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Kính gửi:
- Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện, thị xã
- Các trường chuyên biệt trực thuộc Sở
Căn cứ 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; Căn cứ Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021 của Bộ Giáo dục và
Đào tạo (GDĐT) và Sở GDĐT Hà Nội, Sở GDĐT hướng dẫn việc tổ chức Hội thi giáo
viên dạy giỏi Thành phố cấp Tiểu học, năm học 2020-2021 cụ thể như sau:
A. MỤC ĐÍCH VÀ NGUYÊN TẮC HỘI THI:
1. Mục đích Hội thi:
a) 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 xã
hội tham gia giáo dục học sinh, tạo động lực phát triển sự nghiệp giáo dục của mỗi địa
phương và của toàn Ngành;
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 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 cho giáo viên
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.
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.
B. TỔ CHỨC HỘI THI
1. Hình thức tổ chức:
Sở tổ chức thi theo cụm, toàn Thành phố chia làm 10 cụm.
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Giáo viên cơ bản thực hành 01 tiết dạy trên đối tượng học sinh lớp 3, giáo viên thi
môn chuyên biệt, thực hành 01 tiết dạy trên đối tượng học sinh lớp 4.
2. Đối tượng dự thi:
Do ảnh hưởng của đại dịch Covi19 nên việc tổ chức thi giáo viên giỏi Thành phố
cấp tiểu học năm học 2019-2020 tạm thời hoãn, kết quả Hội thi cấp quận, huyện, thị xã
(gọi chung là cấp huyện) được bảo lưu và sử dụng cho Hội thi giáo viên dạy giỏi Thành
phố cấp tiểu học năm học 2020-2021.
Trong trường hợp đặc biệt, giáo viên thuyên chuyển công tác, các đơn vị huyện có
thể tổ chức vòng thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện đối với lớp 3 và sử dụng kết quả sau
hội thi để tham gia vòng thi cấp Thành phố.
Đối với 3 trường trực thuộc Sở tham gia thi giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở cùng với
các trường tiểu học trên địa bàn để đảm bảo tính khách quan trong việc chọn giáo viên
đăng ký Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp Thành phố.
3. Số lượng giáo viên tham gia dự thi:
Mỗi huyện cử 02 giáo viên cơ bản và 01 giáo viên chuyên biệt (dạy môn Thể dục
hoặc Âm nhạc do Ban Tổ chức Hội thi chỉ định).
- Đối với giáo viên cơ bản: Dạy 01 tiết trong các môn học sau: Toán; Tiếng Việt;
Đạo đức hoặc Tự nhiên-Xã hội (đại diện phòng GDĐT bốc thăm ngẫu nhiên môn thi
cho giáo viên đăng ký dự thi của đơn vị mình).
- Đối với giáo viên chuyên biệt: Dạy thi trên đối tương học sinh lớp 4. Trong Hội
thi này, căn cứ theo quy định của Ban tổ chức trong Hội thi giáo viên dạy giỏi Thành
phố cấp tiểu học năm học 2018-2019, các đơn vị đã thi môn chuyên biệt là thể dục trong
năm học 2020-2021 thì sẽ thi môn Âm nhạc và ngược lại. Các cụm thi, môn thi chuyên
biệt được cụ thể như sau:
Đơn vị đăng cai dạy thi

Đơn vị

Môn thi chuyên biệt

Ba Vì

Âm nhạc

Sơn Tây

Thể dục

Phúc Thọ

Âm nhạc

Quốc Oai

Âm nhạc

Chương Mỹ

Âm nhạc

Thạch Thất

Thể dục

Đan Phượng

Thể dục

Hoài Đức

Âm nhạc

Nam Từ Liêm

Âm nhạc

Huyện Phúc Thọ

Huyện Quốc Oai

Huyện Hoài Đức
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Huyện Sóc Sơn

Quận Hà Đông

Huyện Ứng Hòa

Huyện Gia Lâm

Huyện Thường Tín

Quận Bắc Từ Liêm

Quận Cầu Giấy

Mê Linh

Thể dục

Sóc Sơn

Âm nhạc

Đông Anh

Thể dục

Hoàng Mai

Âm nhạc

Hà Đông

Thể dục

Thanh Xuân

Thể dục

Phú Xuyên

Thể dục

Mỹ Đức

Âm nhạc

Ứng Hòa

Thể dục

Hoàn Kiếm

Thể dục

Long Biên

Âm nhạc

Gia Lâm

Âm nhạc

Thanh Trì

Thể dục

Thường Tín

Thể dục

Thanh Oai

Âm nhạc

Đống Đa

Thể dục

Hai Bà Trưng

Âm nhạc

Bắc Từ Liêm

Âm nhạc

Ba Đình

Âm nhạc

Tây Hồ

Âm nhạc

Cầu Giấy

Thể dục

4.1. Nội dung thi:
a) Thực hành dạy 01 (một) tiết theo kế hoạch giảng dạy tại thời điểm diễn ra Hội
thi. Tiết dạy tham gia Hội thi được tổ chức lần đầu tại lớp học với nguyên trạng số lượng
học sinh của lớp đó. Giáo viên không được dạy trước (dạy thử) tiết dạy tham gia Hội thi
trên đối tượng lớp dạy thi. Giáo viên được thông báo và có thời gian chuẩn bị cho tiết
dạy trong thời gian không quá 03 ngày trước thời điểm thi.
b) Trình bày một biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác giảng dạy của
cá nhân tại cơ sở giáo dục, nơi giáo viên đang làm việc (biện pháp đó có thể là biện pháp
nâng cao chất lượng môn dạy thi, các môn khác hoặc biện pháp tổ chức hoạt động giáo
dục nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện). Thời lượng trình bày biện pháp
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không quá 30 phút, bao gồm cả thời gian Ban Giám khảo trao đổi. Biện pháp được lãnh
đạo cơ sở giáo dục 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.
4.2. Một số qui định cụ thể:
- Giáo viên dự thi dạy trên đối tượng học sinh không phải học sinh của trường
mình.
- 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.
4.3. Địa điểm thi:
a) Phòng GDĐT các huyện được chỉ định đặt địa điểm tổ chức thi của cụm, chọn
địa điểm thi tại 1 trường (không có giáo viên dự thi) của đơn vị mình và cần đảm bảo các
điều kiện sau:
- 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 đơn vị bạn và giáo viên.
- Khối lớp 3 và lớp 4, mỗi khối có từ 3 lớp trở lên.
Trường hợp không đủ 03 lớp 3, 03 lớp 4, phòng GDĐT báo cáo Sở GDĐT để xin
ý kiến chỉ đạo.
- Buổi chiều trong ngày diễn ra Hội thi, đơn vị đăng cai địa điểm thi chuẩn bị 06
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 tại cơ sở giáo dục, nơi giáo
viên đang làm việc.
b) Trường được Phòng GDĐT chọn làm địa điểm thi có trách nhiệm chuẩn bị các
điều kiện cần thiết để giáo viên dự thi được thuận lợi.
c) Phòng GDĐT cử người trực tiếp nộp hồ sơ giáo viên dạy giỏi dự thi cấp Thành
phố của cơ sở trước ngày 04/02/2021 theo mẫu sau:

DANH SÁCH GIÁO VIÊN DỰ THI

TT

Họ và tên

Năm sinh

Trình độ đào tạo

Trường

Tên đề tài hoặc biện
pháp góp phần nâng cao
chất lượng ….
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- Tên trường đăng kí đặt địa điểm thi (đối với những đơn vị được phân công đặt
địa điểm thi theo cụm).
- Thời khoá biểu các lớp khối 3, lớp 4.
- Giấy chứng nhận giáo viên dạy giỏi cấp huyện.
- Biện pháp trình bày tại Hội thi có xác nhận của lãnh đạo cơ sở giáo dục (nơi có
giáo viên đăng ký dự thi) kèm theo minh chứng xác thực về việc giúp học sinh có sự tiến
bộ rõ rệt thông qua việc vận dụng hiệu quả biện pháp trong công tác giảng dạy.
d) Báo cáo gửi về Sở qua phòng GDPT bằng văn bản (có xác nhận của Phòng
GDĐT) và bản mềm qua hộp thư điện tử: mbbac@hanoiedu.vn
5. Lịch tổ chức thi:
- Ngày 02/03/2021 bốc thăm ngày dạy. Ngày bốc thăm môn thi Ban Tổ chức sẽ
thông báo sau.
- Hội thi giáo viên dạy giỏi Thành phố cấp tiểu học năm học 2020-2021 bắt đầu
ngày 05/03/2021.
6. Đánh giá kết quả giáo viên dự thi:
Giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi phải đảm bảo: Phần thực hành tiết dạy
được tính theo thang điểm 20 và có ít nhất 2/3 số giám khảo đánh giá loại giỏi, và không
có giám khảo đánh giá là loại trung bình trở xuống; phần trình bày biện pháp được ít
nhất 2/3 số giám khảo đánh giá mức đạt.
Trên đây là Hướng dẫn về công tác tổ chức thi giáo viên dạy giỏi Thành phố cấp
Tiểu học năm học 2020-2021. Đề nghị các phòng GDĐT có kế hoạch cụ thể phù hợp với
địa phương và chỉ đạo các cơ sở giáo dục tiểu học thực hiện theo đúng hướng dẫn để Hội
thi giáo viên dạy giỏi đạt kết quả tốt.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c PGĐ phụ trách Sở Phạm Văn Đại (để b/c);
- Đ/c PGĐ Phạm Xuân Tiến;
- Văn phòng, KHTC, TCCB;
- Lưu: VT, GDPT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Phạm Xuân Tiến

