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Kính gửi: Ông(bà) Hiệu trưởng các trường THCS trong huyện 
                                    
Căn cứ Thông tư số 21/2010/TT-BGDĐT ngày 20/7/2010 ban hành Điều lệ hội 

thi giáo viên giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên của Bộ GD&ĐT;  
 Thực hiện nhiệm vụ năm học, Phòng GD&ĐT triển khai kế hoạch tổ chức Hội 

thi Giáo viên dạy giỏi (GVDG) năm học 2013-2014 cụ thể như sau: 
 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 
- Tuyển chọn, công nhận và suy tôn giáo viên đạt danh hiệu GVDG THCS, tạo 

điều kiện để giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục (CBQLGD) giao lưu học tập, trao 
đổi kinh nghiệm về giảng dạy; tổ chức lớp học; khai thác sử dụng phương tiện, đồ 
dùng dạy học; thực hiện chương trình giáo dục phổ thông; phát hiện những giáo viên 
có năng lực để bổ sung vào đội ngũ giáo viên cốt cán; chọn giáo viên để tham gia Hội 
thi GVDG cấp tỉnh.  

- Hội thi GVDG nhằm phát động một phong trào thi đua trong các trường học; 
khuyến khích, động viên, tạo cơ hội và rèn luyện giáo viên, CBQLGD ý thức tự học 
tập, tự nghiên cứu, là tấm gương sáng cho học sinh noi theo. Qua hội thi nhằm phát 
hiện, tuyên dương và nhân rộng những điển hình tiên tiến, góp phần tạo động lực 
phát triển sự nghiệp giáo dục của mỗi địa phương và của toàn ngành. 

- Kết quả Hội thi là căn cứ để đánh giá, xếp loại thi đua các cá nhân, các trường 
THCS; là căn cứ để đánh giá thực trạng đội ngũ giáo viên, từ đó xây dựng kế hoạch 
đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, 
đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.  

II. CÁC NỘI DUNG CHUYÊN MÔN 
1. Môn thi: Vật lý, Sinh học, Ngữ văn, Tiếng Anh. 
2. Đối tượng, điều kiện tham dự hội thi: Là giáo viên đang trực tiếp giảng 

dạy ở các trường THCS trên địa bàn huyện; đã tham gia hội thi cấp trường trong năm 
học trước liền kề hoặc năm học tổ chức hội thi. 

3. Số lượng giáo viên tham dự Hội thi: Mỗi trường lựa chọn, tham gia thi 02 
môn, mỗi môn cử ít nhất 01 giáo viên dự thi. 

4. Hồ sơ thi 
- Danh sách các giáo viên đăng ký dự thi theo mẫu đính kèm. 
- Sáng kiến kinh nghiệm (SKKN) hoặc sản phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm 

ứng dụng (NCKHSPƯD) của các giáo viên tham dự Hội thi.  
- Hồ sơ  được gửi về BTC Hội thi theo lịch tổ chức Hội thi (đính kèm). 



 
 

5. Nội dung, hình thức thi 
Mỗi giáo viên tham dự Hội thi phải tham dự đủ 3 nội dung: 
- Báo cáo SKKN hoặc kết quả NCKHSPƯD được đánh giá trong thời gian từ 

năm học 2009- 2010 đến nay (Báo cáo SKKN hoặc kết quả NCKHSPƯD có kèm 
theo nhận xét đánh giá, xếp loại của Hiệu trưởng hoặc kết quả đánh giá, xếp loại đối 
với SKKN, kết quả NCKHSPƯD cấp huyện có xác nhận của Hiệu trưởng trước ngày 
diễn ra Hội thi). 

- Thi một bài kiểm tra năng lực bao gồm những hiểu biết về chủ trương, đường 
lối, định hướng đổi mới giáo dục và các nội dung chỉ đạo của ngành; kiến thức, kỹ 
năng, thực hành về chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm liên quan đến phạm vi chương 
trình giáo dục của môn học mà giáo viên giảng dạy (gọi tắt là bài kiểm tra năng lực – 
Có cấu trúc đề thi gửi kèm).  

- Thi thực hành giảng dạy 02 tiết được quy định trong phân phối chương trình 
giảng dạy tại thời điểm diễn ra hội thi (tuần 14, 15 học kỳ I). Tiết học tham gia thi 
giảng là tiết học đầu tiên được giảng cho học sinh tại lớp đó. 

Tiết tự chọn là tiết dạy tại thời điểm diễn ra hội thi. 
6. Thời gian, địa điểm 
a) Thời gian: Từ ngày 25/11/2013 đến ngày 30/11/2013. 
b) Địa điểm: Toàn huyện chia thành 02 Cụm chuyên môn. 
+ Cụm chuyên môn THCS số 1 & 2 – Gọi là Cụm thứ Nhất. 
- Phòng GD&ĐT cử Đ/c Nguyễn Thành Tuy - HT THCS Quảng Nghiệp làm 

cụm trưởng, Đ/c Đàm Thị Đào - HT THCS Quang Phục làm cụm phó, Đ/c Phạm 
Quang Duân - PHT THCS Ngọc Kỳ làm thư ký. 

- Địa điểm: Tổ chức thi tại trường THCS Dân Chủ, THCS Đại Đồng + Kỳ Sơn.  
+ Cụm chuyên môn THCS số 3 & 4 – Gọi là Cụm thứ Hai. 
- Phòng GD&ĐT cử Đ/c Phạm Xuân Sang - HT THCS Thị Trấn làm cụm 

trưởng, Đ/c Trần Văn Vuông - HT THCS Nguyên Giáp làm cụm phó, Đ/c Nguyễn 
Mạnh Hưng - PHT THCS Phượng Kỳ làm thư ký. 

- Địa điểm: Tổ chức thi tại trường THCS Văn Tố, THCS Tiên Động. 
c) Lịch Hội thi GVDG theo phụ lục đính kèm. 
7. Đánh giá, xếp loại 
7.1. Đánh giá các nội dung thi 
- Báo cáo SKKN hoặc kết quả NCKHSPƯD được đánh giá theo thang điểm 10 

do Trưởng ban tổ chức Hội thi qui định, được 2 giám khảo chấm độc lập; đối với các 
SKKN hoặc báo cáo NCKHSPƯD đã được đánh giá xếp loại cấp huyện thì sẽ sử 
dụng kết quả đánh giá, xếp loại đó chuyển sang đánh giá theo thang điểm 10 theo quy 
định của trưởng ban tổ chức Hội thi.  

- Bài kiểm tra năng lực được đánh giá theo thang điểm 10 theo hướng dẫn 
chấm thi của Ban đề thi, do 2 giám khảo chấm độc lập. 



 
 

- Bài thi giảng của giáo viên dự thi được đánh giá theo mẫu phiếu đánh giá gửi 
kèm công văn này. Mỗi bài thi giảng có từ 2 giám khảo trở lên chấm độc lập. Điểm 
kết luận của mỗi nội dung thi là trung bình cộng điểm của các giám khảo.  

7.2. Đánh giá kết quả của giáo viên dự thi 
Giáo viên đạt danh hiệu GVDG cấp huyện phải đạt các yêu cầu sau: 
- Báo cáo SKKN hoặc kết quả NCKHSPUD đạt từ 6,00 điểm trở lên; 
- Bài kiểm tra năng lực đạt từ 8,00 điểm trở lên; 
- Các bài thi giảng đạt loại Khá trở lên, trong đó phải có ít nhất 1 bài thi giảng 

đạt loại Giỏi. 
 7.3. Xếp hạng toàn đoàn   
- Căn cứ vào điểm trung bình của các giáo viên tham dự Hội thi: Điểm trung 

bình (ĐTB) để xếp giải được tính bằng công thức ĐTB = {điểm SKKN + điểm bài thi 
năng lực + (điểm bài dạy TH tiết 1 + điểm bài dạy TH tiết 2) x 2}/6. 

Lưu ý:  
 - Đơn vị có giáo viên đã đăng kí dự thi nhưng không dự thi mà không được sự 

đồng ý của Ban tổ chức thì điểm của môn đó được tính là 0 điểm và đơn vị đó không 
được xếp hạng toàn đoàn.  

 - Điểm của các nội dung thi, điểm trung bình của các giáo viên tham gia Hội 
thi và tỉ lệ số giáo viên đạt loại giỏi đều được làm tròn đến 02 chữ số sau dấu phẩy.  

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
 1. Đối với các trường THCS 
- Phát động trong toàn trường phong trào thi đua đổi mới PPGD. 
- Chuẩn bị kinh phí và tạo điều kiện tốt nhất cho giáo viên đi dự Hội thi. Cần 

có hình thức nhắc nhở, động viên kịp thời để giáo viên ý thức được vai trò, trách 
nhiệm của mình trong việc tham gia Hội thi. 

- Thông báo cho toàn thể giáo viên lịch Hội thi của huyện. Mối trường, mỗi 
môn cử ít nhất 01 giáo viên đi dự giờ (dự đủ số tiết của từng bộ môn) và dự rút kinh 
nghiệm. 

- Báo cáo với lãnh đạo xã (thị trấn) về kế hoạch Hội thi để nhận được sự quan 
tâm giúp đỡ cần thiết. 

* Các trường THCS đặt địa điểm Hội thi thực hiện thêm các nhiệm vụ sau: 
- Chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết để phục vụ Hội thi theo yêu cầu của Ban tổ 

chức (phòng máy tính, phòng làm việc, lớp học, bàn ghế, máy chiếu, màn chiếu, ổ 
điện, ...), làm lịch Hội thi tại trường, chọn học sinh học (16 học sinh/1 tiết), tổ chức 
thực hiện kế hoạch Hội thi khoa học, an toàn, nghiêm túc và đạt kết quả tốt nhất. 

- Tổ chức trang trí trang trọng, tạo không khí phấn khởi để Hội thi thực sự trở 
thành ngày hội đổi mới PPDH, đổi mới KTĐG; khẩu hiệu:  

"Hội thi Giáo viên dạy giỏi bậc THCS huyện Tứ Kỳ năm học 2013-2014" 
- Liên hệ với các chi nhánh điện tại xã để chủ động nguồn điện phục vụ tốt cho 

Hội giảng. Cần chuẩn bị máy phát (có ổn áp) để đề phòng sự cố về điện. 



 
 

2. Đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo 
- Thành lập Ban tổ chức, Ban giám khảo, chuẩn bị nội dung, chương trình làm 

việc của Hội thi. 
- Thông báo tới các trường địa điểm thi, kiểm tra cơ sở vật chất, trang thiết bị 

phục vụ Hội thi. 
- Chuẩn bị các văn bản, quy định, chỉ đạo toàn bộ tiến trình Hội thi. 
- Tổ chức Hội thảo rút kinh nghiệm ngay sau Hội thi. 
 
Nhận được văn bản hướng dẫn, yêu cầu ông(bà) Hiệu trưởng các trường THCS 

triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng kế hoạch, đúng lịch qui định. 
 

Nơi nhận: 
- Phòng GDTrH, Sở GD&ĐT; (để báo cáo) 
- Đ/c Phó chủ tịch UBND huyện 
   Phụ trách Văn – Xã; (để báo cáo) 
- Như kính gửi; 
- Lưu THCS, VT. 

KT. TRƯỞNG PHÒNG 
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

 
 
 
 
 

      Phạm Anh Tuấn 
 
 
 
 
 
 
 



LỊCH TỔ CHỨC HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI BẬC THCS HUYỆN TỨ KỲ 
NĂM HỌC 2013 - 2014 

 

Thời gian Nội dung công việc Địa điểm Thành phần/người phụ trách 
- Nộp Đăng ký Giáo viên dự thi (Gửi qua Email)   16/11/2013 - 8h00: Họp Ban Giám khảo Phòng GD&ĐT Ban Giám khảo 

21/11/2013 

- 8h00:  
+ Họp Phó hiệu trưởng chuyên môn  
+ Nộp Hồ sơ dự thi. 
- 14h00:  
+ Thi bài kiểm tra năng lực; 
+ Nộp Đăng ký tiết dạy tự chọn, bốc thăm tiết dạy bắt buộc 

Phòng GD&ĐT 

- Lãnh đạo Phòng. 
- Lãnh đạo các trường THCS (mỗi trường 
01 người). 
- Ban coi thi 
- Giáo viên dự Hội thi. 

- Họp Cụm chuyên môn  Các Cụm chuyên môn THCS 22/11/2013 - 8h00: Chấm Bài kiểm tra năng lực, SKKN Phòng GD&ĐT Ban Giám khảo 

23/11/2013 - GV tham dự hội thi gặp gỡ học sinh lớp thực hành tiết dạy Trường đặt địa điểm 
Hội thi 

- Trường đặt địa điểm Hội thi 
- GV tham dự Hội thi và học sinh lớp có 
tiết dạy  

25/11/2013 Giáo viên tham dự Hội thi; BTC; BGK. 
26/11/2013 Giáo viên tham dự Hội thi; BTC; BGK. 
27/11/2013 Giáo viên tham dự Hội thi; BTC; BGK. 
28/11/2013 

- Sáng: thi giảng 4 tiết. Thời gian bắt đầu tiết 1: 7h00, nghỉ 
giải lao 15 phút 

- Chiều thi giảng 3 tiết thời gian bắt đầu tiết 1: 14h,  nghỉ 
giải lao 15 phút 

Trường đặt địa điểm 
Hội thi 

Giáo viên tham dự Hội thi; BTC; BGK. 

- 7h30 Hội thảo theo môn Trường đặt địa điểm 
Hội thi 

Lãnh đạo Phòng, Ban chỉ đạo, HT, PHT 
các trường, Ban thư ký, Ban Giám khảo, 
Khách mời, Giáo viên tham dự Hội thi;                                                                            29/11/2013 

- Các trường nộp bản mềm gồm: SKKN và Giáo án thi giảng 
qua E-mail: thcstuky.haiduong@gmail.com    

30/11/2013 
- 7h30: Họp Ban Giám khảo 
+ Đánh giá, rút kinh nghiệm; 
+ Tập hợp kết quả Hội thi. 

Phòng GD&ĐT - Lãnh đạo và chuyên viên Phòng GD&ĐT 
- Ban giám khảo 

* Ghi chú:  
+ Lịch Hội thi GVDG thay cho Giấy triệu tập. 
+ Giáo viên thi giảng phải nộp giáo án tiết dạy dưới dạng văn bản (3 bản, in giấy A4, phông chữ Unicode/Times New Roman, cỡ chữ 13) 

cho Tổ trưởng Giám khảo ngay trước tiết thi giảng. 



 
 

PHÒNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO 
HUYỆN TỨ KỲ 

HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI 
BẬC THCS NĂM HỌC 2013-2014 

 
 
 

 
 

CẤU TRÚC ĐỀ THI KIỂM TRA NĂNG LỰC 
 

Bài kiểm tra năng lực được đánh giá theo thang điểm 10, thời gian làm bài 90 

phút, hình thức tự luận. 

Câu 1 (3,0 điểm): Kiểm tra hiểu biết và năng lực thực hiện dạy học theo chuẩn 

kiến thức, kỹ năng; đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá, thực 

hành thí nghiệm gắn với đặc trưng bộ môn.  

Câu 2 (4,0 điểm): Kiểm tra năng lực chuyên môn của giáo viên bằng việc giải 

một đề thi mức độ tương đương đề thi học sinh giỏi lớp 9. 

Câu 3 (3,0 điểm): Từ một bài toán, đề bài, một vấn đề, chủ đề cụ thể, đề xuất 

phương án phát triển thêm yêu cầu, hướng dẫn học sinh tự học hoặc các phương án 

giảng dạy, kiểm tra đánh giá phù hợp với các loại đối tượng học sinh,... 

………………. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

PHÒNG GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO 
HUYỆN TỨ KỲ 

HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI 
BẬC THCS NĂM HỌC 2013-2014 

 
PHIẾU ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI 

BÀI THI GIẢNG 
 

         
I. Họ và tên giáo viên dự thi.……………....... ….................................. Môn……...................... 
        Giáo viên trường THCS…… ………................................. 
        Tên bài giảng ……………………...……………………..........…..............................…….. 

II. Đánh giá bài giảng 

Nội dung 
đánh giá 

Yêu cầu cụ thể Điểm 
tối đa 

Điểm 
của GK 

Chuẩn bị Sự chuẩn bị của thày và trò về đồ dùng, thiết bị, thí nghiệm, tranh 
vẽ, các phương tiện trực quan khác... 2  

Về kiến thức: Bảo đảm tính hệ thống, đủ nội dung, chính xác, khoa 
học, rõ trọng tâm, trọng điểm, gắn với thực tế và có tính giáo dục.                                      2  

Về kỹ năng: Học sinh được rèn luyện những kỹ năng phù hợp với 
nội dung bài học. 2  Nội dung 

 
Về tình cảm, thái độ: Bồi dưỡng cho học sinh tình cảm đúng đắn 

trước những vấn đề của đời sống xã hội, có thái độ nghiêm túc trong 
học tập và nghiên cứu khoa học. 

2 
 

Phối hợp tốt các phương pháp dạy học phù hợp với đặc trưng bộ 
môn và nội dung bài học. Sử dụng thành thạo và hợp lý các phương 
tiện dạy học, gây hứng thú học tập cho học sinh. Thực hiện linh hoạt 
các bước lên lớp, phân bố thời gian hợp lý đối với từng mục của bài 
giảng.  

4 

 

Phương 
pháp 

Tổ chức tốt các hoạt động cho học sinh, qua đó học sinh tự chiếm 
lĩnh kiến thức mới, đồng thời rèn luyện được phương pháp tự học. 4  

Tác phong 
sư phạm 

Trang phục: đẹp, mô phạm, trình bày hợp lý, chữ viết, hình vẽ, lời 
nói rõ ràng chuẩn mực (l, n). 2  

Hiệu quả 
giờ dạy 

Đa số học sinh hiểu bài, nắm vững trọng tâm kiến thức, biết vận 
dụng. 2  

Tổng điểm 20  

                                                                                                       Xếp loại giờ dạy……...…………. 

Lưu ý: - Giám khảo có thể cho điểm lẻ tới 0,25 đ. 
- Loại Giỏi: Từ 17 đến 20 đ (Nội dung bài dạy đạt 5đ, PPDH phải đạt từ 6đ trở lên). 
- Loại Khá: Từ 13 đến dưới 16,75 đ. 
- Loại Trung Bình: Từ 10 đến 12,75 đ. 

III.  Nét nổi bật của bài dạy: 
…………………....………..…………….……………………………………….……………… 
………………………...……..………….……………………………............................……….. 
…………………………………………...……………………………………….……………… 
………………………...………………...……………………………............................……….. 
                                                                                                  Ngày....... tháng....... năm 2013 
                                                                                                Giám khảo 
                                                                                                     (Ghi rõ họ và tên) 
 


