
UBND HUYỆN LẠC THỦY 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /GD&ĐT 
V/v điều chỉnh công tác tổ chức Hội thi 

giáo viên dạy giỏi cấp Trung học cơ sở 

năm học 2021-2022. 

Lạc Thuỷ, ngày       tháng 12 năm 2021 

Kính gửi: Các trường THCS, TH&THCS trực thuộc. 

Thực hiện Kế hoạch số 123/KH-GD&ĐT-TrH ngày 02/12/2021 của Phòng 

Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp Trung học cơ 

sở huyện Lạc Thủy năm học 2021-2022. 

Phòng Giáo dục và Đào tạo điều chỉnh một số nội dung Hội thi giáo viên 

dạy giỏi cấp Trung học cơ sở huyện Lạc Thủy, năm học 2021-2022, cụ thể như 

sau: 

1. Điều chỉnh địa điểm thực hành giảng dạy các môn dự thi 

a) Địa điểm theo kế hoạch 

+ Môn Vật lý, Hóa học, Giáo dục công dân, Mỹ thuật: Tại trường THCS thị 

trấn Chi Nê.  

+ Môn Ngữ văn, Lịch sử, Thể dục: Tại trường TH&THCS xã Phú Thành. 

b) Địa điểm điều chỉnh 

+ Môn Vật lý, Hóa học, Thể dục: Tại trường THCS thị trấn Chi Nê.  

+ Môn Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân, Mỹ thuật: Tại trường 

TH&THCS xã Phú Thành. 

2. Một số yêu cầu 

- Trường THCS thị trấn Chi Nê, TH&THCS xã Phú Thành rà soát chương 

trình giáo dục của các môn thi từ ngày 22/12 đến 25/12/2021; Xây dựng thời 

khóa biểu thực hiện giảng dạy (từ ngày 22/12 đến 25/12/2021) theo hướng dẫn 

của Chuyên môn Phòng Giáo dục và Đào tạo. Gửi bản mềm về Chuyên môn 

THCS qua địa chỉ Email: thcs.lat@hoabinh.edu.vn, thời hạn trước ngày 

19/12/2021;  

- Trường THCS thị trấn Chi Nê chuẩn bị 07 phòng học để giáo viên dự thi 

phần trình bày biện pháp. 

- Giao các trường TH&THCS A xã Đồng Tâm (Phòng 1), TH&THCS Lạc 

Long (Phòng 2), TH&THCS xã Khoan Dụ (Phòng 3), TH&THCS xã Yên Bồng 

(Phòng 4), TH&THCS Phú Lão (Phòng 5), TH&THCS Cố Nghĩa (Phòng 6), 

THCS thị trấn Chi Nê (Phòng 7), mỗi trường chuẩn bị 01 máy chiếu, màn chiếu, 

ổ cắm điện, 01 máy tính xách tay cử người lắp đặt tại các phòng được phân 

công, thời gian lắp đặt trước 13h30 ngày 20/12/2021 tại trường THCS thị trấn 

Chi Nê. 

- Giao các trường TH&THCS Liên Hòa, TH&THCS An Lạc mỗi trường 

chuẩn bị 01 máy chiếu dự phòng, chủ động liên hệ với trường THCS thị trấn Chi 

Nê để bàn giao máy, thời hạn trước 13h30 ngày 20/12/2021. 
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- Các trường tổng hợp các file trình chiếu (thuyết trình biện pháp nâng cao 

chất lượng công tác giảng dạy) của giáo viên dự thi, gửi file nén về địa chỉ 

thcs.lat@hoabinh.edu.vn chậm nhất 17 giờ ngày 19/12/2021 (Tên file trình 

chiếu ghi theo cấu trúc: Tên giáo viên dự thi_môn dự thi).  

- Khai mạc Hội thi: 13h30, ngày 20/12/2021. (Thành phần: Ban giám khảo, 

Mỗi trường cử 01 CBQL đại diện, GV tham gia dự thi). 

- Ban giám khảo, giáo viên dự thi, CBQL (tham dự khai mạc, bốc thăm bài 

dạy, tổng kết Hội thi) có mặt tại địa điểm tổ chức đúng giờ quy định. 

- Các đơn vị đặt địa điểm tổ chức Hội thi và các cán bộ quản lý, giáo viên, 

thí sinh tham gia Hội thi đảm bảo thực hiện nghiêm các quy định trong công tác 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

Các nội dung khác thực hiện theo Kế hoạch số 123/KH-GD&ĐT-TrH ngày 

02/12/2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức Hội thi giáo viên 

dạy giỏi cấp Trung học cơ sở huyện Lạc Thủy năm học 2021-2022. 

* Liên hệ: Đồng chí Vũ Thành Văn, số điện thoại 0868 318 238 để biết 

thêm thông tin chi tiết. 

Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường học trực thuộc triển khai 

thực hiện đảm bảo yêu cầu và thời gian quy định./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TP, PTP Phụ trách; 

- CM THCS; 

- Lưu VT, TrH(V.07b). 

 

KT. TRƯỞNG PHÒNG 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 
 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đức Toàn 
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