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KẾ HOẠCH 

Hội thi giáo viên Trung học phổ thông dạy giỏi cấp tỉnh, 

năm học 2020 - 2021 
 

Căn cứ Quyết định số 2814/QĐ-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2016 của UBND 

tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; 

Căn cứ Thông tư 22/2019/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 12 năm 2019 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo 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; 

Thực hiện Công văn số 1811/HD-SGDĐT ngày 16 tháng 9 năm 2020 của Sở 

Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về Ban hành hướng dẫn thực 

hiện Thông tư 22/2019/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 12 năm 2019 của BGDĐT về Hội 

thi giáo viên dạy giỏi và giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi; 

Thực hiện Công văn số 2129/SGDĐT-GDTrHTX ngày 20 tháng 10 năm 2020 

của Sở GDĐT tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học 

năm học 2020-2021;  

Sở GDĐT tổ chức Hội thi giáo viên Trung học phổ thông dạy giỏi cấp tỉnh, 

năm học 2020-2021 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU HỘI THI 

1.1. Mục đích  

- Phát hiện, công nhận, tôn vinh giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi, 

nhân rộng những điển hình tiên tiến, góp phần thu hút sự quan tâm của các lực lượng 

xã hội tham gia vào giáo dục học sinh, tạo động lực phát triển sự nghiệp giáo dục của 

địa phương và của toàn ngành giáo dục Bà Rịa–Vũng Tàu. 

- Tạo động lực cho giáo viên phấn đấu, hoàn thiện bản thân nhằm đáp ứng yêu 

cầu đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, phát triển nghề nghiệp. 

- Góp phần nâng cao hiệu quả sinh hoạt chuyên môn, đẩy mạnh các phong trào 

thi đua dạy và học trong trường học; khuyến khích, động viên, tạo cơ hội cho giáo 

viên rèn luyện, tự học, sáng tạo, học hỏi, trao đổi, truyền đạt, phổ biến kinh nghiệm 

trong công tác giảng dạy. 

- Hội thi là một trong những căn cứ để đánh giá thực trạng đội ngũ giáo viên 

Trung học phổ thông, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao 

trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục 

phổ thông hiện nay. 

1.2. Yêu cầu  

- Hội thi dựa trên sự tự nguyện của giáo viên; không ép buộc, không tạo áp lực 

cho giáo viên tham gia. 



   2 

- Đảm bảo tính trung thực, dân chủ, công khai, minh bạch, công bằng, khách 

quan và thực chất. 

- Đảm bảo đúng chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của Ngành. 

- Hội thi khuyến khích giáo viên thực hiện các phương pháp dạy học tích cực; 

sử dụng các phương tiện dạy học hiện đại sẵn có một cách hợp lý, khoa học để phát 

huy tính chủ động, tích cực và sáng tạo của học sinh. 

- Tổ chức triển khai nhân rộng những điển hình tiên tiến từ Hội thi. 

II. ĐỐI TƢỢNG, ĐIỀU KIỆN DỰ THI 

2.1. Đối tƣợng  

Đối tượng dự thi là giáo viên đang trực tiếp giảng dạy tại các trường Trung học 

phổ thông, các trường phổ thông nhiều cấp học (có cấp THPT), các Trung tâm giáo 

dục thường xuyên (sau đây gọi chung là đơn vị) trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có 

đủ các điều kiện dự thi theo quy định. 

2.2. Điều kiện dự thi 
 Giáo viên tham gia Hội thi phải đủ các điều kiện sau: 

- Đạt chuẩn nghề nghiệp ở mức khá trở lên của năm học liền kề năm học tham 

gia Hội thi, trong đó tiêu chuẩn 2 (tiêu chuẩn phát triển chuyên môn, nghiệp vụ) được 

quy định tại Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ GDĐT ban 

hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông đạt mức tốt; 

- Có một năm được công nhận là giáo viên dạy giỏi cấp trường trong 02 năm 

học trước liền kề (năm học 2018-2019 và 2019 – 2020) hoặc được công nhận là giáo 

viên dạy giỏi cấp trường trong học kỳ I năm học 2020-2021. 

 

2.3. Số lƣợng dự thi 

Các đơn vị đăng kí số lượng giáo viên tham gia Hội thi theo chỉ tiêu sau: 

- Không quá 02 giáo viên/môn dự thi đối với những môn học có số tiết từ 3 

tiết/tuần trở lên thuộc các đơn vị có từ 30 lớp trở lên; 

-  01 giáo viên/môn dự thi đối với các trường hợp còn lại. 

III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC THI 

3.1. Nội dung thi  

Mỗi giáo viên dự thi phải thực hiện 2 phần thi: 

- Phần một: Thực hành dạy một tiết theo kế hoạch giảng dạy tại thời điểm diễn 

ra Hội thi: 

+ Tiết dạy tham gia Hội thi phải được tổ chức lần đầu tại lớp dự thi với nguyên 

trạng số lượng học sinh của lớp đó; 

+ Giáo viên không được tổ chức dạy trước (dạy thử) tiết dạy tham gia Hội thi 

trong năm học tổ chức Hội thi; 

+ Giáo viên được thông báo và có thời gian chuẩn bị cho tiết dạy (thông qua kết 

quả bốc thăm) trong thời gian không quá 02 ngày trước thời điểm thi; 

+ Tiết dạy sẽ là tiết của lớp 10 hoặc 11, được xác định từ kết quả bốc thăm. 

- Phần hai: Trình bày một biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác 

giảng dạy (sau đây gọi chung là biện pháp) của cá nhân tại cơ sở giáo dục, nơi giáo 

viên đang làm việc: 
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+ Biện pháp được lãnh đạo cơ sở giáo dục xác nhận áp dụng hiệu quả và lần 

đầu được dùng để đăng kí 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;  

+ Thời lượng trình bày biện pháp không quá 15 phút; 

+ Thời lượng Ban giám khảo trao đổi không quá 15 phút. 

3.2. Hình thức thi  

a) Đối với phần thực hành tiết dạy  

- Giáo viên tiến hành thực hiện tiết dạy;  

- Sau khi giáo viên hoàn thành phần thực hành tiết dạy, giám khảo tiến hành 

nhận xét, đánh giá và rút kinh nghiệm với giáo viên dự thi. 

- Giám khảo đánh giá theo quy định tại Công văn số 1911/SGDĐT-GDTrH 

ngày 27/10/2017 của Sở GDĐT tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc ban hành tiêu chí đánh 

giá, xếp loại giờ dạy của giáo viên từ năm học 2017 – 2018. 

- Tiết dạy được ít nhất 03 giám khảo đánh giá. 

b) Đối với phần trình bày biện pháp nâng cao chất lượng công tác giảng dạy 

- Giáo viên trình bày biện pháp.  

- Giám khảo tiến hành trao đổi, đánh giá biện pháp và thống nhất mức đạt hoặc 

chưa đạt theo quy định tại mục V (khoản 2b) của Công văn số 1811/HD-SGDĐT ngày 

16/9/2020 của Sở GDĐT về Ban hành hướng dẫn thực hiện Thông tư 22/2019/TT-

BGDĐT ngày 20/12/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Hội thi giáo viên dạy giỏi 

và giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi. 

- Phần trình bày biện pháp được ít nhất 03 giám khảo đánh giá. 

IV. HỒ SƠ THAM GIA HỘI THI 

4.1. Hồ sơ gửi về Sở GDĐT  

- Các loại hồ sơ: 

+ Danh sách giáo viên đăng kí dự thi (theo Mẫu 1 – Phụ lục), do người đứng 

đầu đơn vị kí xác nhận (mỗi đơn vị thành lập một đoàn dự thi gồm Trưởng đoàn, Phó 

trưởng đoàn và các giáo viên đăng kí dự thi); 

+ Danh sách bài báo cáo Biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác 

giảng dạy của giáo viên dự thi (theo Mẫu 3 – Phụ lục); 

+ Giấy chứng nhận và quyết định công nhận danh hiệu đạt giáo viên dạy giỏi 

cấp trường trong thời hạn qui định (bản photo, có xác nhận của lãnh đạo đơn vị). 

+ 06 bản giấy và File PDF: Biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác 

giảng dạy của cá nhân tại cơ sở giáo dục (in hai mặt trên giấy A4, không bìa kiếng; có 

xác nhận của lãnh đạo cơ sở giáo dục về giải pháp được áp dụng hiệu quả và lần đầu 

được dùng để đăng kí 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). 

- Thời gian nộp: trƣớc ngày 10/12/2020 (bản giấy nộp về phòng GDTrHTX, 

file word và PDF gửi vào địa chỉ email: bachnh@sogddt.baria-vungtau.gov.vn).  

4.2. Hồ sơ nộp cho điểm thi  
- Các loại hồ sơ: 

+ 06 bản Kế hoạch dạy học của bài dạy dự thi (in hai mặt trên giấy A4, không 

bìa kiếng, không in màu nếu không cần thiết); 
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+ 01 đĩa CD (hoặc USB), trong đó ghi: kế hoạch dạy học bài dạy và các tư liệu 

sử dụng trong bài dạy (nếu có); bài báo cáo biện pháp của giáo viên dự thi (bên ngoài 

ghi tên giáo viên dự thi, môn, đơn vị).  

- Thời gian nộp: trƣớc khi vào tiết dạy ít nhất 30 phút (nộp cho thư kí của 

Ban giám khảo tại điểm thi). 

V. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC  

5.1. Địa điểm 

Hội thi sẽ diễn ra tại 6 điểm tương ứng với các cụm như sau: 

- Cụm 1: tại trường THPT Nguyễn Trãi, gồm giáo viên tham gia của các trường 

THPT tại huyện Châu Đức và trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh; 

- Cụm 2: tại trường THPT Châu Thành, gồm giáo viên tham gia của các trường 

THPT, trường phổ thông có cấp THPT tại thành phố Bà Rịa và thị xã Phú Mỹ; 

- Cụm 3: tại trường THPT Minh Đạm, gồm giáo viên tham gia của các trường 

THPT tại 02 huyện Long Điền và Đất Đỏ; 

- Cụm 4: tại trường THPT Vũng Tàu, gồm giáo viên tham gia của các trường 

THPT, trường phổ thông có cấp THPT tại thành phố Vũng Tàu và huyện Côn Đảo; 

- Cụm 5: tại trường THPT Xuyên Mộc, gồm giáo viên tham gia của các trường 

THPT tại huyện Xuyên Mộc; 

- Cụm 6: tại Trung tâm GDTX Vũng Tàu, gồm giáo viên tham gia của các trung 

tâm GDTX huyện, thị xã, thành phố và trung tâm GDTX tỉnh. 

5.2. Thời gian 

- Từ ngày 01/12/2020 đến ngày 31/01/2021:  

+ Họp Ban tổ chức, Ban giám khảo Hội thi;  

+ Chấm hồ sơ Biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác giảng dạy. 

- Từ ngày 22/2/2021 đến ngày 20/3/2021: thi thực hành tiết dạy và báo cáo biện 

pháp. 

- 14g ngày 22/3/2021: Họp Ban tổ chức Hội thi, tổ trưởng tổ giám khảo để đánh 

giá, nhận xét hội thi và chuẩn bị kết hoạch tổng kết. 

- 14h00 ngày 24/3/2021: Tổng kết Hội thi tại Trung tâm Giáo dục Thường 

xuyên tỉnh. 

Dự kiến lịch thi như sau: 

STT 

Điểm bốc thăm  

và dự thi 

Thời gian Thời gian 

Thời gian trình 

bày bài 

bốc thăm bài dạy thi tiết dạy báo cáo 

1 THPT Nguyễn Trãi 22/02/2021 25/02/2021 26/02/2021 

2 THPT Châu Thành 01/3/2021 04/3/2021 05/3/2021 

3 THPT Minh Đạm 06/3/2021 09/3/2021 10/03/2021 

4 THPT Vũng Tàu 09/3/2021 12/3/2021 13/3/2021 

5 THPT Xuyên Mộc 13/3/2021 16/3/2021 17/3/2021 

6 TT GDTX Vũng Tàu 16/3/2021 19/3/2021 20/3/2021 
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VI. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÁ NHÂN VÀ KHEN THƢỞNG 

6.1. Đánh giá kết quả của giáo viên dự thi 

Giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh phải đảm bảo: 

- Phần thực hành tiết dạy được ít nhất 2/3 số giám khảo đánh giá loại giỏi, 

không có giám khảo đánh giá loại trung bình trở xuống; 

- Phần trình bày biện pháp được ít nhất 2/3 số giám khảo đánh giá mức đạt. 

6.2. Khen thƣởng 

a) Cá nhân 

- Căn cứ vào kết quả điểm cá nhân và toàn Hội thi, những giáo viên xếp loại 

giỏi được Sở GDĐT cấp giấy chứng nhận đạt danh hiệu giáo viên THPT dạy giỏi cấp 

tỉnh và được hưởng các chế độ theo qui định hiện hành, được xem xét ưu tiên bình xét 

danh hiệu đua các cấp. 

- Những giáo viên có kết quả xuất sắc về đổi mới phương pháp dạy học hoặc 

giải pháp hay trong việc góp phần nâng cao chất lượng công tác giảng dạy tại Hội thi 

được Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị UBND tỉnh khen thưởng vào cuối năm học. 

- Những tiết dạy, giải pháp hay trong việc góp phần nâng cao chất lượng giáo 

dục được Ban tổ chức Hội thi nhân rộng điển hình trong toàn tỉnh, chọn khen thưởng 

trong buổi tổng kết Hội thi.  

b) Tập thể  

Căn cứ vào số lượng giáo viên tham gia, kết quả đạt được, công tác tuyên 

truyền và chuẩn bị, công tác phối hợp tổ chức… của mỗi đơn vị, Ban tổ chức Hội thi 

sẽ chọn một số đơn vị tiêu biểu để tuyên dương và khen thưởng. 

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

7.1. Sở Giáo dục và Đào tạo 

- Xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thi; Chuẩn bị kinh phí tổ chức Hội thi. 

- Thành lập Ban tổ chức Hội thi cấp tỉnh, Hội đồng giám khảo. 

- Chỉ đạo triển khai Hội thi và các chỉ đạo khác liên quan Hội thi. 

- Chỉ đạo Hội đồng bộ môn cấp tỉnh chọn bài dạy. 

- Tổ chức tổng kết, rút kinh nghiệm Hội thi. 

7.2. Các đơn vị có giáo viên dự thi 

- Tuyên truyền các nội dung của Hội thi đến tất cả giáo viên trong đơn vị. 

- Tập hợp danh sách giáo viên dự thi (theo Mẫu 1 – Phụ lục) gửi về Sở. 

- Cử giáo viên hỗ trợ kỹ thuật cho giáo viên dự thi của đơn vị mình. 

- Chuẩn bị phương tiện, thiết bị dạy học (máy chiếu, màn hình,…) cho giáo 

viên dự thi (trường hợp sử dụng phương tiên, thiết bị của điểm thi thì phải tự liên hệ 

và thỏa thuận với đơn vị đăng cai). 

- Chuẩn bị kinh phí đi lại, ăn, ở và kinh phí mua sắm các đồ dùng, thiết bị dạy 

học cho giáo viên dự thi theo quy định tài chính hiện hành. 

- Phối hợp với đơn vị đăng cai trong cụm thực hiện các công việc ở phần 7.3, 

trong đó cần lưu ý đến việc đăng kí, chuẩn bị và sử dụng phương tiện dạy học. 

- Đề xuất giáo viên của đơn vị làm giám khảo Hội thi, gửi về Sở qua phòng 

GDTrHTX, đồng thời chuyển file mềm qua địa chỉ email: bachnh@sogddt.baria-

vungtau.gov.vn trƣớc ngày 30/11/2020 (theo Mẫu 2 – Phụ lục). Danh sách đề xuất 

làm giám khảo Hội thi được xếp theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống. Giám khảo được đề 



   6 

xuất phải là giáo viên THPT từng đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh; có năng 

lực tốt trong hoạt động chuyên môn; có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp tốt; có khả 

năng nhận xét, đánh giá bài giảng và chuyên đề của giáo viên; có kinh nghiệm thực 

tiễn, đã đạt kết quả cao trong quản lý và giáo dục học sinh; có uy tín với đồng nghiệp.  

- Tuyên dương các giáo viên đạt kết quả tốt trong Hội thi và tạo lan tỏa tích cực 

đến công tác giảng dạy của đơn vị. 

7.3. Đơn vị đăng cai làm điểm thi  
- Chủ trì và phối hợp cùng các đơn vị trong cụm có giáo viên dự thi chuẩn bị cơ 

sở vật chất và các điều kiện cần thiết khác phục vụ Hội thi. 

- Chuẩn bị phòng học, phòng họp giám khảo theo từng môn và toàn hội đồng. 

- Báo cáo về Sở trước ngày 30/12/2020: phân phối chương trình tất cả các môn 

học thực hiện trong năm học 2020-2021 của trường (đã được phê duyệt) và việc thực 

hiện chương trình đến thời điểm tổ chức thi của cụm. 

- Chuẩn bị việc tổ chức bốc thăm bài thi và lớp dạy thi (theo lịch ở mục 5.2). 

- Xếp lịch bài thi giảng từng môn và thông báo đến các đơn vị trong cụm. 

- Chọn lớp và xếp lớp để giáo viên dạy thi. Lớp tham gia Hội thi phải là các lớp 

thuộc khối 10 và 11. Việc xếp lớp dạy thi phải bảo đảm: lớp dạy thi là nguyên sĩ số 

của lớp chính khóa (không được thêm, bớt hoặc trộn học sinh nhiều lớp thành một 

lớp); giáo viên dự thi không được dạy thi trên lớp mình dạy chính khóa; không xếp 

thời khóa biểu cho một lớp, một phòng phải học 2 tiết học liên tục. 

- Chỉ đạo các giáo viên chủ nhiệm lớp có tiết Hội thi cung cấp thông tin về lớp 

học bằng văn bản (gồm các nội dung: danh sách học sinh, cán sự lớp, sơ đồ chỗ ngồi, 

năng lực chung của học sinh, đặc điểm chung về lớp học) cho Ban thư kí tại điểm thi 

trước thời điểm bốc thăm để cung cấp cho giáo viên dự thi, giúp họ nắm được thông 

tin về tình hình lớp dạy nhằm có kế hoạch dạy học phù hợp. 

- Chỉ đạo các giáo viên bộ môn của trường không dạy trước các nội dung bài 

học có trong tiết dạy dự thi ở lớp được chọn dạy trong Hội thi. 

- Không cho giáo viên dự thi tiếp xúc trước với học sinh của lớp dạy thi dưới 

mọi hình thức theo qui định (giáo viên chỉ được tiếp xúc với lớp dạy trước 15 phút). 

Trên đây là kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên Trung học phổ thông dạy giỏi 

cấp tỉnh, năm học 2020-2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có gì khó khăn, vướng mắc thì các đơn vị kịp 

thời phản ánh về Sở (qua phòng GDTrHTX) để được hướng dẫn, giải đáp./. 

Nơi nhận: 

- Các trường THPT (để t/h) 

- Các trường PT có cấp THPT (để t/h); 

- Các TTGDTX (để t/h) 

- Giám đốc Sở (để b/c); 

- Các phòng CM thuộc Sở (để p/h); 

- Website Sở; 

- Lưu VT,GDTrH-TX.BachNH. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Ba 
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