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V/v tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi, giáo
viên chủ nhiệm lớp giỏi THCS, THPT

Kính gửi:
- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo;
- Hiệu trưởng các trường trung học phổ thông;
- Thủ trưởng các cơ sở giáo dục có hệ giáo dục thường xuyên.
Căn cứ Thông tư số 22/2019/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 12 năm 2019 của
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào t ạo (GDĐT) ban hành Quy đ ịnh 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, Sở GDĐT hướng dẫn việc tổ chức Hội thi giáo
viên dạy giỏi và giáo viên chủ nhiêm
̣ lớp giỏi cấp trung học cơ sở (THCS), trung học
phổ thông (THPT) từ năm học 2019-2020, cụ thể như sau:
1. Phòng GDĐT, trường THPT và cơ sở giáo dục có hệ giáo dục thường
xuyên (gọi chung là nhà trường) triển khai thực hiện Thông tư số 22/2019/TTBGDĐT áp dụng đối với giáo viên cấp THCS, THPT trên cơ sở đảm bảo quy
định tại Khoản 2 - Điều 2 (Quy định kèm theo Thông tư số 22/2019/TTBGDĐT). Thời gian triển khai thực hiện: từ năm học 2019-2020.
2. Trường hợp, các đơn vị đã áp dụng các quy định trước khi Thông tư số
22/2019/TT-BGDĐT có hiệu lực hoặc sau khi Thông tư có hiệu lực nhưng trước
thời gian ban hành của Công văn này để tổ chức Hội thi cấp trường, cấp huyện
thì vẫn công nhận kết quả và được xét điều kiện tham dự Hội thi cấp cao hơn.
3. Việc tổ chức hội thi phụ thuộc vào điều kiện thực tế của mỗi đơn vị (cơ
sở vật chất, điều kiện ngân sách…) do thủ trưởng đơn vị quyết định về số lượng,
quy mô tổ chức trên cơ sở linh hoạt, tiết kiệm và hiệu quả; quá trình tổ chức phải
đảm bảo công bằng, khách quan, đúng thực chất.
4. Thời gian tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp
giỏi cấp tỉnh đối với cấp THCS, THPT (lần đầu áp dụng Thông tư số
22/2019/TT-BGDĐT) dự kiến vào năm học 2020-2021.
Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị triển khai thực
hiện tốt nội dung Công văn này./.
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