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KẾ HOẠCH
Tổ chức Hội thi giáo viên làm Tổng phụ trách Đội
Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh giỏi tỉnh An Giang
năm học 2021-2022
Thực hiện Thông tư số 52/2012/TT-BGDĐT ngày 19/12/2012 của Bộ Giáo
dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ Hội thi giáo viên làm Tổng phụ trách
Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh giỏi;
Căn cứ Kế hoạch liên tịch số 96/KHLT-SGDĐT-ĐTN ngày 12/6/2018
của Sở Giáo dục và Đào tạo, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh An
Giang về việc tổ chức hội thi Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội (GV - TPT Đội)
Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh (TNTP HCM) các cấp giai đoạn 2018-2022;
Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch tổ chức hội thi giáo viên làm Tổng
phụ trách Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh giỏi tỉnh An Giang năm học
2021-2022 (gọi tắt là Hội thi) với những nội dung cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH
- Tuyển chọn, công nhận và tuyên dương giáo viên làm Tổng phụ trách
Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh (sau đây gọi là GV - TPT Đội) giỏi, tạo
điều kiện để GV - TPT Đội thể hiện năng lực, học tập, trao đổi kinh nghiệm về
công tác Đội và phong trào thiếu nhi trong trường học.
- Góp phần triển khai, thực hiện tốt các phong trào thi đua của ngành;
khuyến khích, động viên, tạo cơ hội cho GV - TPT Đội rèn luyện, tự học và
sáng tạo. Qua Hội thi, nhằm phát hiện, tuyên dương và nhân rộng những điển
hình tiên tiến, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện học sinh của
mỗi trường, mỗi địa phương và cả tỉnh, thu hút sự quan tâm của các lực lượng
xã hội tham gia vào hoạt động giáo dục.
- Hội thi là một trong những căn cứ để đánh giá thực trạng đội ngũ GV TPT Đội, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ
chuyên môn, nghiệp vụ cho GV - TPT Đội, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục,
đổi mới công tác Đội và phong trào thiếu nhi.
- Hội thi được tổ chức đảm bảo tính khách quan, trung thực, công bằng,
có tác dụng giáo dục, khuyến khích động viên GV - TPT Đội học hỏi, trao đổi,
truyền đạt, phổ biến kinh nghiệm làm công tác Đội và phong trào thiếu nhi trong
trường học.
II. SỐ LƯỢNG, ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN DỰ THI
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- Đối tượng, điều kiện dự thi ở cấp huyện và tỉnh thực hiện theo quy định
tại Kế hoạch liên tịch số 96/KHLT-SGDĐT-ĐTN ngày 12/6/2018 của Sở Giáo
dục và Đào tạo, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh An Giang và
Công văn số 528/SGDĐT-CTTT ngày 04/3/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về
việc hướng dẫn tổ chức hội thi Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Thiếu niên
Tiền phong Hồ Chí Minh giỏi cấp huyện năm học 2020-2021.
- Số lượng: phòng GDĐT huyện, thị, thành phố chọn cử 100% GV - TPT
Đội giỏi cấp huyện của 02 lần tổ chức liền kề (tính từ năm học 2018-2019) để tham
dự cấp tỉnh.
* Lưu ý: Đối với những đơn vị không tổ chức Hội thi “Giáo viên làm
TPT Đội TNTP Hồ Chí Minh giỏi” cấp huyện hoặc không phối hợp tổ chức với
huyện khác trong tỉnh (khi đơn vị có quá ít thí sinh dự thi), GV – TPT Đội của
huyện đó sẽ không được tham gia Hội thi cấp tỉnh.
III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, KINH PHÍ TỔ CHỨC
1. Cấp huyện
Thực hiện đúng quy định tại kế hoạch liên tịch số 96/KHLT-SGDĐTĐTN ngày 12/6/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo, Đoàn Thanh niên Cộng sản
Hồ Chí Minh tỉnh An Giang và Công văn số 528/SGDĐT-CTTT ngày
04/3/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo.
2. Cấp tỉnh
- Thời gian: xem chương trình làm việc đính kèm.
- Địa điểm khai mạc và thi viết: tại Hội trường Sở Giáo dục và Đào tạo
An Giang.
- Địa điểm thi kỹ năng nghiệp vụ và năng khiếu: tại các cơ sở giáo dục
trong tỉnh.
- Địa điểm Tổng kết và trao thưởng hội thi: dự kiến tại trường Tiểu học B
An Hảo, huyện Tịnh Biên.
3. Kinh phí
- Thực hiện theo Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND ngày 24/6/2016 của
Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc quy định nội dung, mức chi các kỳ thi,
hội thi và chế độ hỗ trợ của ngành giáo dục và đào tạo tỉnh An Giang.
- Ban tổ chức chịu trách nhiệm toàn bộ kinh phí thực hiện tổ chức Hội thi
cấp tỉnh.
- Thủ trưởng đơn vị có giáo viên tham dự Hội thi cấp tỉnh chịu trách
nhiệm thanh toán chi phí đi lại, ăn, nghỉ và công tác phí theo quy định cho giáo
viên.
IV. NỘI DUNG, HÌNH THỨC THI, QUY ĐỊNH VỀ ĐÁNH GIÁ
XẾP LOẠI - KHEN THƯỞNG – KỶ LUẬT – KHIẾU NẠI
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Thực hiện theo Thông tư số 52/2012/TT-BGDĐT ngày 19/12/2012 của Bộ
Giáo dục và Đào tạo và Kế hoạch liên tịch số 96/KHLT-SGDĐT-ĐTN ngày
12/6/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí
Minh tỉnh An Giang.
V. HỒ SƠ DỰ THI VÀ CÁC QUY ĐỊNH KHÁC
1. Hồ sơ dự thi
- 01 danh sách đăng ký dự thi (Phụ lục 1).
- 01 bản Hồ sơ dự thi của các GV-TPT Đội, có xác nhận của Hiệu trưởng
(Phụ lục 2).
- 01 bản photo giấy chứng nhận đạt danh hiệu GV - TPTĐ giỏi cấp huyện,
thị, thành phố 02 năm liên tục (năm học 2018-2019 và năm học 2020-2021).
- 02 quyển sáng kiến cải tiến, mô hình, ý tưởng sáng tạo hoặc sản phẩm
nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng về công tác Đội và phong trào thiếu nhi
của GV – TPT Đội hoặc 01 bản photo các giấy tờ liên quan đến nội dung quy
đổi điểm cho phần thi này.
- Hồ sơ dự thi được phòng GDĐT gửi trực tiếp tại phòng Chính trị, tư
tưởng, Sở GDĐT vào giờ hành chính hoặc qua đường bưu điện; Gửi bản scan và
file mềm Phụ lục 1, file mềm bài thi viết sáng kiến cải tiến, mô hình, ý tưởng
sáng tạo hoặc sản phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng của GV dự thi
qua email: phongchinhtritutuong@angiang.edu.vn. Thời gian nhận hồ sơ dự thi:
từ ngày 28/02/2022 đến ngày 04/3/2022.
* Lưu ý: Ban tổ chức sẽ không tiếp nhận hồ sơ gửi trễ so với quy định.
2. Các quy định khác
- Sau mỗi phần thi, Ban tổ chức sẽ công bố điểm và danh sách GV-TPT
Đội đủ điều kiện dự thi các phần tiếp theo cho đến khi kết thúc.
- Về trang phục dự thi: GV mặc đồng phục áo Thanh niên Việt Nam hoặc
trang phục dành cho GV - TPT Đội, mang khăn quàng đỏ và giày bata khi dự
khai mạc, tổng kết, thi viết, thi thực hành kỹ năng và nghiệp vụ Công tác Đội.
Đối với phần thi năng khiếu, GV được chọn trang phục phù hợp với nội dung
mình đăng ký thể hiện nhưng phải bảo đảm tính thẩm mỹ, trang nhã; không sử
dụng trang phục phản cảm, không phù hợp với văn hóa Việt Nam.
- Phần thi thực hành kỹ năng và nghiệp vụ Công tác Đội được thực hiện
trực tiếp tại đơn vị công tác của thí sinh hoặc tùy tình hình thực tế, các phòng
GDĐT sẽ bố trí địa điểm thi chung cho các thí sinh trên địa bàn. Giám khảo hội
thi cấp tỉnh sẽ chấm thi tại huyện theo lịch thi của Ban tổ chức công bố.
- GV - TPT Đội thi năng khiếu phải tự chuẩn bị file âm thanh, file trình
chiếu, các vật dụng, đạo cụ minh họa (nếu có); tự lưu giữ, bảo quản và chịu
trách nhiệm về nội dung của các file dự thi, vật dụng, đạo cụ của mình. GV có
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quyền nhờ sự hỗ trợ, minh họa từ học sinh, GV chung đơn vị công tác hoặc GV
là thí sinh dự thi chung cho phần thi năng khiếu của mình.
- Các bài thi có nội dung bôi nhọ chế độ, cơ quan, đơn vị, cá nhân; nội
dung phản cảm; vi phạm quy định của hội thi, vi phạm đạo đức nhà giáo, vi
phạm pháp luật; trái với mục tiêu giáo dục;... Ban tổ chức sẽ cho dừng ngay
phần thi của giáo viên đó; tùy vào mức độ vi phạm sẽ quyết định hủy kết quả thi
và có hình thức xử lý phù hợp.
- Mỗi cá nhân thí sinh tự chịu trách nhiệm về việc chấp hành nghiêm
những quy định, thời gian tổ chức hội thi; mọi khiếu nại, phản ánh phải thực
hiện đúng quy định. Lãnh đạo Sở GDĐT, Ban tổ chức sẽ xử lý các trường hợp
phát ngôn thiếu chuẩn mực, các hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo (thực hiện
theo Chỉ thị số 8077/CT-BGDĐT về tập trung kiểm tra, chấn chỉnh vi phạm đạo
đức nhà giáo và Quy định về đạo đức nhà giáo ban hành kèm theo Quyết định
số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào
tạo).
3. Tình huống dự phòng:
Trường hợp dịch bệnh diễn biến phức tạp, không thể tập trung GV-TPT
Đội thi như dự kiến, GV sẽ thực hiện các phần thi trực tuyến như sau:
3.1. Phần thi viết (trắc nghiệm và tự luận các kiến thức theo mục 2.1 của
Kế hoạch liên tịch số 96/KHLT-SGDĐT-ĐTN ngày 12/6/2018 của Sở Giáo dục
và Đào tạo, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh An Giang), Ban tổ
chức sẽ có thông báo link thi trực tuyến bằng văn bản.
3.2. Phần thi kỹ năng và nghiệp vụ Công tác Đội, thi năng khiếu:
a. Ban tổ chức sẽ tổ chức cho GV bốc thăm trực tuyến các nội dung thi:
dấu đường, nút dây, Morse, Semaphore, chạy tại chỗ, đi đều, chạy đều, đánh
trống chào cờ, đánh trống hành tiến, đánh trống chào mừng.
b. GV gửi video clip tự quay các nội dung thi:
- Thi tự chọn (01 tiết hướng dẫn học sinh theo mục 3.1 của Kế hoạch liên
tịch số 96/KHLT-SGDĐT-ĐTN ngày 12/6/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo,
Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh An Giang, clip quay không cần có
học sinh tham dự, thực hiện như 01 tiết dạy trực tuyến).
- Thi các nội dung thi đã được bốc thăm tại mục a, điểm 3.2 của Kế hoạch
này.
- Thi năng khiếu (do GV – TPT Đội tự chọn, có đăng ký trước).
(Thời gian gửi video clip dự thi sẽ được thông báo sau)
VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Giáo dục và Đào tạo
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- Giao phòng Chính trị, tư tưởng tham mưu thành lập Ban Tổ chức, Ban
Giám khảo và các tiểu ban có liên quan; chuẩn bị địa điểm, điều kiện cơ sở vật
chất, lập dự trù kinh phí tổ chức hội thi; triển khai kế hoạch đến cơ sở; liên hệ
các cơ quan báo chí đưa tin tuyên truyền về hội thi; tham mưu xây dựng nội dung,
chương trình tổ chức hội thi.
- Ra Quyết định thành lập Ban tổ chức và các tiểu ban của hội thi, Quyết
định công nhận GV - TPT Đội giỏi cấp tỉnh, Quyết định khen thưởng 30 GV TPT Đội (chọn tổng điểm từ cao xuống thấp) và trao các giải Nhất, Nhì, Ba,
Khuyến khích tại Lễ Tổng kết với mức tiền thưởng theo quy định hiện hành.
- Chủ trì các cuộc họp của Ban tổ chức, Ban giám khảo và các tiểu ban có
liên quan để chuẩn bị những nội dung yêu cầu phục vụ cho hội thi.
- Giao Văn phòng Sở thực hiện công tác khen thưởng, giấy chứng nhận
cho GV - TPT Đội giỏi cấp tỉnh.
- Trường hợp dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, tùy tình hình thực
tế, Ban tổ chức sẽ có thông báo bằng văn bản các nội dung có liên quan đến hội
thi.
2. Các phòng GDĐT huyện, thị xã, thành phố
- Thành lập đoàn dự thi cấp tỉnh và hỗ trợ GV-TPT Đội tham gia dự thi
với tinh thần nghiêm túc, an toàn.
- Phối hợp với Hội đồng Đội huyện, thị xã, thành phố quan tâm, tạo điều
kiện, hỗ trợ tư vấn, tập dợt, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ cho GVTPT Đội tham gia Hội thi cấp tỉnh; phối hợp chuẩn bị địa điểm chung cho các
GV-TPT Đội của huyện thi thực hành kỹ năng và nghiệp vụ Công tác Đội, thi
năng khiếu (nếu có).
- Chỉ đạo các trường học thuộc phạm vi quản lý hỗ trợ cơ sở vật chất, địa
điểm, điều kiện dự thi thực hành kỹ năng, nghiệp vụ Công tác Đội và năng khiếu
cho GV-TPT Đội theo danh sách dự thi được Sở GDĐT thông báo.
3. Hiệu trưởng các trường có GV-TPT Đội dự thi
- Thông tin về mục đích, ý nghĩa, thời gian tổ chức của Hội thi cho cán
bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường; trao đổi, vận động phụ huynh học sinh
cho phép học sinh tham gia hỗ trợ các phần thi thực hành kỹ năng, nghiệp vụ
Công tác Đội và năng khiếu cho GV-TPT Đội của đơn vị.
- Hỗ trợ cơ sở vật chất các điều kiện dự thi khác, tạo điều kiện thuận lợi
nhất cho GV-TPT Đội của đơn vị dự thi đạt hiệu quả cao.
- Thực hiện các chế độ, chính sách và thanh toán công tác phí GV-TPT
Đội tham gia Hội thi cấp tỉnh theo quy định hiện hành.
Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, vui lòng liên hệ
với phòng Chính trị, tư tưởng, Sở GDĐT (điện thoại: 02963.958.979) để hướng
dẫn kịp thời.

6
Trên đây là kế hoạch Tổ chức Hội thi giáo viên làm Tổng phụ trách Đội
Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh giỏi tỉnh An Giang năm học 2021-2022 của
Sở Giáo dục và Đào tạo./.
Nơi nhận:
- Bộ GDĐT (Vụ GDCTHSSV);
- VP UBND tỉnh;
- BTV tỉnh Đoàn;
- Phòng GDĐT huyện, thị, thành phố;
- Các trường THCS – THPT;
- BGĐ Sở GDĐT;
- Các phòng chức năng thuộc Sở GDĐT;
- Website Sở GDĐT;
- Lưu:VT, KH-TC, CTTT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Võ Bình Thư
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UBND TỈNH AN GIANG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KHUNG THỜI GIAN

Tổ chức Hội thi giáo viên làm Tổng phụ trách Đội
Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh giỏi tỉnh An Giang
năm học 2021-2022
TT

Thời gian

Nội dung

Đơn vị/Đối
Địa điểm
tượng
thực hiện
Nộp tại Phòng
Nộp hồ sơ dự thi cấp Các phòng
GDĐT huyện,
Chính trị, tư
tỉnh
thị xã, thành phố tưởng, Sở
GDĐT
Chấm thi Sáng kiến cải Ban Tổ chức,
tiến, mô hình, ý tưởng Ban Chấm thi,
sáng tạo hoặc sản Thanh tra thi
phẩm nghiên cứu khoa
học sư phạm ứng dụng
về công tác Đội và
phong trào thiếu nhi
của GV – TPT Đội
tham dự hội thi

1

Từ ngày
28/02/2022 đến
ngày 04/3/2022

2

Từ ngày
21/3/2022 đến
ngày 02/4/2022

3

Từ ngày
04/4/2022 đến
ngày 08/4/2022

Công bố kết quả thi Ban Tổ chức
Sáng kiến cải tiến, mô
hình, ý tưởng sáng tạo
hoặc sản phẩm nghiên
cứu khoa học sư phạm
ứng dụng về công tác
Đội và phong trào
thiếu nhi của GV –
TPT Đội tham dự hội
thi

4

15 giờ 00, ngày
13/4/2022

5

07 giờ 30, ngày
14/4/2022

Sinh hoạt một số quy GV đủ điều kiện
định, hướng dẫn địa thi viết
điểm thi viết cho GVTPT Đội, bốc thăm số
báo danh.
Khai mạc hội thi và thi Ban Tổ chức,
Ban Coi thi,
viết
Thanh tra thi,
GV dự thi

Ghi chú

Nộp trực tiếp
hoặc gửi bưu
điện

Thông báo
bằng văn bản

Hội trường Sở Dự kiến tình
GDĐT
huống
phát
sinh: bốc thăm
trực tuyến các
nội dung thi.
Hội trường Sở Có thư mời dự
lễ khai mạc
GDĐT
riêng. Sau lễ
khai mạc, GV
thi viết

8
TT

Thời gian

Nội dung

Đơn vị/Đối
tượng
thực hiện

Địa điểm

Ghi chú

6

Dự kiến tình
huống phát sinh:
Ngày 20/4/2022

Thi viết trực tuyến

GV dự thi

7

Ngày 21/4/2022

Công bố kết quả thi Ban Tổ chức
viết

Thông báo
bằng văn bản

8

Ngày 26/4/2022

Công bố danh sách và Ban Tổ chức
lịch thi thực hành kỹ
năng, nghiệp vụ Công
tác Đội và năng khiếu

Thông báo
bằng văn bản

9

Từ ngày
04/5/2022 đến
ngày 31/5/2022

Chấm thi thực hành kỹ Ban Chấm thi; Các cơ sở giáo Chấm thi theo
năng, nghiệp vụ Công Thanh tra thi
dục trong tỉnh
lịch đã thông
tác Đội và năng khiếu
báo

10

Dự kiến tình
huống phát sinh:
Ngày 20/5/2022

Nhận video clip dự thi Ban Tổ chức
của GV – TPT Đội

11

Dự kiến tình
huống phát sinh:
Từ ngày
25/5/2022 –
10/6/2022

Chấm thi video clip dự Ban Chấm thi;
thi của GV – TPT Đội Thanh tra thi

12

Dự kiến Tháng
6/2022

Tổng kết và trao
thưởng

Tiểu học B An
Hảo, huyện
Tịnh Biên

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Có thư mời
riêng

9
Phụ lục 1

ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN
ĐƠN VỊ DỰ THI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
………., ngày

tháng

năm

DANH SÁCH
Tham gia hội thi giáo viên làm Tổng phụ trách Đội
Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh giỏi tỉnh An Giang
Năm học 2021-2022
Năm sinh
Đơn vị
TT

Họ và tên

Nam

Nữ

(ghi rõ đơn vị
công tác của thí
sinh

Nội dung
thi năng khiếu
(quản trò, kể
chuyện, hát, múa,
biểu diễn nhạc cụ,
biểu diễn võ
thuật,khiêu vũ,…)

Ghi chú
(Trưởng đoàn,
thí sinh…)

1
2
…
Nơi nhận:
- Sở GDĐT;
- …….;
- Lưu: VT.

TRƯỞNG PHÒNG GDĐT
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
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Phụ lục 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ảnh 4 x6

HỒ SƠ THÍ SINH
Dự thi giáo viên làm Tổng phụ trách Đội
Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh giỏi tỉnh An Giang
Năm học 2021-2022

1. Họ và tên: ...........................................................................................................
2. Ngày, tháng, năm sinh:

/

Giới tính: ............................

/ /

3. Dân tộc:………………………………………… Quê quán: ...........................
4. Thời gian vào ngành: ngày

tháng

5. Thời công tác trong ngành:

năm.

năm

6. Đơn vị công tác hiện nay:
7. Số điện thoại liên lạc:
- Điện thoại cơ quan:
- Điện thoại cá nhân:
8. Tóm tắt quá trình công tác và thành tích của bản thân:
8.1. Tóm tắt quá trình công tác:
8.2. Tóm tắt thành tích của bản thân (tính từ năm 2018-2019):
a. Thành tích trong công tác Đoàn, Hội, Đội và phong trào thiếu nhi :
b. Thành tích khác (nếu có):

Xác nhận của Thủ trưởng đơn vị
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

……., ngày….tháng…năm……
Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)

