tiếp tục thi kể chuyện;
+ 13giờ30 đến 17giờ00, Giám khảo tiếp tục chấm thi lý thuyết.
Ngày 20/3/2020:
- Buổi sáng:
+ 7giờ30 đến 9giờ30, Ban giám khảo hồi phách, lên điểm;
+ 9giờ30 đến 11giờ00,nhận bảng điểm từ Ban giám khảo, lên điểm. Tổng hợp kết
quả;
- Buổi chiều:
+ 13giờ30 đến 15giờ00, dự thảo báo cáo Tổng kết.
+ 15giờ00, Tổng kết Hội thi.
4. Đánh giá các nội dung thi:
a) Hồ sơ giáo viên chủ nhiệm: Điểm hồ sơ giáo viên chủ nhiệm được tính theo công
thức: (Báo cáo thành tích 10 điểm + Sổ chủ nhiệm 10 điểm + Sáng kiến kinh nghiệm 10
điểm): 3. Báo cáo thành tích và Sổ chủ nhiệm được giám khảo đánh giá độc lập, Sáng kiến
kinh nghiệm/báo cáo nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng được 2 giám khảo ký xác
nhận quy đổi điểm số. Việc chuyển đổi điểm số, quy định như sau: Đạt loại C: 8 điểm; đạt
loại B: 9 điểm; Đạt loại A: 10 điểm. (Riêng Bài thi kể chuyện là điều kiện dự thi, giám
khảo chấm hồ sơ thi, chỉ kiểm soát nội dung nhưng không ghi điểm)
b) Bài thi kiểm tra năng lực: Điểm bài kiểm tra năng lực được đánh giá thang điểm
10, theo hướng dẫn chấm thi của Ban đề thi. Bài thi do 2 giám khảo chấm độc lập.
c) Thi ứng xử tình huống: Điểm thi ứng xử tình huống được đánh giá thang điểm
10, theo hướng dẫn chấm thi của Ban đề thi. Bài thi do 3 giám khảo chấm độc lập. Điểm
kết luận của mỗi nội dung thi là điểm trung bình cộng của các giám khảo. Trường hợp
không đạt được sự thống nhất giữa các giám khảo thì Trưởng ban Giám khảo báo cáo
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Trưởng ban Tổ chức Hội thi xem xét quyết định. Hồ sơ đánh giá của các giám khảo phải
được nộp về Trưởng ban Giám khảo vào cuối mỗi buổi thi.
d) Thi kể chuyện: Bài thi kể chuyện đảm bảo nội dung cơ bản bài kể chuyện đã đăng
ký.Điểm thi kể chuyện được đánh giá thang điểm 10, theo hướng dẫn chấm thi của Ban
giảm khảo. Bài thi do 3 giám khảo chấm độc lập. Điểm kết luận của bài thi kể chuyện là
điểm trung bình cộng của các giám khảo. Trường hợp không đạt được sự thống nhất giữa
các giám khảo thì Trưởng ban Giám khảo báo cáo Trưởng ban Tổ chức Hội thi xem xét
quyết định. Hồ sơ đánh giá của các giám khảo phải được nộp về Trưởng ban Giám khảo
vào cuối mỗi buổi thi.
5. Đánh giá kết quả của giáo viên dự thi:
Giáo viên đạt danh hiệu Giáo viên chủ nhiệm giỏi tiểu học cấp tỉnh phải đạt các yêu
cầu sau:
- Hồ sơ giáo viên chủ nhiệm đạt từ 8 trở lên;
- Bài thi hiểu biết đạt từ 8 điểm trở lên;
- Bài thi ứng xử tình huống sư phạm đạt từ 8 điểm trở lên;
- Bài thi kể chuyện về công tác chủ nhiệm đạt từ 8 điểm trở lên.
6. Xếp hạng các đoàn tham dự Hội thi:
Việc xếp hạng các đoàn tham dự Hội thi căn cứ vào điểm bình quân đạt được của
từng đội tuyển. Đoàn có điểm bình quân cao nhất được xếp hạng nhất. Tiếp theo đó là vị trí
dành cho các đội có điểm bình quân từ cao xuống thấp.
7. Tổng kết và công bố kết quả Hội thi:
Kết quả được công bố tại buổi tổng kết Hội thi và được gửi đến các Phòng GDĐT,
các đơn vị dự thi.
8. Sử dụng kết quả Hội thi:
- Giáo viên tham gia đủ các nội dung Hội thi và đạt các yêu cầu theo quy định về
đánh giá kết quả của giáo viên dự thi được công nhận là Giáo viên chủ nhiệm giỏi và được
Sở cấp giấy chứng nhận.
- Kết quả hội thi là căn cứ để đánh giá, xếp loại thi đua của đơn vị và cá nhân tham
gia hội thi.
Yêu cầu Trưởng phòng GDĐT các huyện, thị, thành phố tổ chức triển khai đầy đủ nội
dung và yêu cầu của kế hoạch này đến các trường tiểu học trên địa bàn./.
Nơi nhận:
- Ban giám đốc Sở;
- Các Phòng thuộc Sở;
- Phòng GDĐT các huyện, thị xã, tp;
- Website Sở GDĐT;
- Lưu: VT, GDTH.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Người ký: Sở Giáo dục
và Đào tạo
Email:
sogddt@angiang.gov.vn
Cơ quan: Tỉnh An Giang

Lý Thanh Tú
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Phụ lục 1

LỊCH TỔ CHỨC HỘI THI
GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM GIỎI TIỂU HỌC CẤP TỈNH NĂM HỌC 2019-2020

Thời gian

Công việc

Đơn vị thực hiện

10/9/2019

Sở triển khai kế hoạch tổ chức Hội thi đến các Phòng GDĐT
các huyện, thị, thành phố (huyện)

Trương Thành tây

12/02/2020

Tiếp nhận danh sách đề cử giáo viên coi, chấm thi của Phòng
GDĐT các huyện (theo mẫu Phụ lục 2)

Trương Thành Tây

Tham mưu Ban Giám đốc ban hành Quyết định thành lập Ban
18/02/2020 Tổ chức, Ban Thư ký, Ban Đề thi, Ban làm phách, Ban Coi thi,
Ban Giám khảo
Tiếp nhận danh sách, hồ sơ dự thi của Phòng GDĐT các
25/02/2020 huyện (theo mẫu Phụ lục 3); Chuẩn bị các văn bản liên quan;
các biểu mẫu thống kê, phiếu chấm điểm
Văn phòng phẩm, ấn chỉ; các biểu mẫu quản lý chi tiêu và
26/02/2020 thanh quyết toán, mẫu biên bản, mẫu báo cáo, hồ sơ khen
thưởng….
27/02/2020 Ra đề bài kiểm tra và bảo mật đề
02/3 đến
06/3/2020

Đánh giá và cho điểm hồ sơ giáo viên chủ nhiệm

10/3/2020

Lập danh sách giáo viên dự thi lý thuyết, dự thi kể chuyên,
biên chế phòng thi
Buổi sáng: 7giờ30, họp toàn thể thành viên Ban Hội thi

17/3/2020

Buổi chiều: 13giờ30, Ban Tổ chức Hội thi kiểm tra CSVC và
hồ sơ Hội thi
Buổi sáng:

Trương Thành tây

Trần Thị Tuyết Hạnh

La Thị Kim Hồng
Võ Văn Quới
Trương Thành Tây
Trương Thành Tây
Trần Thị Tuyết Hạnh
Trương Thành Tây
Võ Văn Quới
Trương Thành Tây
Võ Văn Quới

+ 7giờ30 khai mạc Hội thi
+ 8giờ00 - 9giờ00 thi viết phần 2
+ 9giờ30 - 11giờ00 thi viết phần 3
18/3/2020

Buổi chiều: 13giờ30 - 17giờ00, thi kể chuyện
+ 13giờ30, Tổ làm phách tiếp nhận bài thi lý thuyết từ Ban coi
thi; cắt phách, bảo quản phách và giao bài thi cho Ban giám
khảo vào lúc 7giờ30 ngày 19/03/2020

19/3/2020

- Buổi sáng:
+ 7giờ30 đến 11giờ00, Giám khảo chấm thi lý thuyết

Trần Thị Tuyết Hạnh
La Thị Kim Hồng
Trần Thị Tuyết Hạnh
La Thị Kim Hồng
Trương Thành Tây
Trần Thị Tuyết Hạnh

Võ Văn Quới
6

Thời gian

Công việc

Đơn vị thực hiện

+ 7giờ30 đến 11giờ00, tiếp tục thi kể chuyện
- Buổi chiều:
+ 13giờ30 đến 17giờ00, Giám khảo tiếp tục chấm thi lý thuyết
+ 13giờ30 đến 17giờ00, tiếp tục thi kể chuyện
- Buổi sáng:
+ 7giờ30đến 9giờ30, Ban giám khảo hồi phách, lên điểm;
+ 9giờ30đến 11giờ00, nhận bảng điểm từ Ban giám khảo, lên
điểm. Tổng hợp kết quả.
20/3/2020

Trương Thành Tây
Võ Văn Quới
Trương Thành Tây
Võ Văn Quới
Võ Văn Quới
La Thị Kim Hồng

+ 7giờ30 đến 11giờ00, trình khen thưởng
- Buổi chiều:
+ 13giờ30 đến 15giờ00, dự thảo báo cáo Tổng kết.
+ 15giờ00, Tổng kết Hội thi.

Trương Thành Tây
Võ Văn Quới

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO AN GIANG
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Phụ lục 2

UBND HUYỆN(THỊ, TP): …………..
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

DANH SÁCH ĐỀ CỬ GIÁM KHẢO, GIÁM THỊ
Hội thi Giáo viên chủ nhiệm giỏi tiểu học cấp tỉnh
Năm học 2019-2020

TT

Họ và tên

Đơn vị

Chức vụ

1
2
3
4
5

Hạn chót gởi danh sách này về Phòng GD Tiểu học: ngày 12/02/2020.
…………. , ngày…. tháng 02 năm 2020
TRƢỞNG PHÒNG
(Ký tên, đóng dấu)
Phụ lục 3

UBND HUYỆN(THỊ, TP): …………….
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

DANH SÁCH ĐOÀN
Dự Hội thi Giáo viên chủ nhiệm giỏi tiểu học cấp tỉnh
Năm học 2019-2020

Trƣởng đoàn:
Phó trƣởng đoàn:
TT

Họ, tên giáo viên dự thi

Chức vụ:
Chức vụ:

Nam/nữ

Đơn vị

Dạy lớp

1
2
3
4
5
6

…
Hạn chót gởi danh sách này về Phòng GD Tiểu học: ngày 25/02/2020.
…………. , ngày…. tháng 02 năm 2020
TRƢỞNG PHÒNG
(Ký tên, đóng dấu)
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