UBND TỈNH BẾN TRE
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 283 /SGD&ĐT-GDTH
V/v thông báo lịch làm việc, giới thiệu
giám khảo môn chuyên của Hội thi GVDG
tiểu học cấp tỉnh năm học 2020-2021

Bến Tre, ngày 17 tháng 02 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi: Các phòng giáo dục và đào tạo.

Thực hiện Thông tư số 22/2019/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 12 năm 2019 của
Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thông tư 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 và Kế hoạch số 2714/KH-SGD&ĐT ngày 30/11/2020 của Sở Giáo dục
và Đào tạo về việc tổ chức Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh cơ sở giáo dục mầm
non, giáo dục phổ thông năm học 2020-2021 (gọi tắt Hội thi),
Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo lịch làm việc, giới thiệu giám khảo môn
chuyên và yêu cầu các phòng giáo dục và đào tạo thực hiện chỉ đạo, hướng dẫn giáo
viên tiểu học tham dự Hội thi như sau:
1. Số lượng giáo viên tiểu học dự thi
Đến ngày 17/02/2021, số giáo viên tiểu học dự thi GVDG cấp tỉnh là 234, chia
ra như sau:
TT

Huyện

1
2
3
4
5
6
7
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9

Ba Tri
Bình Đại
Châu Thành
Chợ Lách
Giồng Trôm
Mỏ Cày Bắc
Mỏ Cày Nam
Tp.Bến Tre
Thạnh Phú
Cộng

L.1 L.2
4
3
2
3
3
3
2
2
4
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4
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3
1
5
4
1
30 26

Số GV dự thi theo lớp/môn
Tổng
L.3 L.4 L.5 ÂN MT TD TA T.học cộng
3
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3
4
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1
2
3
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1
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2
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1
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1
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4
2
6
2
1
2
2 23
3
4
7
2
1
1
2 30
1
3
3
2
2
3
1 21
2
4 12
1
3
1 28
23 31 59 16
6 10 21
12 234

2. Lịch làm việc của Hội thi cấp tiểu học
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THỜI GIAN

NỘI DUNG LÀM VIỆC

Ngày
Hướng dẫn lịch thi, giới
17/02/2021 đến thiệu giám khảo môn
22/02/2021
chuyên; ra quyết định thành
lập, Ban Giám khảo (BGK);
kiểm duyệt hồ sơ của giáo
viên dự thi; soạn, in, phô-tô
các mẫu chấm thi; công bố
danh sách giáo viên tham dự
Hội thi giáo viên dạy giỏi
tiểu học cấp tỉnh năm học
2020-2021.
Khai mạc Hội thi GVDG
Ngày
tiểu học cấp tỉnh năm học
23/02/2021
2020-2021; Ban Giám khảo
họp, phân công, xếp lịch: dự
giờ và chấm GV trình bày
biện pháp góp phần nâng
cao chất lượng công tác
giảng dạy tại điểm trường
GV dạy (2 nội dung thi).
Ngày 01/3/2021 Theo lịch thông báo, các Tổ
GK đi chấm thi các giáo
đến 29/3/2021
viên thi 2 nội dung của Hội
thi.
Ngày 30/3/2021 Các Tổ GK tổng kết, báo
cáo kết quả chấm thi về Ban
tổ chức Hội thi (theo mẫu
BTC sẽ gửi sau).
Ngày 31/3/2020 Tổng kết, xét, duyệt, công
bố kết quả Hội thi.

PHÂN CÔNG THỰC
HIỆN, THAM DỰ

GHI CHÚ
(Địa điểm)

Ban Tổ chức (BTC) Hội Sở GD&ĐT
thi cấp tiểu học

BTC, BGK, đại diện lãnh
đạo các PGD&ĐT, tất cả
GV dự thi (thay thư mời).
Các Tổ GK gửi lịch chấm
thi cho lãnh đạo BTC cuối
buổi họp (đ/c Trần Văn
Liêm, Phó trưởng ban;
mẫu lịch chấm thi, BTC sẽ
gửi đến các Tổ GK sau).
BTC theo dõi, giám sát.
Các Tổ GK đến trường
chấm GV thi theo lịch đã
thông báo.
Các Tổ GK báo cáo bằng
văn bản và mail file mềm
về BTC (gửi về địa chỉ:
levinhsang@bentre.edu.vn)
BTC, BGK, lãnh đạo các
PGD&ĐT.

Khai
mạc
Hội thi lúc
7h30 và họp
BGK
lúc
9h30
tại
Hội trường
Trường
THPT
Chuyên.
Tại
điểm
trường của
GV dự thi
Sở GD&ĐT

Hội trường
Sở GD&ĐT

3. Đề xuất danh sách cán bộ, giáo viên làm giám khảo môn chuyên
- Căn cứ số giáo viên dự thi theo môn dạy chuyên trên, Sở Giáo dục và Đào tạo
đề nghị các phòng giáo dục và đào tạo giới thiệu thêm cán bộ, giáo viên tham gia làm
nhiệm vụ giám khảo môn chuyên trong Hội thi như sau:
+ Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Chợ Lách và Thạnh Phú giới thiệu giám
khảo chấm thi môn Âm nhạc (01 giám khảo/huyện).
+ Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ba Tri và Mỏ Cày Bắc giới thiệu giám
khảo chấm thi môn Mỹ thuật (01 giám khảo/huyện).
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+ Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bình Đại và thành phố Bến Tre giới thiệu
giám khảo chấm thi môn Thể dục (01 giám khảo/huyện).
+ Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Giồng Trôm và Mỏ Cày Nam giới thiệu
giám khảo chấm thi môn Tiếng Anh (01 giám khảo/huyện).
+ Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bình Đại và Châu Thành giới thiệu giám
khảo chấm thi môn Tin học (01 giám khảo/huyện).
Các giám khảo được các phòng giáo dục và đào tạo giới thiệu phải có năng lực
trong hoạt động chuyên môn; có uy tín, có đạo đức nghề nghiệp; có khả năng nhận
xét, đánh giá bài giảng của giáo viên; có thực tiễn, kinh nghiệm trong dạy học nội
dung chương trình các môn chuyên.
Danh sách giới thiệu giám khảo môn chuyên gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo
(Phòng Giáo dục Tiểu học) bằng đường công văn và mail file mềm về địa chỉ
phonggdth.sobentre@moet.edu.vn trước 15h00 ngày 19/02/2021 (mẫu kèm sau).
- Trên cơ sở nhân sự giám khảo do các phòng giáo dục và đào tạo giới thiệu, Sở
Giáo dục và Đào tạo chọn và ra Quyết định thành lập Ban giám khảo Hội thi. Ban Tổ
chức, Ban giám khảo Hội thi cấp Tiểu học sẽ họp phiên đầu tiên, phân công, xếp lịch
chấm thi vào 9 giờ 30 ngày 23/02/2021 tại Hội trường Trường THPT Chuyên Bến Tre
(thay thư mời).
4. Kinh phí đi lại của cán bộ, giáo viên tham gia các nội dung Hội thi
Đơn vị quản lý trực tiếp cán bộ, giáo viên tham gia các nội dung Hội thi sẽ thanh
toán công tác phí đi lại và các khoản khác theo quy định tài chính hiện hành.
Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các phòng giáo dục và đào tạo chỉ đạo, thực
hiện tốt các nội dung công văn nầy.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban giám đốc Sở GD&ĐT;
- BTC Hội thi GVDG tỉnh/2020-2021;
- Website Sở GD&ĐT;
- Lưu VT, GDTH.

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Võ Văn Luyến
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UBND HUYỆN/TP……….
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------------------------DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN MÔN CHUYÊN ĐƯỢC ĐỀ NGHỊ
THAM GIA CHẤM THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI TIỂU HỌC CẤP TỈNH
NĂM HỌC 2020-2021

TT

Họ và tên

Đơn vị công tác

Nhiệm vụ công tác

Đề xuất chấm môn

(1)
1

(2)

(3)

(4)

(5)

……….., ngày…..tháng 02 năm 2021
TRƯỞNG PHÒNG
(Ký tên và đóng dấu)
PC:
-Cột (4) Ghi rõ chuyên viên hoặc hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, giáo viên.
Đối với giáo viên ghi thêm lớp, môn đang giảng dạy.
-Cột (5) Đề xuất chấm môn theo mục 3 của Công văn nầy.

