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

 ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  HUYỆN VĨNH THUẬN                     

       

          Số: 15/KH-LT                             Vĩnh Thuận, ngày 26 tháng 02 năm 2015 

 
 
 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức Hội thi “Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh giỏi” 

huyện Vĩnh Thuận năm 2015. 

 

 Căn cứ Thông tư số 52/2012/TT-BGDĐT ngày 19 tháng 12 năm 2012 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ Hội thi giáo viên làm Tổng phụ trách Đội TNTP 

Hồ Chí Minh giỏi;  

 Thực hiện Chương trình phối hợp chỉ đạo công tác Đoàn - Đội và phong trào thanh 

thiếu nhi trường học năm học 2014 - 2015 của Ban Thường vụ Huyện đoàn và Phòng Giáo 

dục và Đào tạo huyện Vĩnh Thuận, 

 Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Huyện đoàn xây dựng Kế hoạch liên tịch tổ 

chức Hội thi “Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh giỏi” huyện Vĩnh 

Thuận năm 2015 cụ thể như sau: 

 I/ MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU: 

 - Tuyển chọn, công nhận và tuyên dương giáo viên làm Tổng phụ trách (TPT) Đội 

đạt danh hiệu giáo viên làm TPT Đội giỏi, tạo điều kiện để giáo viên TPT Đội thể hiện năng 

lực, học tập, trao đổi kinh nghiệm về công tác Đội và phong trào thiếu nhi trong trường học. 

 - Góp phần triển khai các phong trào thi đua trong trường học; khuyến khích, động viên, 

tạo cơ hội cho giáo viên TPT Đội rèn luyện, tự học và sáng tạo. Qua Hội thi nhằm phát hiện, 

tuyên dương và nhân rộng những điển hình tiên tiến, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục 

toàn diện học sinh của mỗi trường,  thu hút sự quan tâm của các lực lượng xã hội tham gia giáo 

dục học sinh. 

 - Hội thi là một trong những căn cứ để đánh giá thực trạng đội ngũ giáo viên TPT 

Đội, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, 

nghiệp vụ cho giáo viên TPT Đội, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục, đổi mới công tác Đội 

và phong trào thiếu nhi. 

 - Việc tổ chức Hội thi phải đảm bảo tính khách quan, trung thực, công bằng, có tác 

dụng giáo dục, khuyến khích động viên giáo viên TPT Đội học hỏi, trao đổi, truyền đạt, phổ 

biến kinh nghiệm, mô hình công tác Đội và phong trào thiếu nhi trong trường học. 

 II/ NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC THI: 

 1. Nội dung thi:  
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 Hội thi giáo viên làm TPT Đội TNTP Hồ Chí Minh giỏi năm 2015 gồm có 04 nội 

dung thi, cụ thể như sau: 

 a- Sáng kiến kinh nghiệm: (10 điểm) Báo cáo sáng kiến, mô hình hoặc báo cáo giải 

pháp, cách làm hiệu quả trong lĩnh vực công tác Đội và phong trào thiếu nhi được đánh giá 

trong năm học 2013 - 2014 (nếu có) hoặc năm học 2014-2015. 

 b- Bài thi kiến thức và kỹ năng: (20 điểm) 

 - Bài thi kiến thức: (10 điểm) Một bài thi trắc nghiệm đánh giá sự hiểu biết về tổ chức 

Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh; các phong trào và các cuộc vận động lớn của Đội; 

những hiểu biết về chủ trương, đường lối, định hướng đổi mới giáo dục; chương trình công 

tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2014 - 2015. 

 - Bài thi kỹ năng: (10 điểm) Một bài viết kiểm tra kỹ năng lập kế hoạch, xây dựng 

chương trình hoạt động Đội theo chủ đề, chủ điểm năm học. 

 c-. Thi thực hành: (10 điểm) 

 Gồm các nội dung sau: 

 - Thực hành nghi thức Đội  

 - Đánh trống  

 - Dịch moorse, 

 - Dịch semaphore 

 - Giải và viết một mật thư 

 - Dấu đường 

 - Nút dây 

 d- Thi năng khiếu: (10 điểm) 

 Thể hiện năng khiếu của người giáo viên TPT Đội về các lĩnh vực nghệ thuật do giáo 

viên TPT Đội dự thi lựa chọn như: ca, múa, hò vè, kể chuyện... 

 2. Hình thức thi: 

 a- Sáng kiến, giải pháp: Giáo viên TPT Đội nộp cho Ban Tổ chức Hội thi báo cáo sáng 

kiến, mô hình hoặc báo cáo giải pháp, cách làm hiệu quả trong lĩnh vực công tác Đội và 

phong trào thiếu nhi có kèm theo nhận xét, đánh giá và xếp loại của nhà trường (đối với năm 

học 2014-2015) hoặc của phòng giáo dục và đào tạo (đối với năm học 2013-2014). Việc viết và 

chấm báo cáo sáng kiến, mô hình hoặc báo cáo giải pháp thực hiện theo Công văn số 

1236/HD-UBND ngày 12 tháng 11 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc 

hướng dẫn xét công nhận sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học trong công tác thi đua, khen 

thưởng, Công văn số 03/HD-PGDĐT ngày 24/02/2015 của Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Vĩnh Thuận về việc hướng dẫn viết, chấm sáng kiến năm học 2014-2015. 

 b- Bài thi kiến thức và kỹ năng: 

 - Bài thi kiến thức: Giáo viên TPT Đội phải trả lời 30 câu hỏi trong thời gian 20 phút 

theo hình thức trắc nghiệm (A, B, C, D) trên giấy. 
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 - Bài thi kỹ năng: Trong thời gian 60 phút, các đồng chí giáo viên TPT Đội phải lập 

một kế hoạch hay một hướng dẫn hoạt động của Liên Đội theo năm học, chủ đề, chủ điểm. 

 c. Thi thực hành:   

 Mỗi thí sinh sẽ thi 07 nội dung sau: 

 - Thực hành nghi thức Đội  

 - Đánh trống  

 - Dịch moorse, 

 - Dịch semaphore 

 - Giải và viết một mật thư 

 - Dấu đường 

 - Nút dây 

 d- Thi năng khiếu: 

 Thi năng khiếu TPT Đội về các lĩnh vực nghệ thuật do giáo viên TPT Đội dự thi tự lựa 

chọn nội dung và được tổ chức theo hình thức thi cá nhân hoặc thi nhóm (Khuyến khích các thí 

sinh kết hợp thi theo hình thức nhóm từ 03 đến 05 người). 

 3. Nguyên tắc xếp giải: 

 - Giáo viên TPT Đội được công nhận là “Giáo viên làm TPT Đội giỏi” cấp huyện phải 

đạt từ 08 điểm trở lên đối với tất cả các nội dung thi. 

 - Trong số các thí sinh được xếp loại giỏi theo tiêu chuẩn như trên, BTC sẽ chọn ra 

30% xếp loại xuất sắc theo điểm đạt được từ cao xuống thấp.  

 III/ ĐỐI TƯỢNG - ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ THI: 

 1. Đối tượng dự thi:  

 Là các đồng chí giáo viên TPT Đội đang trực tiếp làm công tác Đội và phong trào 

thiếu nhi trong các trường Tiểu học, Trung học cơ sở, TH&THCS, Trung học phổ thông có 

cấp THCS trên địa bàn huyện Vĩnh Thuận. 

 2. Điều kiện dự thi:  

 - Liên đội trường có giáo viên TPT Đội tham dự Hội thi phải đạt danh hiệu “Liên đội 

mạnh” trong năm học 2012 - 2013 và 2013 - 2014. 

 - Năm học 2013 - 2014, giáo viên TPT Đội phải được xếp loại khá trở lên theo chuẩn 

nghề nghiệp giáo viên cấp học tương ứng và xếp loại khá trở lên theo tiêu chuẩn xếp loại 

viên chức theo Quyết định số 06/2006/QĐ-BNV ngày 21 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ ban hành quy chế đánh giá, xếp loại giáo viên mầm non và giáo viên phổ thông 

công lập. 

 3. Hồ sơ đăng ký dự thi: 
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 - Danh sách giáo viên TPT Đội đăng ký dự thi. (Có mẫu gửi kèm) có xác nhận của 

thủ trưởng đơn vị. 

 - Báo cáo thành tích cá nhân của giáo viên TPT Đội tham dự Hội thi. ((Có mẫu gửi 

kèm) có xác nhận của thủ trưởng đơn vị. 

 - Báo cáo sáng kiến, mô hình hoặc báo cáo giải pháp, cách làm hiệu quả trong lĩnh 

vực công tác Đội và phong trào thiếu nhi được đánh giá trong năm học 2013 - 2014 (nếu có) 

hoặc năm học 2014 - 2015. 

 Hồ sơ gửi về bộ phận tổ chức phòng Giáo dục và Đào tạo hạn cuối ngày 20/3/2015. 

Quá thời hạn quy định, giáo viên TPT Đội không gửi hồ sơ coi như không tham gia dự thi. 

 IV/ THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM VÀ KINH PHÍ TỔ CHỨC:  

 1. Thời gian:  

 Hội thi “Giáo viên làm TPT Đội TNTP Hồ Chí Minh giỏi” huyện Vĩnh Thuận năm 

2015 dự kiến tổ chức cuối tháng 03 đầu tháng 4 năm 2015. 

 2. Địa điểm:  

 Dự kiến tổ chức tại các địa danh trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 

 3. Kinh phí:  

 - Ban Tổ chức lo toàn bộ kinh phí tổ chức, kinh phí khen thưởng cho Hội thi. 

 - Mỗi thí sinh tham dự Hội thi tự túc kinh phí đi lại, ăn, nghỉ và chế độ công tác phí 

theo quy định hiện hành.  

 V/ TỔ CHỨC THỰC HIỆN:  

 1. Phòng Giáo dục và Đào tạo: 

 - Xây dựng và triển khai Kế hoạch tổ chức Hội thi "Giáo viên làm TPT Đội giỏi" năm 

2015. 

 - Chuẩn bị địa điểm, các điều kiện về cơ sở vật chất, lập dự trù kinh phí tổ chức Hội 

thi. 

 - Thành lập và chủ trì các cuộc họp của Ban Tổ chức, Ban Giám khảo và các Tiểu 

ban để chuẩn bị các nội dung yêu cầu phục vụ cho Hội thi. 

 - Tổ chức công nhận, khen thưởng danh hiệu, xếp loại giáo viên "Giáo viên làm TPT 

Đội giỏi" cấp huyện năm 2015. Đồng thời làm đề nghị trình Ủy ban nhân dân huyện tặng 

Giấy khen cho những đồng chí giáo viên TPT Đội xếp loại xuất sắc. 

 2. Huyện đoàn: 

 - Xây dựng chương trình tổ chức Hội thi, lịch thi, nội quy và các dụng cụ, phương 

tiện phục vụ cho các nội dung thi. 

 - Phụ trách chuyên môn về các nội dung, hình thức và đề thi. 

 - Tham gia Ban Tổ chức, Ban Giám khảo Hội thi và giới thiệu, phân công cán bộ 

tham gia Ban đề thi, Ban Giám khảo hội thi.  
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 3. Ban Tổ chức Hội thi:  

 Phòng Giáo dục và Đào tạo-Huyện đoàn sẽ thống nhất thành lập Ban Tổ chức Hội thi 

nhằm chỉ đạo thực hiện tốt nội dung kế hoạch này và tổ chức thực hiện tốt hội thi cấp 

huyện. 

 4. Hiệu trưởng các đơn vị trường học:  

 Chỉ đạo và tạo điều kiện để giáo viên TPT Đội tham gia dự thi theo kế hoạch này. 

 Trên đây là Kế hoạch phối hợp tổ chức Hội thi “Giáo viên làm TPT Đội giỏi” huyện 

Vĩnh Thuận năm 2015. Đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện tốt; quá trình thực hiện có gì 

khó khăn, vướng mắc đề nghị liên hệ Hội đồng Đội huyện hoặc phòng Giáo dục và Đào tạo 

để được giải đáp./. 

 

        PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO        TM. BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ĐOÀN                                   

   TRƯỞNG PHÒNG                                                   BÍ THƯ                
                (đã ký)                                                                                    (đã ký)                                             
             Huỳnh Minh Tâm                                             Nguyễn Song Toàn 

Nơi nhận: 
- Sở GD&ĐT (để b/c);  

- Các đơn vị trực thuộc (để thực hiện); 

- Các trường THPT (để thực hiện); 

- Lưu: TC (Tùng).  


