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  Kính gửi: 

-  Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố; 

-  Các trường Trung học phổ thông;  

-  Các trường TH, THCS & THPT.  

Sở GDĐT đã có các Kế hoạch số 69 và 70/KH-SGDĐT-GDPT ngày 

14/01/2020 về việc tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi Tiểu học, THPT cấp tỉnh 

năm học 2019-2020. Nay Sở hướng dẫn thêm về nội dung và trình bày biện pháp 

góp phần nâng cao chất lượng dạy học của giáo viên như sau: 

1. Nội dung biện pháp dự thi 

Mỗi giáo viên dự thi chuẩn bị một biện pháp theo hướng dẫn tại Thông tư 

số 22/2019/ TT-BGDĐT của Bộ GDĐT 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, trong đó: 

- Nội dung biện pháp do chính giáo viên đúc rút, sáng tạo, áp dụng trong thực 

tế giảng dạy môn học nhằm góp phần nâng cao chất lượng công tác giảng dạy đáp 

ứng yêu cầu đổi mới dạy học của cá nhân tại các nhà trường như: đổi mới phương 

pháp, hình thức tổ chức dạy học; dạy học gắn liền với sản xuất kinh doanh; dạy học 

gắn liền với di sản; đổi mới kiểm tra đánh giá; ứng dụng công nghệ thông tin trong 

dạy học;… hướng tới phát triển phẩm chất năng lực của người học. 

- Cấu trúc của biện pháp gồm có các phần chính: 

+ Lý do hình thành biện pháp; 

+ Nội dung biện pháp;  

+ Hiệu quả thực hiện của việc áp dụng biện pháp trong thực tế dạy học; 

+ Kết luận của biện pháp. 

- Biện pháp dài không quá 10 trang A4 kể cả phụ lục (nếu có); sử dụng ngôn 

ngữ tiếng Việt (chỉ dùng tiếng nước ngoài đối với thuật ngữ chuyên môn); đảm bảo 

thể thức văn bản theo quy định hiện hành.  

2. Trình bày biện pháp dự thi: Giáo viên lựa chọn nội dung và hình thức để 

trình bày biện pháp trước Ban giám khảo trong thời gian 15 phút. Cần nêu rõ biện 

pháp có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu đổi mới dạy học phù hợp với các đối tượng học 

sinh và thực tiễn của nhà trường, địa phương và của cá nhân giáo viên tại cơ sở 

giáo dục đang công tác; có minh chứng về sự tiến bộ của học sinh khi áp dụng biện 

pháp. Khuyến khích giáo viên sử dụng phượng tiện ứng dụng công nghệ thông tin.  

*Lưu ý: Đối với giáo viên biệt phái thì làm hồ sơ dự thi ở đơn vị cử đi biệt 

phái.  



Đề nghị các phòng GDĐT, các trường THPT triển khai Hướng dẫn này đến 

từng giáo viên ở đơn vị. Trong quá trình triển khai nếu có vướng mắc, liên hệ 

Phòng GDPT, Sở GDĐT để được hướng dẫn giải quyết./. 
 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- Giám đốc, các Phó Giám đốc; 

- Lưu: VT, GDPT. 
       

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

   
 

 
 
 

 Nguyễn Quốc Anh                     
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