
  UBND TỈNH NINH THUẬN 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Số:            /SGDĐT-NVDH 
V/v thông báo số liệu đăng kí dự thi, 

thời gian thi “Hội thi giáo viên chủ 

nhiệm lớp giỏi cấp Trung học cơ sở 

cấp tỉnh lần thứ nhất, năm học 2022 - 

2023”.  

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

             Ninh Thuận, ngày       tháng 12 năm 2022 

 

                      

                                    Kính gửi: - Các Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thành phố;  

             - Các đơn vị trực thuộc có cấp Trung học cơ sở. 

                              

          

Triển khai Kế hoạch số 2523/KH-SGDĐT ngày 13/10/2022 của Sở Giáo dục 

và Đào tạo (GDĐT) về Kế hoạch Tổ chức Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp 

Trung học cơ sở cấp tỉnh lần thứ nhất, năm học 2022 - 2023” (sau đây gọi tắt là Hội 

thi), nay Sở GDĐT thông báo một số nội dung liên quan đến Hội thi như sau: 

 1. Số liệu tham dự Hội thi 

 - Số lượng đơn vị đăng kí dự thi:  

 + Phòng GDĐT huyện, thành phố: 07/07 đơn vị đăng kí dự thi đạt tỷ lệ 100%; 

 + Các đơn vị trực thuộc có cấp Trung học cơ sở: 06/07 đơn vị đăng kí dự thi 

đạt tỷ lệ 85,7% (01 đơn vị không đăng kí dự thi: TH-THCS-THPT Hoa Sen). 

  - Tổng hợp danh sách giáo viên đăng ký dự thi: 68 giáo viên, chia thành 03 và 

04 tổ (Đính kèm phụ lục 1, 2). 

 2. Thời gian, địa điểm, thành phần dự khai mạc Hội thi  

 - Thời gian, địa điểm: 7 giờ 30 phút, ngày 29/12/2022 tại hội trường Sở 

GDĐT, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. 

-  Thành phần tham dự khai mạc:  

+ Ban tổ chức, Ban giám khảo, đại diện lãnh đạo phòng GDĐT, đại diện lãnh 

đạo các đơn vị trực thuộc có cấp THCS có giáo viên dự thi, trưởng đoàn, phó đoàn và 

giáo viên dự thi theo danh sách đính kèm công văn này (Thông báo này thay cho 

Giấy mời). 

+ Khách mời: Ban Tuyên giáo tỉnh ủy, Hội Khuyến học tỉnh, Công đoàn ngành 

GDĐT, phóng viên báo Ninh Thuận, Đài PT-TH tỉnh (Có giấy mời riêng). 

3. Tổ chức thi 

3.1. Vòng thi Trình bày biện pháp 

- Thời gian tổ chức thi: Từ ngày 29/12/2022 đến ngày 31/12/2022 và ngày 

03/01/2023. 

- Các trưởng đoàn gửi các file PowerPoint (nếu có) của giáo viên dự thi vào 

email: mychau@ninhthuan.edu.vn trước ngày 26/12/2022.  

 



 

 

2 

- Ngay sau Lễ khai mạc, Trưởng đoàn và giáo viên các đơn vị dự thi ở lại Hội 

trường bốc thăm thứ tự thi của các giáo viên theo Tổ (Đính kèm phụ lục 1). Sau đó 

giáo viên di chuyển về các địa điểm sau: Tổ 1: Phòng họp số 1; Tổ 2: Hội trường; Tổ 

3: Phòng họp số 2 của Sở GDĐT và thi theo kết quả đã bốc thăm. 

3.2. Vòng thi thực hành  

- Thời gian tổ chức thi: 07 ngày, từ ngày 9/02/2023 đến ngày 16/02/2023 (trừ 

ngày chủ nhật). 

- Thời gian, địa điểm bốc thăm: 8h00 ngày 03/02/2023, tại hội trường Sở 

GDĐT, TP. Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. 

- Hình thức thi:  

+ Đối với tiết Sinh hoạt lớp: Giáo viên dự thi thi tại lớp chủ nhiệm trường 

THCS đang dạy ở các huyện, thành phố. 

+ Đối với tiết Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp: Giáo viên dự thi thi tại các 

trường THCS ở thành phố Phan Rang - Tháp Chàm (Đính kèm phụ lục 2). 

Lưu ý: Để thuận tiện cho tiết dự giờ ở vòng thi thực hành Ban Tổ chức, Ban 

Giám khảo sẽ sắp xếp các tiết Sinh hoạt lớp/Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 

của giáo viên dự thi theo buổi. 

4. Tổ chức thực hiện 

4.1. Phòng Tổ chức - Hành chính 

- Chuẩn bị cơ sở vật chất, bố trí các phòng thi ở Phòng họp số 1, số 2, Hội 

trường; chuẩn bị âm thanh, ánh sáng, bố trí người hỗ trợ kỹ thuật; gửi giấy mời đến 

các cơ quan, đơn vị ngoài ngành giáo dục dự khai mạc. 

- Bộ phận thi đua khen thưởng phối hợp với Ban Tổ chức, Ban Giám khảo ra 

các quyết định khen thưởng và phụ trách công tác khen thưởng Hội thi. 

4.2. Phòng Kế hoạch - Tài chính 

Phối hợp với bộ phận Giáo dục trung học chuẩn bị điều kiện về kinh phí phục 

vụ Hội thi. 

4.3. Phòng Nghiệp vụ Dạy và học (Bộ phận Giáo dục trung học) 

Tham mưu tổ chức các nội dung của Hội thi: Lập kế hoạch, thành lập Ban tổ 

chức, Ban giám khảo, chọn địa điểm thi, xây dựng phương án, cách thức tổ chức Hội 

thi,... 

4.4. Các phòng GDĐT huyện, thành phố; các đơn vị trực thuộc Sở có cấp THCS 

có giáo viên dự thi: Thông báo kịp thời và đôn đốc giáo viên thực hiện đúng, đủ các nội 

dung liên quan đến Hội thi.  

4.5. Các trường THCS Trần Phú, Võ Thị Sáu, Lý Tự Trọng, Lê Hồng Phong ở thành 

phố Phan Rang – Tháp Chàm 

- Chuẩn bị cơ sở vật chất, bố trí các phòng thi cho giáo viên đến thi vòng thực 

hành tiết Hoạt động trải nghiệp hướng nghiệp. 
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- Gửi Kế hoạch giáo dục và thời khóa biểu môn Hoạt động trải nghiệp hướng 

nghiệp bằng bản giấy có chữ ký và đóng dấu của thủ trưởng đơn vị về Sở GDĐT trước 

ngày 12/01/2022 (qua bộ phận Giáo dục trung học, phòng Nghiệp vụ Dạy và học). 

Nhận được văn bản này, Sở GDĐT yêu cầu thủ trưởng các đơn vị triển khai kịp 

thời đến giáo viên dự thi. Mọi vướng mắc trong quá trình thực hiện, đề nghị các đơn 

vị, cá nhân liên quan, liên hệ với Sở GDĐT, qua phòng Nghiệp vụ dạy và học, Bộ 

phận Giáo dục trung học: Điện thoại số: 3.921.607, 3.831.848 để được hỗ trợ./. 

Nơi nhận:    
- Như trên; 

- GĐ, các PGĐ Sở GDĐT;  

- Công đoàn ngành;       

- Phòng: KHTC; TCHC; 

- Phòng NVDH: LĐ phòng;  

Chuyên viên bộ phận GDTrH;                                                                                   

- TT. Hội đồng thi đua ngành; 

- Báo Ninh Thuận; Đài PTTH tỉnh;      

- Đăng Website Sở GDĐT;                                                                                                                  

- Lưu: VT, NVDH (04 bản).                                                                                                                                        

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Anh Linh 
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