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UBND HUYỆN CƯ JÚT 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

Số: 157 /KH-PGDĐT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Cư Jút, ngày 24  tháng 9 năm 2019 
 

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp huyện 

Bậc tiểu học và THCS năm học 2019-2020 

 

Căn cứ Điều lệ Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi giáo dục phổ thông và giáo 

dục thường xuyên. Ban hành kèm theo thông tư số 43/2012/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 

11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;  

Thực hiện Công văn số 1753/SGDĐT-GDTrH-QLCL ngày 30 tháng 8 năm 2019 

của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đăk Nông về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo 

dục trung học năm học 2019-2020; công văn số 1788/SGDĐT-GDTHMN ngày 06 

tháng 9 năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Nông về việc hướng dẫn thực hiện 

nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2019-2020; công văn số 149/HD-PGDĐT ngày 18 

tháng 9 năm 2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Cư Jut về việc hướng dẫn triển khai 

thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020;  

Phòng Giáo dục và Đào tạo triển khai kế hoạch tổ chức Hội thi Giáo viên chủ 

nhiệm lớp (GVCN) giỏi cấp huyện đối với giáo viên TH và THCS năm học 2019 - 2020 

như sau:  

I. Mục đích, yêu cầu của Hội thi.  

1.Mục đích.  

- Tuyển chọn, công nhận giáo viên đạt danh hiệu giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi 

bậc tiểu học và trung học cơ sở, tạo điều kiện để giáo viên thể hiện năng lực, học tập, 

trao đổi kinh nghiệm về công tác chủ nhiệm lớp.  

 - Phát hiện, tuyên dương và nhân rộng những điển hình tiên tiến, góp phần tạo 

động lực nâng cao chất lượng giáo dục ở các đơn vị, góp phần thu hút sự quan tâm của 

các lực lượng xã hội tham gia giáo dục học sinh.  

- Góp phần đánh giá thực trạng năng lực, nghiệp vụ sư phạm của đội ngũ nhà 

giáo, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực làm công tác 

chủ nhiệm lớp của giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.  

2. Yêu cầu.  

Việc tổ chức Hội thi phải đảm bảo tính khách quan, trung thực, công bằng, có tác 

dụng giáo dục, khuyến khích động viên giáo viên học hỏi, trao đổi, truyền đạt, phổ biến 

kinh nghiệm làm công tác chủ nhiệm lớp, giáo dục đạo đức học sinh.  

II. Nội dung, hình thức thi.  

1.Nội dung:  

Nội dung thi bao gồm các vấn đề có liên quan đến công tác chủ nhiệm được quy 

định trong điều lệ nhà trường, quy chế tổ chức và hoạt động của các cơ sở giáo dục và 
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một số văn bản hiện hành có liên quan đến giáo dục phổ thông và giáo dục thường 

xuyên. .  

2. Hình thức.  

Hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp huyện gồm 04 phần thi, chia thành 02 vòng 

thi:  

2.1. Vòng 1.  

Gồm 02 phần thi, mỗi phần thi được đánh giá và chấm theo thang điểm 10.  

a.Thi hồ sơ GVCN 

Hồ sơ GVCN nộp về Ban tổ chức có kèm theo nhận xét, đánh giá của nhà trường, 

bao gồm:  

- Sổ chủ nhiệm năm học 2018-2019 hoặc 2019-2020;  

- Báo cáo thành tích công tác chủ nhiệm lớp kèm theo minh chứng  

- Sáng kiến có tác dụng nâng cao chất lượng giáo dục học sinh trong công tác chủ 

nhiệm;  

- Các hồ sơ khác (nếu có) về công tác chủ nhiệm.  

b.Thi hiểu biết về chủ trƣơng, đƣờng lối, định hƣớng đổi mới giáo dục và các 

nội dung chỉ đạo của ngành, địa phƣơng liên quan đến công tác chủ nhiệm lớp (gọi 

tắt là bài thi hiểu biết).  

- Giáo viên làm 01 bài thi viết tự luận trong thời gian 120 phút.  

* Yêu cầu cụ thể đối với bài thi hiểu biết:  

- Hiểu biết về chủ trương, đường lối, định hướng đổi mới giáo dục và các nội 

dung chỉ đạo của ngành; hiểu biết về cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo 

đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự 

học và sáng tạo”,...và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích 

cực”, Quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên, .... (gọi là tắt là phần chung).  

- Hiểu biết về công tác chủ nhiệm lớp, kỹ năng sư phạm liên quan đến phạm vi 

chương trình giáo dục của cấp học; đổi mới kiểm tra đánh giá và giải quyết các tình 

huống sư phạm trong công tác chủ nhiệm, ..(gọi tắt là công tác chủ nhiệm lớp).  

* Cơ cấu đề thi: 

- Phần chung gồm 1 đến 2 câu, chiếm 30% tổng số điểm.  

- Phần công tác chủ nhiệm lớp từ 2 đến 3 câu, chiếm 70% tổng số điểm.  

2.2. Vòng 2.  

Những giáo viên được đánh giá đạt ở vòng 1 (Điểm chuẩn quy định tại mục VI 

của kế hoạch này) mới tiếp tục dự thi vòng 2 với 02 phần thi, mỗi phần thi được đánh 

giá và cho điểm theo thang điểm 10.  

a.Thi ứng xử tình huống sƣ phạm trong công tác chủ nhiệm lớp:  

Giáo viên bốc thăm câu hỏi ứng xử tình huống sư phạm trong công tác chủ nhiệm 

theo tình huống do Ban tổ chức Hội thi đưa ra (Thời gian suy nghĩ và trả lời không quá 

5 phút).  

b.Thi kể chuyện về công tác chủ nhiệm:  

Giáo viên kể lại một việc làm để lại ấn tượng sâu sắc nhất của bản thân về hoạt 

động chủ nhiệm trong thời gian không quá 10 phút và trả lời các câu hỏi của Ban giám 

khảo có liên quan đến câu chuyện đó (nếu có).  

III. Đối tƣợng, số lƣợng và điều kiện đăng ký dự thi.  
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1. Đối tƣợng.  

- Giáo viên làm công tác chủ nhiệm bậc Tiểu học và THCS ở các trường trong 

huyện.  

- Số lượng dự thi cấp huyện (TH, THCS và PTDT nội trú THCS&THPT) ấn định 

như sau:  

STT 

 

Đơn vị trƣờng 

 

Số lớp Số lƣợng GV 

ấn định dự thi 

Số GV đã đạt cấp 

huyện 2017-2018 

1 Tiểu học Hà Huy Tập 11 2 1 

2 Tiểu học Nguyễn Đình Chiểu 25 4 4 

3 Tiểu học Lý Tự Trọng 11 2 2 

4 Tiểu học Y Jút 10 2 1 

5 Tiểu học Trần Phú 19 3 3 

6 Tiểu học Kim Đồng 25 4 4 

7 Tiểu học Chu Văn An 19 3 4 

8 Tiểu học Hùng Vương 14 2 2 

9 Tiểu học Lê Hồng Phong 22 4 1 

10 Tiểu học Ngô Quyền 16 3 3 

11 Tiểu học Lương Thế Vinh 14 2 1 

12 Tiểu học Trần Quốc Toản 15 3 1 

13 Tiểu học Tô Hiệu 19 3 3 

14 Tiểu học Vừ A Dính 18 3 3 

15 Tiểu học Nguyễn Huệ 19 3 2 

16 Tiểu học Lê Lợi 12 2 2 

17 Tiểu học Lê Quý Đôn 15 3 2 

18 Tiểu học Nguyễn Du 23 4 3 

19 TH&THCS Trúc Sơn 20 3 2 

 TIỂU HỌC 327 55 44 

1 THCS Phan Đình Phùng 25 4 4 

2 THCS Phạm Văn Đồng 30 5 3 

3 THCS Nguyễn Tất Thành 18 3 3 

4 THCS Nguyễn Chí Thanh 9 2 2 

5 THCS Phạm Hồng Thái 14 2 1 

6 THCS Hoàng Văn Thụ 14 2 2 

7 THCS Nguyễn Công Trứ 10 2 1 

8 THCS Nguyễn Trãi 14 2 2 

9 THCS Cao Bá Quát 17 3 2 

10 PTDT Nội trú THCS&THPT 4 1 0 

 TRUNG HỌC CƠ SỞ 179 26 20 

 TỔNG CỘNG 506 81 64 

 

+ Lưu ý: Ưu tiên chọn cử 64 giáo viên đã đạt Danh hiệu GVCN giỏi cấp huyện 

năm học 2017-2018, dự thi lần 2 đủ điều kiện thi cấp tỉnh. (có số lượng kèm theo bảng 

trên) 
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2. Điều kiện.  

Giáo viên tham dự Hội thi GVCN giỏi cấp huyện phải đạt GVCN giỏi cấp trường 

trong hai năm học liền kề với Hội thi cấp huyện.  

IV. Hồ sơ, thời gian đăng ký dự thi.  

1.Hồ sơ đăng ký dự thi.  

1.1. Danh sách đoàn dự thi (theo mẫu): Lãnh đạo đoàn (Trưởng đoàn, Phó trưởng 

đoàn), giáo viên dự thi.  

1.2. Hồ sơ chủ nhiệm của các giáo viên tham dự Hội thi có xác nhận của thủ 

trưởng đơn vị cử giáo viên dự thi (Quy định tại mục II.2.1), giấy chứng nhận GVCN 

giỏi cấp trường năm học 2018-2019 và năm học 2019-2020.  

2. Thời gian đăng ký dự thi.  

Hồ sơ dự thi quy định tại mục IV.1 nộp về Phòng GD&ĐT huyện Cư Jút cho đ/c 

Nguyễn Trọng Hùng chậm nhất đến hết ngày 04/10/2019, danh sách đoàn dự thi trực 

tuyến trước ngày 04/10/2019.  

V. Thời gian, địa điểm, kinh phí tổ chức Hội thi.  

1. Thời gian dự kiến: Từ ngày 22/10/2019 -> 25/10/2019.  

- Khai mạc Hội thi GVCN giỏi cấp huyện năm học 2019-2020 lúc 7 giờ 30 phút 

ngày 23/10/2019 tại phòng GD&ĐT huyện Cư Jút.  

    *Vòng 1:  Chấm hồ sơ   Ngày 22-23 tháng 10 năm 2019. 

       Thi Lý thuyết  13h30’ ngày 22 tháng 10 năm 2019. 

    *Vòng 2:  Thi ứng xử sư phạm Ngày 24-25 tháng 10 năm 2019. 

Thi Kể chuyện  Ngày 24-25 tháng 10 năm 2019. 

- Tổng kết Hội thi: 14 giờ 00 ngày 25/10/2019 tại Phòng GD&ĐT Cư Jút. 

2. Địa điểm: 

- Chấm Hồ sơ:     Hội trường phòng GD&ĐT. 

- Thi lý thuyết:     Trường THCS Phan Đình Phùng. 

- Chấm ƯXSP+Kể chuyện THCS:  Hội trường phòng GD&ĐT. 

- Chấm ƯXSP+Kể chuyện TH:  Hội trường TH Kim Đồng. 

3. Kinh phí tổ chức Hội thi: Thực hiện theo quy định hiện hành.  

VI. Đánh giá các nội dung thi và kết quả giáo viên dự thi.  

1. Đánh giá các nội dung thi.  

Các nội dung thi được đánh giá theo thang điểm 10, được các giám khảo chấm 

độc lập theo hướng dẫn chấm thi của Ban tổ chức Hội thi.  

2. Đánh giá kết quả của giáo viên dự thi.  

Điểm chuẩn đánh giá giáo viên đạt ở mỗi phần thi như sau:  

+ Hồ sơ GVCN đạt từ 8,0 điểm trở lên.  

+ Bài thi hiểu biết đạt từ 8,0 điểm trở lên.  

+ Bài thi ứng xử tình huống sư phạm đạt từ 8,0 điểm trở lên.  

+ Bài thi kể chuyện về công tác chủ nhiệm đạt từ 8,0 điểm trở lên.  

VII. Công nhận danh hiệu, khen thƣởng Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp 

huyện.  

1. Điều kiện công nhận danh hiệu Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp huyện.  
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Giáo viên chủ nhiệm dự thi đạt danh hiệu giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp huyện 

phải tham dự thi đủ 4 nội dung. Mỗi nội dung bài thi phải đạt từ 8 điểm trở lên và không 

vi phạm điều lệ Hội thi.  

2. Khen thƣởng.  

- Giáo viên chủ nhiệm dự thi đạt danh hiệu giáo viên chủ nhiệm giỏi được phòng 

GD&ĐT cấp giấy chứng nhận. Danh hiệu giáo viên chủ nhiệm giỏi là một tiêu chí để 

đánh giá xếp loại thi đua hằng năm tại đơn vị công tác và là căn cứ để cử dự thi giáo 

viên chủ nhiệm giỏi cấp tỉnh năm học 2019-2020.  

VIII. Tổ chức thực hiện. 

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo.  

- Xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thi GVCN giỏi cấp huyện, triển khai và hướng 

dẫn các trường TH, THCS, trường PTDT Nội trú huyện tổ chức bình bầu vòng cấp 

trường, đăng ký dự thi cấp huyện.  

- Thành lập Ban tổ chức, Ban đề thi, Ban giám khảo, Ban thư ký Hội thi GVCN 

giỏi cấp huyện.  

- Thông báo lịch thi chính thức đến tất cả các đơn vị dự thi.  

- Chuẩn bị cơ sở vật chất, thiết bị, dự trù kinh phí Hội thi và tạo điều kiện cho các 

đoàn tham gia Hội thi đạt kết quả cao.  

- Tổ chức khai mạc, tổng kết Hội thi, công nhận danh hiệu Giáo viên chủ nhiệm 

lớp giỏi cấp huyện năm học 2019-2020.  

2. Đối với các trƣờng TH, THCS và trƣờng PTDT Nội trú THCS&THPT.  

- Tổ chức bình bầu GVCN lớp giỏi vòng trường theo Điều lệ Hội thi giáo viên 

chủ nhiệm lớp giỏi giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên ban hành kèm theo 

Thông tư số 43/2012/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 11 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo.  

- Thành lập đoàn đăng ký tham dự Hội thi cấp huyện theo quy định, hỗ trợ và tạo 

điều kiện cho giáo viên dự thi có bước chuẩn bị và tham gia có hiệu quả Hội thi cấp 

huyện.  

Trên đây là kế hoạch tổ chức Hội thi Giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp huyện 

năm học 2019-2020, đề nghị các trường triển khai thực hiện nghiêm túc./. 
 

 

Nơi nhận:   
- TP, các PTP;  

- Các trường TH, THCS và TH&THCS; 

- Trường PT DTNT THCS và THPT huyện;  

- Lưu: VT-CM.  

 

TRƢỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

 

Phạm Văn Hiệp 
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