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THÔNG BÁO KẾT QUẢ 

Hội thi giáo viên làm tổng phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh giỏi  

cấp huyện năm học 2021-2022 

 

Kính gửi:   

- Các trường Tiểu học, THCS trong huyện; 

- Trường TH&THCS TrúcSơn. 
 

Thực hiện kế hoạch số 26/KH- SGDĐT ngày 23/2/2022 của Sở Giáo dục và 

Đào tạo về việc Tổ chức Hội thi giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Thiếu niên 

Tiền 

phong Hồ Chí Minh giỏi tỉnh, năm học 2021-2022; Kế hoạch số 96/KH- PGDĐT 

ngày 16/05/2022 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện về việc tổ chức Hội thi 

giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phòng Hồ Chí Minh giỏi cấp 

huyện năm học 2021-2022; 

 Kết thúc hội thi, Phòng Giáo dục và Đào tạo thông báo kết quả như sau: 

I. Công tác tổ chức hội thi: 

Thực hiện kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng GD&ĐT đã xây 

dựng kế hoạch và phổ biến các quy định đến các trường phổ thông trong huyện. 

Các trường đã triển khai đến giáo viên làm tổng phụ trách Đội về kế hoạch, nội 

dung, hình thức thi.  

Căn cứ Điều lệ hội thi và tình hình thực tế, các nhà trường đã cử giáo viên 

tổng phụ trách Đội dự thi. Phòng GD&ĐT đã thành lập Ban tổ chức, hội đồng 

chấm thi và đoàn thanh tra hội thi cấp huyện theo đúng quy định. 

Phòng Giáo dục và Đào tạo đã gửi biểu mẫu trực tuyến đến các trường Tiểu 

học và THCS trong toàn huyện để giáo viên tổng phụ trách Đội đăng ký dự thi. 

Tuy nhiên hội thi lần này có 10/27 giáo viên đăng ký, trong đó (THCS 3 giáo viên: 

THCS Phạm Hồng Thái, THCS Phan Đình Phùng và THCS Cao Bá Quát; Tiểu 

học có 6 giáo viên: Tiểu học Hùng Vương, Tiểu học Chu Văn An, Tiểu học Trần 

Quốc Toản, Tiểu học Lê Lợi, Tiểu học Lý Tự Trọng, Tiểu học Trần phú, Tiểu học 

Ngô Quyền).  

Phần lớn giáo viên tổng phụ trách Đội các trường không đăng ký tham dự 

kỳ thi lần này với những lý do khách quan như sau:  

Một số tổng phụ trách Đội đang mang thai, nghỉ thai sản; một số chưa đủ 

điều kiện dự thi như : Giáo viên mới làm tổng phụ trách Đội chưa đủ điều kiện về 

thời gian công tác. 



II. Kết quả chấm thi: 

STT Họ và tên 
Giáo viên trường 

 tiểu học 
Kết quả 

A B C 5 

1 Lê Thị Xuân Ánh TH Trần Phú Đạt GV-TPT Đội giỏi cấp huyện 

2 Lưu Thị Hoa TH Chu Văn An Đạt GV-TPT Đội giỏi cấp huyện 

3 Hà Thị Thu Huyền TH Lê Lợi Đạt GV-TPT Đội giỏi cấp huyện 

4 Trần Ngọc Thúy TH Lý Tự Trọng Đạt GV-TPT Đội giỏi cấp huyện 

5 Nguyễn Thị Phương Thảo TH Trần Quốc Toản Đạt GV-TPT Đội giỏi cấp huyện 

6 Hồ Thị Quý TH Hùng Vương Đạt GV-TPT Đội giỏi cấp huyện 

7 Nguyễn Thị Hồng Tuyến TH Ngô Quyền Đạt GV-TPT Đội giỏi cấp huyện 

8 Nguyễn Bá Thính THCS Phan Đình Phùng Đạt GV-TPT Đội giỏi cấp huyện 

9 Nguyễn Tiến Hóa THCS Phạm Hồng Thái Đạt GV-TPT Đội giỏi cấp huyện 

10 Huỳnh Quốc Tú THCS Cao Bá Quát Đạt GV-TPT Đội giỏi cấp huyện 

 

Có 10/10 giáo viên đạt giáo viên làm tổng phụ trách Đội TNTP Hồ Chí 

Minh giỏi huyện năm học 2021-2022. 

III. Đánh giá hội thi: 

1. Công tác chuẩn bị: 

Thực hiện kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng GD&ĐT đã xây 

dựng kế hoạch và phổ biến các quy định đến các trường TH, THCS, TH&THCS 

Trúc Sơn  trong huyện. Các trường đã triển khai kế hoạch đến giáo viên làm tổng 

phụ trách Đội về kế hoạch, nội dung, hình thức thi. 

Trường TH Lý Tự Trọng đã phối hợp với Phòng GD&ĐT huyện chuẩn bị 

tốt về Cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo tốt cho Hội thi.  

Giáo viên tổng phụ trách Đội ở các trường đã chủ động chuẩn bị về kiến 

thức, kỹ năng cần thiết về công tác Đội và phong trào thiếu nhi, đáp ứng đầu đủ 

các yêu cầu quy định. Phong trào Đội, Sao nhi đồng ở các Liên đội diễn ra sôi nổi 

ngay từ đầu năm học. 

2. Công tác tổ chức: 

Ban tổ chức đã xây dựng nội dung, kế hoạch hội thi, chuẩn bị địa điểm, cơ 

sở vật chất, kinh phí và các điều kiện phục vụ hội thi đúng theo quy định. 

Hội thi “Giáo viên làm tổng phụ trách Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí 

Minh giỏi” cấp huyện năm học 2021-2022 diễn ra an toàn, nghiêm túc; ban tổ 

chức, ban giám khảo làm việc công bằng, khách quan, khoa học. 

3. Kết quả 

Các giáo viên dự thi đã chuẩn bị tốt các phần thi trình bày biện pháp cũng như 

phần kỹ năng thực hành.  



Phần thi trình bày một biện pháp góp phần nâng cao chất lượng về công tác 

Đội và phong trào thiếu nhi, của cá nhân tại cơ sở giáo dục, nơi giáo viên Tổng phụ 

trách đội đang công tác. Có nhiều biện pháp rất sáng tạo đổi mới về nội dung về 

phương pháp cách thức tổ chức, sinh hoạt Đôi, Sao nhi đồng ở Liên đội rất hiệu 

quả. 

Phần thi thực hành Kỹ năng, nghiệp vụ: Đa số GV-TPTĐ nắm vững về kiến 

thức, kỹ năng, nghiệp vụ công tác đội.  

Qua kỳ thi, ban tổ chức đã chọn 10 giáo viên đạt, cấp giấy chứng nhận “ 

Giáo viên làm tổng phụ trách Đội THTP Hồ Chí Minh giỏi huyện năm học 2021-

2022”. 

Đề nghị các trường kịp thời biểu dương tinh thần giáo viên đạt trong hội thi, 

để phong trào hoạt động Đội trong nhà trường phát triển sôi nổi và có hiệu quả 

hơn.  

Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đã đạt được thì hội thi lần này chưa thực 

sự sôi nổi, chưa tạo được điểm nhấn cần thiết để thúc đẩy phong trào Đội; cơ hội 

để các giáo viên làm tổng phụ trách Đội của các trường chia sẻ, học hỏi kinh 

nghiệm lẫn nhau còn ít vì có ít giáo viên dự thi. 

Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị các trường Tiểu học và THCS quan tâm 

hơn nữa đến phong trào Đội/Sao; tiếp tục chỉ đạo, động viên, khuyến khích những 

giáo viên chưa đạt và chưa tham gia trong hội thi năm nay tiếp tục bồi dưỡng thêm 

kiến thức, rèn luyện thêm kỹ năng công tác Đội để hội thi các lần tiếp theo tham 

gia đầy đủ và hiệu quả hơn. 

Nhận được Thông báo này đề nghị các trường thông báo đến cán bộ, giáo 

viên, học sinh và phụ huynh trong toàn huyện được biết./. 

 
Nơi nhận:                                                           

- Như trên; 

- TP- PTP;      

- Lưu CM TH, THCS; 

- Lưu VT. 

 

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

Phạm Văn Hiệp 
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