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      Kính gửi:  

    - Các phòng giáo dục và đào tạo; 

    - Các trường phổ thông trực thuộc Sở. 

 

Ngày 24/5/2021, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) ban hành Công văn số 

1704/SGDĐT-GDTrHTX về việc hướng dẫn tổ chức thao giảng và Chuyên đề tiết dạy 

sáng tạo (Công văn 1704) và đã triển khai thực hiện trong năm học 2021-2022. Tuy 

nhiên, hiện nay nhiều trường đã tiến hành ghép các tổ chuyên môn theo chủ trương chung 

nên việc tổ chức thao giảng và thực hiện Chuyên đề tiết dạy sáng tạo gặp nhiều khó khăn. 

Mặt khác, giáo viên đang cần ưu tiên thời gian để tập trung nghiên cứu và thực hiện tốt 

chương trình giáo dục phổ thông 2018. Do đó, Sở GDĐT điều chỉnh việc tổ chức thao 

giảng và thực hiện Chuyên đề tiết dạy sáng tạo như sau: 

1. Tổ chức thao giảng 

- Về số tiết thao giảng: Không qui định số tiết thao giảng bắt buộc đối với giáo 

viên, ngoại trừ những trường hợp sau đây:  

+ Giáo viên đăng kí danh hiệu thi đua từ “Chiến sĩ thi đua cơ sở” trở lên phải thực 

hiện 01 tiết thao giảng trong năm học (trừ trường đặc biệt - do Hiệu trưởng quyết định); 

+ Môn học có từ 03 giáo viên trở lên tổ chức thao giảng mỗi học kì ít nhất 01 tiết của 

01 giáo viên bất kì (tính cả tiết thao giảng của giáo viên đăng kí danh hiệu thi đua - nếu có). 

- Về các nội dung khác: Giao cho phòng GDĐT (đối với các đơn vị trực thuộc 

phòng GDĐT), nhà trường (đối với các trường trực thuộc Sở) qui định. 

2. Thực hiện Chuyên đề tiết dạy sáng tạo 

- Việc thực hiện Chuyên đề tiết dạy sáng tạo là yêu cầu bắt buộc đối với các môn 

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh cấp THPT; các môn còn lại của cấp THPT và tất cả các môn 

của cấp THCS chỉ khuyến khích thực hiện. Những môn học trong diện khuyến khích nếu 

đã thực hiện Chuyên đề tiết dạy sáng tạo thì có thể không cần phải tiến hành thao giảng. 

- Các nội dung khác: Thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn 1704. 

Nhận được Công văn này, yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện. 

Trong quá trình thực hiện, nếu gặp khó khăn vướng mắc Thủ trưởng đơn vị báo cáo Sở 

GDĐT (qua Phòng Giáo dục Trung học - Thường xuyên) để được hướng dẫn, giải quyết./. 

 

Nơi nhận:                                                                                        

- Như trên; 

- Giám đốc Sở (để báo cáo); 

- Các Phó Giám đốc Sở; 

- Lưu: VT, TrHTX. 
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