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Kính gửi:  

               - Các trường Trung học phổ thông; 

    - Các trường phổ thông có nhiều cấp học. 

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 xác định tại Công văn số 

1434/SGDĐT-GDTrH-GDTX ngày 09/9/2019, căn cứ Điều lệ tổ chức Hội thi giáo 

viên dạy giỏi ban hành theo Thông tư số 21/2010/TT-BGDĐT ngày 20/7/2010 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn nội dung tổ chức Hội thi giáo 

viên dạy giỏi THPT cấp tỉnh năm học 2019-2020 như sau: 

I. Mục đích – Yêu cầu của Hội thi 

 - Thông qua hội thi đánh giá việc thực hiện đổi mới phương pháp dạy học theo 

định hướng phát triển năng lực và phẩm chất người học; đánh giá việc đổi mới quản 

lý, việc sử dụng thiết bị dạy học và ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học tại các 

đơn vị, từ đó rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo dạy học.  

 - Hội thi cần thực sự tạo ra không khí thi đua tích cực, phấn khởi; góp phần xây 

dựng tinh thần trách nhiệm trong quản lý dạy học, có ý nghĩa thiết thực, không tạo ra áp 

lực đối với giáo viên. 

II. Tổ chức Hội thi 

1. Môn thi: Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn. 

2. Đối tượng giáo viên dự thi: theo danh sách các trường trung học phổ thông, 

trường phổ thông có nhiều cấp học đăng kí. Các đơn vị gửi danh sách giáo viên đăng 

kí dự thi về Sở GDĐT (phòng GDTrH-GDTX) trước ngày 15/01/2020, Email: 

phonggdtrh.sohungyen@moet.edu.vn.  

Đồng thời với việc gửi danh sách giáo viên đăng kí dự thi, các trường trung học 

phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học nộp về Sở (qua phòng GDTrH-GDTX) 

hồ sơ của giáo viên đăng kí dự thi, gồm: Giấy chứng nhận GVDG cấp trường; Báo cáo 

tổng kết về việc tổ chức các Hội thi cấp trường mà trong đó những giáo viên đăng kí 

dự thi cấp tỉnh được cấp giấy chứng nhận. 

3. Nội dung và hình thức thi: Giáo viên dự thi thực hiện 03 nội dung thi: 

* Nội dung 1: Bài kiểm tra năng lực chuyên môn và hiểu biết về kiến thức quản lý 

chung. Thi trắc nghiệm trên máy, thời gian làm bài 60 phút. Nội dung về chuyên môn nghiệp 

vụ, chương trình môn học và một số kiến thức về quản lý chung. Cụ thể cần nắm vững: 

+ Chương trình theo từng môn học (Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn); 

+ Các kiến thức về nhiệm vụ của tổ chuyên môn, nhiệm vụ của giáo viên chủ 

nhiệm, nhiệm vụ của giáo viên bộ môn; Quy chế đánh giá xếp loại học sinh; chuẩn nghề 

nghiệp giáo viên trung học, chuẩn hiệu trưởng trường trung học; các nội dung đổi mới 

GDPT đã được triển khai tập huấn; các nội dung đổi mới sinh hoạt chuyên môn; Nghị 

quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của BCH Trung ương Đảng khoá XI về “Đổi mới 

căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu CNH, HĐH trong điều kiện nền 
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kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế”; Dạy học và kiểm tra đánh giá 

theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh; việc xây dựng chủ đề dạy học 

và quản lý hoạt động chuyên môn qua mạng; Chương trình giáo dục phổ thông được ban 

hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo,… 

* Nội dung 2: Viết bài luận với nội dung về một số vấn đề đổi mới của giáo dục 

phổ thông. Thời gian viết bài 60 phút. 

* Nội dung 3: Dạy 01 tiết (bài dạy được bốc thăm ngẫu nhiên trong ngày khai 

mạc Hội thi, soạn bài và dạy, không thông báo trước) căn cứ chương trình môn học 

được chọn dự thi nêu trên, chương trình có thể trước hoặc sau một tuần tại thời điểm 

diễn ra Hội thi đảm bảo tính logic.  

4. Thời gian, địa điểm tổ chức Hội thi cấp tỉnh: 

- Thi nội dung 1: Ngày 11/02/2020; địa điểm tại trường THPT Chuyên Hưng Yên. 

  - Thi nội dung 2 và 3: 04 ngày, từ ngày 24 đến ngày 27 tháng 02 năm 2020; địa điểm tại 

trường THPT Trần Hưng Đạo. 

 5. Công nhận kết quả Hội thi: 

 Người dự thi có đủ hồ sơ dự thi, được công nhận và cấp giấy chứng nhận, giấy 

khen nếu điểm của mỗi phần thi đều đạt từ 80% số điểm trở lên. 

III. Tổ chức thực hiện:  

Để Hội thi giáo viên dạy giỏi đạt kết quả tốt, có ý nghĩa thiết thực đối với mỗi nhà 

trường, mỗi giáo viên; Sở yêu cầu các trường Trung học phổ thông, trường phổ thông có 

nhiều cấp học làm tốt một số việc sau: 

  - Tuyên truyền mục đích, ý nghĩa và yêu cầu của Hội thi, thông qua Hội thi tạo 

ra đợt sinh hoạt chuyên môn sâu rộng, tạo chuyển biến tích cực trong hoạt động quản 

lý và hoạt động dạy học. 

  - Hỗ trợ, động viên, tạo điều kiện để giáo viên tham gia dự thi đạt kết quả tốt. 

Trong quá trình triển khai nếu có khó khăn vướng mắc cần kịp thời báo cáo về 

Sở (phòng GDTrH-GDTX) để có hướng giải quyết.  

Nơi nhận: 

- Như Kính gửi; 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Các Phòng liên quan; 

- Lưu VT, GDTrH-GDTX. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Đỗ Văn Khải 
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