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THÔNG BÁO SỐ 1
Về việc điều chỉnh kế hoạch tổ chức Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp tiểu học
Năm học 2021-2022
Ngày 12 tháng 10 năm 2021, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) ban hành Kế
hoạch số 2957/KH-SGDĐT về việc tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi (GVDG) cấp
tiểu học, năm học 2021-2022.
Do điều kiện tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trong thời gian qua,
để Hội thi tiếp tục được tổ chức, Sở GDĐT điều chỉnh thời gian nộp hồ sơ và kế hoạch
tổ chức Hội thi, cụ thể như sau:
1. Thời gian nộp hồ sơ
Ngày 29/3/2022: Phòng GDĐT các huyện, thị, thành phố nộp hồ sơ giáo viên
dự thi và chọn cử 08 cán bộ chấm thi (Phòng GDĐT Tịnh Biên, Tri Tôn chọn 09
người), gửi danh sách về Sở GDĐT (Phòng GDMN-GDTH) (theo mẫu và các phụ lục
kèm theo Kế hoạch số 2957/KH-SGDĐT).
2. Kế hoạch Hội thi
- Khai mạc hội thi lúc 8 giờ 00 ngày 19/4/2022 tại Trường Tiểu học Châu Văn
Liêm, TP. Long Xuyên. Sau đó, họp toàn thể ban chấm thi và thanh tra chấm thi vào
lúc 8 giờ 30 phút.
- Chấm thi: Từ ngày 20/4/2022 đến 17/5/2022.
- Ngày 18/5/2022: Giám khảo nộp kết quả và hồ sơ chấm thi về Sở GDĐT
(Phòng GDMN-GDTH).
- Ngày 19-20/5/2022: Tổng hợp kết quả chấm thi. Viết báo cáo tổng kết Hội
thi.
- Ngày 24/5/2022: Tổng kết Hội thi tại Trường Tiểu học Nguyễn Du, thành
phố Long Xuyên, bắt đầu lúc 8 giờ 00.
Các nội dung khác thực hiện theo đúng Kế hoạch số 2957/KH-SGDĐT.
Sở GDĐT thông báo để các đơn vị biết và triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Phòng GDĐT;
- Website Sở GDĐT;
- Lưu: VT, GDNM-GDTH.
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