
UBND QUẬN BA ĐÌNH 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

Số: 255/PGDĐT 

V/v Hướng dẫn tổ chức Hội thi  

giáo viên dạy giỏi tiểu học cấp quận  

năm học 2022-2023 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2022 

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường tiểu học trên địa bàn quận. 

 

Căn cứ Thông tư số 22/2019/TT-BGDĐT ngày 20/12/2019 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo về việc 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; Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2022-2023 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo và Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo;  

Thực hiện Công văn sô 4096/SGDĐT-GDTH ngày 24/11/2022 của Sở Giáo 

dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi Thành phố 

cấp Tiểu học năm học 2022-2023; 

Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn việc tổ chức Hội thi giáo viên dạy 

giỏi tiểu học cấp quận năm học 2022-2023, cụ thể như sau:  

A. MỤC ĐÍCH VÀ NGUYÊN TẮC CỦA HỘI THI 

I. MỤC ĐÍCH 

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

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

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

giáo dục của quận và của toàn Ngành; 

2. Tạo động lực cho giáo viêu phấn đấu, hoàn thiện bản thân đáp ứng yêu 

cầu đối mới, nâng cao chất lượng giáo dục, phát triển nghề nghiệp; 

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

trong công tác giảng dạy đối với giáo viên tiểu học. 

II. NGUYÊN TẮC 

1. Dựa trên sự tự nguyện của giáo viên; không ép buộc, không tạo áp lực cho 

giáo viên tham gia Hội thi; 

2. Đảm bảo tính trung thực, dân chủ, công khai, minh bạch, công bằng, 

khách quan và đảm bảo thực chất; 

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

của Ngành. 
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B. TỔ CHỨC HỘI THI 

I. HỘI THI CẤP CƠ SỞ 

- Các trường Tiểu học tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở theo kế 

hoạch của từng trường, với tinh thần tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học, dạy đủ 

môn và ở các khối lớp.  

- Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở nên gắn với Hội giảng ở trường, tổ 

chức gọn nhẹ đảm bảo thực chất và có hiệu quả cao, tránh hình thức, cồng kềnh, 

tốn kém. 

II. HỘI THI CẤP QUẬN 

1. Tổ chức Hội thi cấp quận Vòng 1 

a) Số lượng giáo viên tham gia: Mỗi trường  tuyển chọn 03 giáo viên dự 

thi, trong đó có 02 giáo viên cơ bản và 01 giáo viên dạy môn Tiếng Anh. Lưu ý: 

- Đối với giáo viên cơ bản: Dạy 01 tiết môn Toán hoặc môn Tiếng Việt trên 

đối tượng học sinh lớp 1. 

- Đối với giáo viên tiếng Anh: Dạy 01 tiết trên đối tượng học sinh lớp 5, sách giáo 

khoa Tiếng Anh 5 của NXB Giáo dục Việt Nam, chương trình của Bộ GDĐT.  

- Các trường gửi danh sách giáo viên dự thi (theo mẫu đính kèm) về Phòng 

Giáo dục và Đào tạo quận qua email hangnl@badinhedu.vn của đ/c Nguyễn Lê 

Hằng trước 09h30 ngày 02/12/2022 (thứ Sáu).  

b) Thời gian: Các buổi sáng từ ngày 19/12/2022 đến ngày 26/12/2022 (Tiết 

1 bắt đầu từ 08h00, Ban Giám khảo của mỗi bộ môn sẽ dự liền 03 tiết). 

c) Đăng kí môn dạy và bài dạy 

- Môn Tiếng Việt: Có thể chọn bài trong tuần 16 và tuần 17. 

- Môn Toán: Những trường dạy thi trong tuần 16 (từ 19-23/12/2022) có thể 

chọn bài trong tuần 16, 17; những trường dạy thi trong tuần 17 (ngày 26/12/2022) 

có thể chọn bài trong tuần 17, 18. 

- Môn Tiếng Anh: Có thể lựa chọn bài trong tuần 16, 17. 

d) Bốc thăm bài dạy 

- Thời gian: Ngày 06/12/2022 (thứ Ba). 

- Địa điểm: Tại địa điểm họp giao ban tháng 12. 

- Thành phần: Hiệu trưởng các trường Tiểu học trên địa bàn quận. 

2. Tổ chức Hội thi cấp quận Vòng 2 

Những giáo viên đạt điểm cao ở vòng 1 sẽ tham dự vòng 2. 

a) Mỗi giáo viên trình bày một biện pháp góp phần nâng cao chất lượng 

công tác giảng dạy của cá nhân đối với môn học mà giáo viên dạy thi. Thời lượng 

mailto:hangnl@badinhedu.vn
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trình bày biện pháp không quá 30 phút, bao gồm cả thời gian Ban Giám khảo trao 

đổi. Biện pháp được Hiệu trưởng xác nhận áp dụng hiệu quả và lần đầu được dùng 

để đăng ký 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. 

b) Những giáo viên cơ bản sẽ dạy 1 tiết Đạo đức hoặc Tự nhiên xã hội theo phân 

công của Ban tổ chức. Một số qui định cụ thể như sau: 

- Giáo viên dự thi dạy trên đối tượng học sinh không phải học sinh của lớp 

mình. Dạy theo sách học sinh đang học.  

- Giáo viên dự thi làm quen với học sinh 01 buổi trước ngày thi.  

- Tuyệt đối giáo viên không gặp gỡ các thành viên Ban giám khảo để trao 

đổi giáo án của tiết dạy dự thi. 

- Đảm bảo sĩ số học sinh của lớp tham gia dự thi, học sinh nghỉ học phải có 

lý do chính đáng. 

3. Chia cụm thi 

a) Chia cụm thi 

Hội thi chia thành 06 cụm, điểm thi đặt tại trường Cụm trưởng, là trường có 

tổng số lớp 1 từ 4 lớp trở lên; đảm bảo các điều kiện khung cảnh sư phạm, cơ sở 

vật chất, thiết bị dạy học đầy đủ phục vụ cho hoạt động dạy học và thuận tiện cho 

việc đi lại của các trường trong cụm, cụ thể: 

- Với các môn Toán, Tiếng Việt 

+ Cụm 1: TH Kim Đồng (Cụm trưởng),  TH Phan Chu Trinh, TH Nghĩa Dũng. 

+ Cụm 2: TH Hoàng Hoa Thám (Cụm trưởng), TH  Thành Công A, TH Ba Đình 

+ Cụm 3: TH Ngọc Khánh (Cụm trưởng), TH Vạn Phúc, TH Ngọc Hà. 

+ Cụm 4: TH Việt Nam - Cuba (Cụm trưởng), TH Nguyễn Tri Phương, TH 

Nguyễn Trung Trực. 

+ Cụm 5: TH Hoàng Diệu (Cụm trưởng), TH Đại Yên, TH Thành Công B. 

+ Cụm 6: TH Nguyễn Bá Ngọc (Cụm trưởng), TH Thủ Lệ, TH VinSchool, 

Thực nghiệm. 

- Với môn Tiếng Anh: Các giáo viên Tiếng Anh sẽ tập trung dạy tại TH 

Thành Công B, riêng giáo viên Tiếng Anh của TH Thành Công B sẽ dạy thi tại TH 

Hoàng Hoa Thám. 

b) Trường Cụm trưởng 

- Chuẩn bị các phòng họp (hoặc phòng học) có đủ điều kiện để giáo viên dự thi 

trình bày biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác giảng dạy của cá nhân.   

- Nộp danh sách các lớp 1 sẽ chọn để GV dạy thi theo mẫu: 
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Lớp: 1A   Sĩ số:..................

 GVCN: ...................................... 

 

TT Họ tên HS Những lưu ý đặc biệt 

Toán (có thì 

ghi ) 

Tiếng Việt (có 

thì ghi ) 

Đọc, nói to 

(đánh dấu X) 

1 Nguyễn Bảo Minh Tính nhanh  X 

2 Lê Thu Hà Chậm Viết đẹp  

3 Trần Thanh Hải  Đọc tốt..... X 

4 ... ... ... ... 

 

Trên đây là Hướng dẫn về công tác tổ chức thi giáo viên dạy giỏi Tiểu học 

cấp Quận năm học 2022-2023. Đề nghị các Ban giám hiệu có kế hoạch cụ thể phù 

hợp với trường, thực hiện theo đúng hướng dẫn để Hội thi giáo viên dạy giỏi đạt 

kết quả tốt./.  

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Phòng GDTH, Sở GDĐT; 

- UBND quận; 

- Đ/c Phạm Thị Diễm - Phó Chủ tịch UBND quận; 

- Đ/c Trưởng phòng GDĐT quận; 

- Lưu: VT, Tổ TH. 

KT. TRƯỞNG PHÒNG 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

 

Phạm Thị Ngọc Lan 
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 PHỤ LỤC 

UBND QUẬN BA ĐÌNH 

 TRƯỜNG TH ………….. 

 

Số:       /TH… 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Ba Đình, ngày      tháng 11 năm 2022 

 

DANH SÁCH GIÁO VIÊN ĐĂNG KÝ DỰ THI CẤP QUẬN 

 

TT 
Họ và 

tên 

Năm 

sinh 

Trình 

độ đào 

tạo 

Trường 
Môn dự 

thi 

Bộ 

sách 

Tên đề tài 

hoặc biện 

pháp góp 

phần nâng 

cao chất 

lượng 

1        

2        
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