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KẾ HOẠCH 

Tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi  

THCS và THPT cấp Thành phố, năm học 2022-2023 

 

Căn cứ Thông tư số 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; 

Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi, giáo 

viên chủ nhiệm lớp giỏi trung học cơ sở (THCS) và trung học phổ thông (THPT) 

cấp Thành phố năm học 2022-2023 (sau đây gọi chung là Hội thi) như sau: 
 

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU 

Phát hiện, công nhận, tôn vinh giáo viên đạt danh hiệu giáo viên (GV) dạy 

giỏi, giáo viên chủ nhiệm (GVCN) lớp giỏi và nhân rộng những điển hình tiên tiến, 

góp phần thu hút sự quan tâm của các lực lượng xã hội tham gia giáo dục trẻ em, 

học sinh, tạo động lực phát triển sự nghiệp giáo dục của mỗi địa phương và của 

toàn Ngành; 

Tạo động lực cho GV phấn đấu, hoàn thiện bản thân 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 và đẩy mạnh các phong 

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

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

trong công tác giảng dạy và công tác chủ nhiệm lớp. 

Hội đồng thi do Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành lập theo quy định 

gồm: Ban chỉ đạo, Ban soạn thảo đề thi và Ban chấm thi. 

II. TỔ CHỨC THI 

1. Hội thi giáo viên dạy giỏi: được tổ chức qua hai vòng  

- Vòng 1: từ ngày 12/12/2022 đến ngày 23/12/2022 

- Vòng 2: từ ngày 01/3/2023 đến ngày 08/4/2023 

2. Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi: được tổ chức qua hai vòng 
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- Vòng 1: từ ngày 12/12/2022 đến ngày 23/12/2022 

- Vòng 2: Từ ngày 01/3/2023 đến ngày 08/4/2023 

III. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CỦA GV DỰ THI 

1. Danh hiệu: 

GV đạt và được công nhận danh hiệu GV dạy giỏi, GVCN lớp giỏi cấp 

Thành phố, phải đảm bảo phần thực hành tiết dạy, tổ chức hoạt động giáo dục 

được ít nhất 2/3 số Cán bộ chấm thi đánh giá loại giỏi và không có Cán bộ chấm 

thi đánh giá loại trung bình trở xuống; phần trình bày biện pháp được ít nhất 2/3 

số Cán bộ chấm thi đánh giá mức Đạt.  

2. Xét giải thưởng:  

Đối với GV được công nhận GV dạy giỏi cấp Thành phố, Ban tổ chức Hội 

thi chọn ra ở mỗi môn thi tối đa 04 GV có kết quả cao nhất để xếp giải Nhất, Nhì, 

Ba cho Hội thi.  

 Đối với GVCN lớp giỏi được công nhận GVCN lớp giỏi cấp Thành phố, 

Ban tổ chức Hội thi chọn ra ở mỗi cấp học 04 GVCN lớp có kết quả cao nhất để 

xếp giải Nhất, Nhì, Ba cho Hội thi.  

GV đạt và được công nhận danh hiệu GV dạy giỏi, GVCN lớp giỏi cấp 

Thành phố phải có trách nhiệm với điều kiện và tiêu chuẩn của bản thân khi đăng 

ký tham gia Hội thi.  

IV. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN 

Thành phần Ban soạn thảo đề thi và Ban chấm thi theo Quyết định của 

Giám đốc Sở GDĐT. 

Thời gian tổ chức chấm thi Vòng 1: từ ngày 26/12/2022 đến hết ngày 

20/02/2023. 

Thời gian tổ chức chấm thi Vòng 2: từ ngày 01/3/2023 đến hết ngày 

08/4/2023. 

Địa điểm: tại các Điểm thi 

 1. Phòng Giáo dục Trung học 

Tham mưu công văn tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm 

lớp giỏi THCS và THPT cấp Thành phố năm học 2022-2023. 

Thực hiện công tác soạn thảo đề thi, lập danh sách giáo viên dự thi, phân 

chia phòng thi, danh sách thành viên tham gia và Ban chấm thi. 
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Trình Giám đốc Sở GDĐT kết quả Hội thi giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ 

nhiệm lớp giỏi THCS và THPT cấp Thành phố năm học 2022-2023. 

2. Văn phòng Sở 

Chuẩn bị cơ sở vật chất, văn phòng phẩm cho Ban soạn thảo đề thi và Ban 

chấm thi. 

Phụ trách công tác tài chính, các chế độ, chính sách cho các thành viên tham 

gia Ban chỉ đạo, Ban soạn thảo đề thi và Ban chấm thi. 

Phối hợp với Phòng Giáo dục Trung học tổ chức Lễ trao giải Hội thi GV 

dạy giỏi và GVCN lớp giỏi cấp Thành phố năm học 2022-2023. 

Tham mưu Giám đốc cấp Giấy khen cho các GV đạt giải cao trong Hội thi 

và Giấy chứng nhận giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi THCS và 

THPT cấp Thành phố năm học 2022-2023. 

3. Phòng Tổ chức Cán bộ 

Tham mưu Quyết định thành lập Ban chỉ đạo, Ban soạn thảo đề thi, Ban coi 

thi và Ban chấm thi. 

Tham mưu Quyết định công nhận giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm 

lớp giỏi THCS và THPT cấp Thành phố năm học 2022-2023. 

4. Phòng Kế hoạch Tài chính 

Phối hợp với Phòng Giáo dục Trung học, Văn phòng Sở, chuẩn bị kinh phí 

thực hiện các hoạt động của Hội đồng thi. 

Phối hợp Văn phòng Sở thực hiện công tác tài chính, các chế độ, chính sách 

cho các thành viên tham gia Ban soạn thảo đề thi và Ban chấm thi, kinh phí in 

Giấy khen cho các GV đạt giải  và Giấy chứng nhận giáo viên dạy giỏi, giáo viên 

chủ nhiệm lớp giỏi THCS và THPT cấp Thành phố. 

5. Trung tâm thông tin và Chương trình giáo dục 

Phối hợp Phòng Giáo dục Trung học thực hiện việc tập hợp danh sách và 

hồ sơ giáo viên dự thi. 

6. Các Phòng GDĐT, trường có cấp THPT 

Các Phòng GDĐT; trường THPT; trường phổ thông có nhiều cấp học (có 

cấp THPT) tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi THCS 

và THPT cấp cơ sở. 

Các Phòng GDĐT; trường THPT; trường phổ thông có nhiều cấp học (có 

cấp THPT) lập danh sách và hồ sơ các giáo viên đủ điều kiện tham dự Hội thi, gửi 
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trực tuyến về Sở GDĐT (Phòng GDTrH) trên hệ thống quản lý giáo dục trung học 

của ngành (quanly.hcm.edu.vn). 

Các Phòng GDĐT; trường THPT; trường phổ thông có nhiều cấp học (có 

cấp THPT) có giáo viên tham gia Hội thi phải đảm bảo cử đúng đối tượng theo 

thông tư số 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./. 

 

Nơi nhận: 
- Giám đốc (để báo cáo); 

- Phòng KHTC, P. TCCB, TTTT&CTGD, 

Văn phòng Sở (để thực hiện); 

- Phòng GDĐT thành phố Thủ Đức và các 

quận, huyện; 

- Các trường THPT; các trường phổ thông 

có nhiều cấp học (có cấp THPT); 

- Lưu: VT, GDTrH (Tú Anh). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

(Đã ký) 

 

Nguyễn Bảo Quốc 

 


