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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   Ninh Thuận,  ngày        tháng 10 năm 2021 

 

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp Trung học phổ thông 

cấp tỉnh lần thứ nhất, năm học 2021 - 2022  

 

Thực hiện Thông tư số 22/2019/TT- BGDĐT ngày 20/12/2019 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) 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 (sau đây gọi tắt là Thông tư 22); Công văn 2866/SGDĐT-NVDH 

ngày 24/11/2020 của Sở GDĐT về Hướng dẫn một số 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 (sau đây gọi tắt là Công văn 2866); Sở GDĐT 

ban hành Kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp trung học 

cấp tỉnh lần thứ nhất, năm học 2021 - 2022 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, NGUYÊN TẮC CỦA HỘI THI 

1. Mục đích Hội thi 

a) Phát hiện, công nhận, tôn vinh giáo viên đạt danh hiệu giáo viên chủ 

nhiệm 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 học sinh, tạo động lực phát triển 

sự nghiệp giáo dục của địa phương Ninh Thuận; 

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

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

c) Góp phần nâng cao hiệu quả công tác chủ nhiệm lớp, đặc biệt là trong 

tình hình dịch bệnh Covid-19, 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 chủ 

nhiệm lớp đối với giáo viên phổ thông. 

2. Nguyên tắc của Hội thi 

a) Dựa trên sự tự nguyện của giáo viên; không ép buộc, không tạo áp lực 

cho giáo viên tham gia Hội thi; 

b) Đảm bảo tính trung thực, dân chủ, công khai, minh bạch, công bằng, 

khách quan và đảm bảo thực chất; 

c) Đảm bảo đúng quy định của chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy 

định của Ngành. 
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II.  NỘI DUNG, TIÊU CHUẨN THAM DỰ HỘI THI 

 Thực hiện theo điều 8 Thông tư 22. 

III. HỒ SƠ  VÀ THỜI GIAN ĐĂNG KÍ DỰ THI 

1. Hồ sơ đăng kí dự thi  

a) Đơn vị dự thi: Mỗi trường (trung tâm) trực thuộc Sở GDĐT là một đơn 

vị dự thi. 

b) Hồ sơ đăng ký dự thi của mỗi đơn vị gồm: 

- Bản báo cáo kết quả Hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường (trung 

tâm). 

- Danh sách các giáo viên đăng ký dự thi cấp tỉnh (theo mẫu phụ lục đính 

kèm) do lãnh đạo trường phổ thông (trung tâm) trực thuộc ký xác nhận. 

2. Thời gian nộp Hồ sơ đăng ký dự thi: Trước ngày 20/12/2021. 

IV. ĐỐI TƯỢNG, SỐ LƯỢNG DỰ THI 

1. Đối tượng dự thi: Là giáo viên cấp THPT đang làm công tác chủ 

nhiệm lớp ở các trường THPT và trung tâm GDTX-HN trên địa bàn tỉnh, được 

nhà trường tuyển chọn cử đi dự thi.  

 2. Số lượng dự thi 

 - Trường phổ thông DTNT, Trung tâm GDTX-HN: 03 giáo viên/đơn vị. 

 - Trường THPT: Trường THPT hạng I: 05 giáo viên/trường; trường THPT 

hạng II và III: 04 giáo viên/trường. 

V. ĐÁNH GIÁ NỘI DUNG, KẾT QUẢ, XÉT GIẢI HỘI THI 

Thực hiện theo Thông tư 22, Công văn 2866.  

VI. THỜI GIAN VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC 

1. Thời gian tổ chức Hội thi: Dự kiến tháng 02 năm 2022.  

          2. Hình thức tổ chức 

Tùy theo tình hình diễn biến của dịch bệnh COVID-19, Ban tổ chức sẽ có 

thông báo cụ thể về cách thức tổ chức Hội thi (trực tiếp hoặc trực tuyến) sau 

ngày 30/12/2021.  

  VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. 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,... 

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. 
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3. Văn phòng Sở - Thường trực hội đồng thi đua ngành 

Phối hợp với bộ phận Giáo dục trung học, Phòng Kế hoạch - Tài chính 

chuẩn bị các nội dung về cơ sở vật chất, khen thưởng của Hội thi. 

4. Các trường, trung tâm trực thuộc Sở GDĐT 

 Tổ chức Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi theo quy định và gửi hồ sơ 

đăng ký dự thi về Sở GDĐT đúng thời gian quy định. 

 Trên đây là kế hoạch tổ chức Tổ chức Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp 

giỏi cấp trung học phổ thông cấp tỉnh lần thứ nhất, năm học 2021 - 2022. Sở 

GDĐT yêu cầu thủ trưởng các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc; 

nếu có vướng mắc, các đơn vị cần phản ánh về Sở GDĐT (qua bộ phận GDTrH, 

điện thoại số: 3.921607 - 3.831848) để được giải đáp và thống nhất thực hiện 

trong toàn tỉnh./. 

Nơi nhận:    
- Bộ GDĐT: Cục NG&CBQLGD,  

Vụ GDTrH, (báo cáo);  

- UBND tỉnh (báo cáo);   

- Hội khuyến học tỉnh;                                                     

- GĐ và PGĐ Sở GDĐT;  

- Công đoàn ngành GD; 

- Hội đồng thi đua ngành GD;                                                                                         

- Các trường, trung tâm trực thuộc Sở; 

- Các phòng chức năng Sở;    

- Website Sở GDĐT;    

- Lưu: VT; NVDH (5 bản). 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Anh Linh 
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PHỤ LỤC 

(Đính kèm công văn số:           /KH-SGDĐT ngày      tháng  10  năm 2021 

 của Sở GDĐT Ninh Thuận) 

 

 

SỞ GDĐT NINH THUẬN 

TRƯỜNG… 

 

DANH SÁCH GIÁO VIÊN THAM DỰ HỘI THI GIÁO VIÊN CHỦ 

NHIỆM LỚP GIỎI, CẤP THPT NĂM HỌC 2020-2021  

 

Stt Họ, tên Số năm công 

tác 

Thành tích đạt được trong công 

tác chủ nhiệm lớp 

(Ghi tóm tắt) 

1    

2    

…    

 

Phan Rang - TC, ngày   tháng    năm 2021 

  Hiệu trưởng 

 

 

 

                   (Ký tên, đóng dấu) 
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