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BÁO CÁO 

Kết quả hội thi giáo viên dạy giỏi, nhân viên nấu ăn giỏi 

C ấp học mầm non, năm học 2020 – 2021 
 

Căn cứ Thông tư số 22/2019/TT-BGDĐT ngày 20/12/2019 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo (GDĐT) Ban hành quy định về Hội thi giáo viên dạy giỏi cơ sở 

giáo dục mầm non (GDMN); giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cơ 

sở giáo dục phổ thông; 

Thực hiện Kế hoạch số 1797 /KH-SGDĐT ngày 14/9/2020 triển khai thực hiện 

nhiệm vụ GDMN năm học  2020-2021; Kế hoạch số 1879/KH-SGDĐT ngày 

24/9/2020 của Sở GDĐT, về tổ chức Hội thi “Giáo viên dạy giỏi, nhân viên nấu ăn 

giỏi cấp tỉnh năm học 2020-2021”, kết quả như sau: 

I. Công tác chỉ đạo 

1. Ban hành các văn bản hướng dẫn hội thi 

Ngay từ đầu năm học, Sở GDĐT đã dự thảo “Kế hoạch tổ chức Hội thi”, 

xin ý kiến các đơn vị để thống nhất cao trong triển khai, thực hiện do Thông tư 

số 22/2019/TT-BGDĐT có điểm mới so với Thông tư 49/TT-BGDĐT trước 

đây: Giáo viên phải thi thuyết trình. Để tạo điều kiện cho đội ngủ chuẩn bị thật 

tốt, Sở GDĐT quyết định lùi thời gian thi 3 tháng so với dự thảo ban đầu (tháng 

12/2020 > 03/2021). Kế hoạch hội thi số 1879/KH-SGDĐT ngày 24/9/2020 của 

Sở GDĐT ban hành ngay từ đầu năm, tính đến tháng tổ chức thi là 6 tháng. 

Tham mưu thành lập đầy đủ các Ban để thực hiện nhiệm vụ theo khối 

lượng công việc kịp thời, đầy đủ: 01 kế hoạch, 09 Quyết định, 02 thông báo, 01 

công văn và 01 báo cáo: 

- Quyết định số 998/QĐ-SGDĐT ngày 30/11/2020 về việc thành lập Ban 

tổ chức Hội thi; 

- Quyết định số 1131/QĐ-SGDĐT ngày 25/12/2020 Ban hành Quy chế 

thi Hội thi: Quy chế quy định đầy đủ, chi tiết, giúp đội ngũ thực hiện dễ dàng 

hơn: Cấu trúc bài thuyết trình gồm 03 phần: Mở đầu, nội dung, kết luận- kiến 

nghị; thang điểm chấm thi thuyết trình 20 điểm (phần chuẩn bị tại nhà của thí 

sinh đã đạt 14/20 điểm, nếu thí sinh chuẩn bị chu đáo theo từng mục: Chọn đề 

tại phù hợp nhiệm vụ giao, nội dung đảm bảo tính chính xác, khoa học, giải 

pháp có tính mới, có ứng dụng công nghệ thông tin, đảm bảo thời gian; 06 điểm 

còn lại phụ thuộc vào việc diễn đạt và phong cách thuyết trình); thang điểm 

chấm hoạt động giáo dục 20 điểm: Nội dung (6đ), phương tiện (4đ), phương 

pháp (4đ), cách tổ chức (4đ), kết quả (2đ); phiếu đánh giá thực hành dinh dưỡng 

20 điểm: phần chuẩn bị thực đơn,trang phục, dụng cụ chế biến (4 đ), chất lượng 

thực phẩm tươi, đủ số lượng, chủng loại (4 đ), kỹ thuật chế biến (6 đ), kết quả 
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thức ăn phải thơm, thể hiện mùi vị đặc trưng của từng món ăn, nêm nếm ngon, 

đủ định lương (6đ). 

- Quyết định số 207/QĐ-SGDĐT ngày 06/3/2021 điều chỉnh Quy chế thi 

Hội thi; 

- Quyết định số 134/QĐ-SGDĐT ngày 04/02/2021 thành lập Hội đồng ra 

đề thi; 

- Quyết định số 137/QĐ-SGDĐT ngày 19/02/2021 thành lập Hội đồng in 

sao đề thi; 

- Quyết định số 143/QĐ-SGDĐT ngày 24/02/2021, Thanh tra thi; 

- Quyết định số 158/QĐ-SGDĐT ngày 02/3/2021 thành lập Ban giám 

khảo chấm thi; 

- Quyết định số 180/QĐ-SGDĐT ngày 08/3/2021 thành lập Ban giám thị 

coi thi; 

- Tổ làm phách Quyết định số 181/QĐ-SGDĐT ngày 08/3/2021; 

- Tổ chấm thi lý thuyết Quyết định số 182/QĐ-SGDĐT ngày 08/3/2021;  

- Quyết định số 207/QĐ-SGDĐT ngày 15/03/2021 điều chỉnh quy chế 

Hội thi giáo viên dạy giỏi, nhân viên nấu ăn giỏi năm học 2020-2021; 

- Quyết định số 212/QĐ-SGDĐT ngày 16/03/2021 thành lập tổ giúp việc  

Hội thi giáo viên dạy giỏi, nhân viên nấu ăn giỏi năm học 2020-2021; 

- Quyết định số  306/QĐ-SGDĐT ngày 26/04/2021 công nhận giáo viên 

dạy giỏi, nhân viên nấu ăn giỏi năm học 2020-2021. 

- Quyết định số  320/QĐ-SGDĐT ngày 27/04/2021 khen thưởng tập thể, 

cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong Họi thi giáo viên dạy giỏi, nhân viên nấu 

ăn giỏi năm học 2020-2021. 

2. Chỉ đạo phòng Giáo dục và Đào tạo 

Căn cứ Kế hoạch số 1879/KH-SGDĐT ngày 24/9/2020 của Sở GDĐT, về tổ 

chức Hội thi “Giáo viên dạy giỏi, nhân viên nấu ăn giỏi Cấp tỉnh năm học 2020-

2021, hướng dẫn các huyện, thành phố, thị xã xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội 

thi hoặc xét chọn giáo viên, nhân viên nấu ăn đủ điều kiện dự thi, gửi danh sách, 

hồ sơ tham dự theo quy định, vì đối với cấp huyện tổ chức 2 năm/lần (nếu không 

rơi vào năm tỉnh tổ chức, thì xét kết quả năm liền trước, chính vì vậy các đơn vị: 

Bà Rịa, Phú Mỹ, Châu Đức, Đất Đỏ… vừa kết thi cấp huyện tháng 12, tham gia 

cấp tỉnh, không bờ ngỡ).  

Phòng GDĐT huyện, thị, thành phố gửi hồ sơ về Sở đúng theo thời gian quy định. 

3. Chỉ đạo các đơn vị đăng cai 

Chọn các đơn vị có cơ sở vật chất đầy đủ, đủ số lớp, đội ngũ cán bộ, giáo 

viên, nhân viên nhiệt tình và phối hợp tốt với Ban tổ chức chuẩn bị các điều kiện 

cho Hội thi: Phòng thi, lớp học, trang thiết bị, điện nước, sân bãi tập, bãi để xe, 

nước uống, vệ sinh khử khuẩn, kiểm tra thân nhiệt… 



3 

 

Xây dựng lịch giảng các độ tuổi, bố trí lớp, sơ đồ vị trí các lớp của trường, 

tạo điều kiện cho giáo viên làm quen, hỗ trợ quản học sinh đối với các lớp có 

giáo viên dự thi. 

Mỗi điểm thi chọn 03 người giúp việc hỗ trợ cho Ban tổ chức (Hiệu 

trưởng, nhân viên phục vụ, nhân viên bảo vệ) và được thành lập theo Quyết định 

số 212/QĐ-SGDĐT ngày 16/03/2021, nhằm hỗ trợ cho Ban tổ chức trong chuẩn 

bị các điều kiện Hội thi: Chuẩn bị âm thanh, trang thiết bị, phòng thi, giữ xe và 

hỗ trợ thí sinh dự thi và Ban giám khảo chấm thi.  

II. Tổ chức thi 

1. Công tác chuẩn bị 

Ngay từ tháng 9/2020, Sở SGDĐT triển khai Kế hoạch số 1879/KH-

SGDĐT ngày 24/9/2020 của Sở GDĐT, đến ngày 30/12/2020 có 8/8 đơn vị nộp 

hồ sơ dự thi, riêng huyện Côn Đảo không có nhân viên nấu ăn tham gia thi. 

Sau khi xét hồ sơ, có 375/375 đủ điều kiện dự thi, đạt tỉ lệ 100% (320/320 giáo 

viên, 55/55 nhân viên nấu ăn), Tỷ lệ giáo viên dự thi cao nhất là huyện Xuyên Mộc  

11,44% (76/743), ít nhất là huyện Côn Đảo 3% (3/100) và Vũng Tàu 3,73% 

(85/2.280), chi tiết:  

ST

T 
Tên Đơn vị 

Số người dự thi Tổng số giáo 

viên, nhân 

viên 

Tỷ lệ 
Tổng số  Giáo viên 

Nhân viên 

nấu ăn 

1 Vũng Tàu  85 77 8 2.280 3,73% 

2 Bà Rịa 44 30 14 678 6,49% 

3 Xuyên Mộc 85 76 9 743 11,44% 

4 Châu Đức 59 47 12 749 7,88% 

5 Phú Mỹ 44 38 6 866 5,08% 

6 Đất Đỏ 24 22 2 355 6,76% 

7 Long Điền 31 27 4 528 5,87% 

8 Côn Đảo 3 3 - 100 3% 

Tổng cộng 375 320 55 6.299 5,59% 

2. Thi lý thuyết 

Tổ chức tại MN Trúc Xanh, thành phố Vũng Tàu, từ ngày 06/3/2021 đến 

ngày 07/3/2021, bố trí 02 phòng thi dành cho nhân viên nấu ăn (trắc nghiệm) và 

08 phòng thi cho giáo viên (thuyết trình). Nhân viên nấu ăn thi trắc nghiệm tại 

phòng số 01 và số 02, từ SBD 001 đến 055; Giáo viên thi thuyết trình tại phòng số 

03 đến phòng số 10, từ SBD 056 đến SBD 375 (danh sách đính kèm và niêm yết tại 

cửa phòng thi). 

Bỏ thi 12/375, chiếm 3,2% (10 giáo viên, 02 nhân viên nấu ăn; Vũng Tàu: 

01, Xuyên Mộc: 04, Long Điền: 05, Đất Đỏ: 01, Phú Mỹ: 01)
1
. 

                                                 
1
 Có lý do:Vũng Tàu: 1/Nguyễn Thị Hoài Trinh - MN Sao Mai (rối loại tiền đình); Đất Đỏ: 2/Nguyễn Thị Mỹ 

Hiền - MN Phước Điền (chồng bị tai nạn); Xuyên Mộc: 3/Hoàng Thị Kim Liên - MN Bình Châu (đau lưng), 

4/Đỗ Thị Thơm - MN 1/6 (người nhà bệnh), 5/Nguyễn Thị Kim Sang  - MN 1-6 (chồng đi làm xa), 6/ Nguyễn 

Thị Mai Hương – MN 1/6 (CV 26/PGĐT ngày 03/3/2021); Phú Mỹ: 7/ Vũ Thị Hằng - MN Phú Mỹ; Long Điền: 

8/Võ Thị Ngọc Hương – MN Long Điền, 9/Đoàn Thị Thanh Ngọc – MN Long Điền, 10/Hà Như Uyên – MN 
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- Giáo viên tự chọn và trình bày nội giải pháp góp phần nâng cao chất 

lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em. Thời gian trình bày từ 5-7 phút 

và chưa dùng để xét duyệt thành tích khen thưởng cá nhân trước đó. 

- Nhân viên nấu ăn: Thi trắc nghiệm, thời gian 30 phút, nội dung gồm: 

kiến thức chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em; nguyên tắc chọn thực phẩm, quy trình chế 

biến và bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. 

- Bài thi thuyết trình/trắc nghiệm phải đạt từ 13 điểm trở lên theo thang 

điểm đánh giá 20 điểm. Kết quả có 346/363 thí sinh đạt, chiếm tỉ lệ: 95,31% 

(trong đó có 03 đơn vị đạt 100%: Bà Rịa, Đất Đỏ, Côn Đảo); cá nhân: có 06 

nhân viên đạt điểm tuyệt đối 20/20 điểm (Châu Đức: 04, Bà Rịa: 01, Xuyên 

Mộc: 01,)
2
, 08 giáo viên thi thuyết trình đạt 19 điểm trở lên (Bà Rịa: 06, Vũng 

Tàu: 02)
3
. Bên cạnh đó xin tuyên dương các em: Nguyễn Thị Thùy Dung – MN 

Hoa Mai (Vũng Tàu), mặc dù chồng bệnh vẫn đến phòng thi, em Đoàn Thị Hạ 

Vy bị mắc bệnh nan y, nhưng em lấy công việc làm niềm vui, làm động lực để 

tiếp tục cống hiến… 

3. Thi thực hành 

Bắt đầu thi từ tuần 26 (16/3/2021) đến tuần 29 (07/4/20201, giáo viên, 

nhân viên nấu ăn dự thi thực hành tại địa bàn huyện đang công tác. 

 Địa điểm: Thi thực hành được phân chia thành 7 cụm, với 25 điểm 

trường gồm: 

- Cụm 1: Đặt tại thành phố Vũng Tàu gồm 05 trường MN: Ánh Dương, 

Châu Thành, Thùy Vân, Trúc Xanh và 30/4, dành cho giáo viên, nhân viên nấu 

ăn công tác tại thành phố Vũng Tàu. 

- Cụm 2: Đặt tại thành phố Bà Rịa gồm 03 trường MN: Sơn Ca, Phước 

Nguyên và Họa Mi, dành cho giáo viên, nhân viên nấu ăn công tác tại thành phố 

Bà Rịa và huyện Côn Đảo. 

- Cụm 3: Đặt tại huyện Long Điền gồm 03 trường MN: Hoa Mặt Trời, 

Hoa Phượng và Sơn Ca, dành cho giáo viên, nhân viên nấu ăn công tác tại 

huyện Long Điền. 

- Cụm 4: Đặt tại huyện Đất Đỏ gồm 02 trường MN: Lê Ki Ma và Phước 

Thạnh, dành cho giáo viên, nhân viên nấu ăn công tác tại huyện Đất Đỏ. 

- Cụm 5: Đặt tại huyện Xuyên Mộc gồm 05 trường MN: Xuyên Mộc, 

Hoa Sen, Ánh Dương, Hòa Hưng và 1/6, dành cho giáo viên, nhân viên nấu ăn 

                                                                                                                                                         
Nắng Mai, 11/ Phan Thi Thanh Thảo (NV) - MN Sơn Ca, 12/Phạm Thị Út (NV)– MN Hoa Măt Trời (CV 

204/PGĐT-GDMN ngày 9/3/2021). 
2
 Châu Đức:1/Trần Thị Thiên Kim - MN Ánh Dương, 2/ Nguyền Thị Thu Hường - MN Ánh Dương, 3/Phan Thị 

Bích Chi - MN Sao Mai, 4/Hoàng Thị Mỹ Phượng - MN Sao Sáng; Bà Rịa: Nguyễn Thị Hiền – MN Phước 

Nguyên; Xuyên Môc: Hà Thị Ngọc Nghĩa – MN 1/6;  . 
3
 Bà Rịa:1/Hồ Thị Liên - MN Phước Nguyên (19,42 điểm), 2/ Nguyễn Thị Thùy Linh –MN Long Xuyên (19,33 

điểm);  3/Vương Thị Liễu - MN Sơn Ca (19,08 điểm), 4/Nguyễn Thị Ngọc - MN Phước Nguyên (19,00 điểm), 

5/Trần Thị Nga - MN Long Hương (19,00 điểm), 6/Bùi Thị Thủy Tiên - MN Long Hương (19,00 điểm); Vũng 

Tàu: 1/NguyễnThị Hồng Nương – MN Thùy Vân (19 điểm), 2/ Vong Ngọc Phương – MN Thùy Vân (19 điểm),  
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công tác tại huyện Xuyên Mộc. 

- Cụm 6: Đặt tại huyện Châu Đức gồm 04 trường MN: Ánh Dương, Sao 

Mai, Sen Hồng và Sao Sáng, dành cho giáo viên, nhân viên nấu ăn công tác tại 

huyện Châu Đức. 

- Cụm 7: Đặt tại thị xã Phú Mỹ gồm 03 trường MN: Châu Pha 1, Phú Mỹ 

và Mỹ Xuân, dành cho giáo viên, nhân viên nấu ăn công tác tại thị xã Phú Mỹ. 

- Đối với giáo viên thi thực hành 01 hoạt động giáo dục (không dạy lớp 

phụ trách, do Ban tổ chức sắp xếp). Giáo viên bốc thăm đề tài, theo chương trình 

giáo dục mầm non tại thời điểm diễn ra Hội thi thuộc các lĩnh vực: Phát triển 

ngôn ngữ, phát triển tình cảm kỹ năng - xã hội, phát triển nhận thức; Giáo viên 

được chọn độ tuổi dạy; Hoạt động giáo dục được tổ chức lần đầu tại lớp. 

Đối với viên nấu ăn: Được chọn thực đơn nấu ăn bữa chính cho trẻ, bắt 

thăm độ tuổi nấu ăn (nhà trẻ hoặc mẫu giáo). Nấu ăn cho 10 trẻ, với số tiền 

150.000đ (tính cả tiền ga). Thời gian: 120 phút tính từ khi nghiệm thu thực 

phẩm đến khi trưng bày xong thức ăn. 

+ Tỷ lệ các chất cung cấp năng lượng đối với nhà trẻ: Chất đạm: 15% (Tỷ 

lệ đạm động vật 55% - chất đạm thực vật 45%); Chất béo: 35% (Tỷ lệ chất béo 

động vật 55% - chất béo thực vật 45%); Chất bột: 50%. Năng lượng: 350Kcal. 

+ Tỷ lệ các chất cung cấp năng lượng đối với mẫu giáo: Chất đạm: 15% 

(Tỷ lệ đạm động vật 55% - chất đạm thực vật 45%); Chất béo: 30% (Tỷ lệ chất 

béo động vật 55% - chất béo thực vật 45%); Chất bột: 55%. Năng lượng: 

400Kcal. 

- Sau thi lý thuyết, có thêm 02 giáo viên bỏ thi do bệnh (Phú Mỹ, Long 

Điền), nâng số lượng bỏ thi là 14/375, chiếm 3,7%
4
. 

Kết quả thi thực hành có 312/361 thí sinh đạt 16 điểm trở lên, chiếm tỉ lệ: 

85,87%, đạt 100% (Côn Đảo); cá nhân: có 07 nhân viên đạt từ 18 điểm trở lên 

(Châu Đức: 02, Bà Rịa: 03, Vũng Tàu: 01, Xuyên Mộc: 01,)
5
, 03 giáo viên đạt 

19 điểm (Bà Rịa: 01, Vũng Tàu: 02)
6
. Bên cạnh đó xin tuyên dương em: Đặng 

Trần Phi Yến – MN Phượng Hồng (Châu Đức), Nguyễn Thị Thùy Dung – MN 

Hoa Mai (Vũng Tàu), mặc dù gia đình có hữu sự nhưng cố gắng gạt nỗi đau 

riêng, tham gia thi… 

- Sau khi kết thúc hoạt động thực hành từng giáo viên, nhân viên nấu ăn 

được tổ giám khảo góp ý, rút kinh nghiệm giúp giáo viên, nhân viên biết ưu 

điểm để phát huy, khuyết điểm và khắc phục. 

                                                 
4
 Bùi Thị Hằng Hải (MN Tân Hòa – Phú Mỹ); Trần Thị Tuyết Trinh (MN Hoàng Yến – Long Điền). 

5
 Châu Đức:1/Lê Thị Kiều Diễm - MN Sen Hồng (18,42 điểm),Trần Thị Hằng – MN Sao Sáng (18 điểm); Bà 

Rịa: Trương Thị Lan – MN Hướng Dương (18,08 điểm), Bùi Thị Hương – MN Vành Khuyên (18 điểm), Bùi 

Thị Thi Hương – MN Vành Khuyên (18 điểm); Vũng Tàu: Vũ Thị Vân Anh MN 2/9 (18,17 điểm); Xuyên 

Mộc: Trần Thị Minh Trang – MN Xuyên Mộc (18 điểm). 
6
 Bà Rịa:1/Trịnh Đắc Phương Anh - MN Vành Khuyên (19 điểm), Vũng Tàu: 1/Trịnh Thị Lĩnh – MN phường 3 

(19 điểm), 2/ Hồ Thị Quyết – MN Hương Sen (19 điểm),  
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Kết quả chung cuộc: Có 298/361 đạt, chiếm tỷ lệ 82,55% (cao nhất Côn 

Đảo 100%, thấp nhất Xuyên Mộc 72,83%). Điểm trung bình tính bình quân/thí 

sinh dự thi toàn tỉnh: 16,75 điểm (cao nhất Bà Rịa:17,56 điểm, thấp nhất là Đất 

Đỏ: 16,23 điểm). 

Về phía giáo viên: Quán quân thuộc về cô Hồ Thị Mỹ Liên MN Phước 

Nguyên thành phố Bà Rịa 37,42 điểm; Huỳnh Thị Kim Loan MN Hoa Phượng 

huyện Long Điền 37,33 điểm; Trần Thị Mỹ Duyên MN Phường 3 thành phố 

Vũng Tàu 37,32 điểm. 

Về phía nhân viên nấu ăn: 02 nhân viên giữ vị trí quán quân thuộc về huyện 

Châu Đức: Trần Thị Thiên Kim MN Ánh Dương 37,92 điểm; Hoàng Thị Mỹ 

Phượng MN Sao Sáng 37,50 điểm. 

III. Nhận xét đánh giá chung 

1. Ưu điểm 

Ban tổ chức đã xây dựng kế hoạch thi, quy chế thi rõ ràng, phổ biến kịp 

thời các văn bản hướng dẫn, xây dựng phiếu đánh giá thuyết trình, hoạt động 

dạy và nấu ăn cụ thể, sắp xếp cụm thi, lịch thi, thời gian thi khoa học, phù hợp 

vùng miền, độ tuổi, đảm bảo công bằng, khách quan và triển khai đúng tiến độ 

thời gian. 

Các huyện, thành phố làm tốt công tác tổ chức thi; xét chọn giáo viên, nhân 

viên nấu ăn dự thi đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Ban tổ chức. Gửi 

hồ sơ đúng thời gian.    

Các đơn vị được chọn đăng cai chuẩn bị tốt cơ sở vật chất (phòng họp hội 

đồng, phòng học, máy móc, học sinh, bố trí thời gian làm quen trẻ…), bộ phận 

giúp việc nhiệt tình, hướng dẫn Ban giám khảo đến lớp có thi sinh kịp thời, đảm 

bảo thời gian; trường MN Phước Nguyên (Bà Rịa) căng bạt chắn gió giúp cho 

nhân viên nấu ăn thuận lợi; trường MN Trúc Xanh (Vũng Tàu), MN Sơn Ca 

(Long Điền) bố trí không gian chưng bày món ăn đẹp và hấp dẫn… 

Hội đồng giám thị, giám khảo nhiệt tình tham gia khi được điều động; làm 

việc nghiêm túc, thực hiện đúng quy chế, đảm bảo thời gian theo quy định, nắm 

vững chuyên môn, góp ý nhẹ nhàng, chân tình giúp thí sinh thấy được ưu điểm 

cùng như những hạn chế, thiếu sót khi chế biến thức ăn, lên thực đơn, tổ chức 

hoạt động cho trẻ, thi thuyết trình... 

Hội đồng bộ môn của các huyện, thành phố: Châu Đức, Vũng Tàu, Bà Rịa, 

Đất Đỏ… đã hỗ trợ, tư vấn, bổ sung nội dung, kiến thức, phương pháp, đồ dùng 

tận tâm giúp giáo viên, nhân viên nấu ăn dự thi tự tin. 

Hội đồng sư phạm trường có thí sinh dự thi đã bố trí thời gian cho giáo viên 

đi làm quen trẻ, hỗ trợ làm đồ dùng dạy học, chuyên chở dụng cụ bếp, đồ dùng 

đồ chơi động viên tinh thần để giáo viên, nhân viên dự thi được yên tâm. 

Thí sinh dự thi đã được phòng GDĐT phổ biến kịp thời các văn bản chỉ 

đạo, phòng thị, nội dung thi, biểu điểm chấm, có kiến thức chuyên sâu, nhiệt 

tình, phấn khởi và tha thiết được tham dự Hội thi. 
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Giáo viên: Thi thuyết trình lựa chọn giải pháp thiết thực, thể hiện bài thi 

thuyết trình tuyệt vời (nội dung, phong cách, chất giọng, hình ảnh minh họa…) trên 

cả sự mong đợi của Ban tổ chức (mặc dù mới thi lần đầu) và thể hiện bài thi thuyết 

trình xuất sắc; Thi thực hành xây dựng mục đích yêu cầu bài rõ ràng, phù hợp độ 

tuổi (kiến thức, kỹ năng, thái độ), nội dung kiến thức bám sát chủ đề, lồng ghép, 

tích hợp nhẹ nhàng, chú ý giáo dục kỹ năng sống, tăng cường hoạt cho trẻ trãi 

nghiệm, ứng dụng công nghệ thông tin, chuẩn bị và khai thác hiệu quả đồ dùng 

dạy học, đảm bảo an toàn cho trẻ, vận dụng tốt phương pháp lấy trẻ làm trung 

tâm; tác phong giáo viên nhẹ nhàng, gần gũi phù hợp từng hoạt động, sử lý linh 

hoạt tình huống xãy ra; giúp trẻ tự tin, mạnh dạn tham gia các hoạt động… 

Nhân viên nấu ăn: Nắm chắc kiến thức, làm bài trắc nghiệm tốt; Xây dựng 

thực đơn đảm bảo Calo, định lượng theo quy định, thực phẩm phong phú, thao 

tác nhanh, gọn, có đủ dụng cụ để đựng thực phẩm sống bẩn, tiếp phẩm thực 

phẩm đủ số lượng, tươi ngon, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; chế biến thức 

ăn theo quy trình bếp một chiều, thức ăn chín thơm ngon, có mùi vị đặc trưng, 

đủ định lượng, trình bày món ăn đẹp mắt. 

2. Tồn tại 

Ban giám khảo: Trùng vào lịch đi học nên tham gia chấm hạn chế (Bích 

Dung – Bà Rịa, Nguyễn Thông – Phú Mỹ; Thanh Thúy, Thu Thùy – Xuyên 

Mộc; Thị Tình – Châu Đức); trùng lịch công tác của nhà trường, địa phương nên 

cũng ảnh hưởng đến công tác điều động chấm thi. 

Điểm thi: Có 1 vài điểm thi chưa lường trước tình huống, nguồn điện bị 

ngắt liên tục (Trúc Xanh, Châu Pha 1, Sen Hồng) dẫn đến cơm bị sượng; bố trí 

vị trí đứng nấu cho nhân viên chưa hợp lý, quay lưng ra Ban giám khảo (Châu 

Pha 1, Hoa Sen); điểm nấu ăn quá chật (Sen Hồng); chưa hỗ trợ tốt cho Ban tổ 

chức, thí sinh dự thi (thái độ thiếu sự thân thiện, bỏ vị trí, nhiệm vụ phân công 

(1/6). 

Đối với giáo viên:  

- Thi thuyết trình quá chủ quan, thiếu sự chuẩn bị (chỉ cầm giấy đọc, 

không mang giấy tờ tùy thân, không ứng dụng công nghệ thông tin, trình bày 

quá thời gian…);  

- Thi thực hành: Kiến thức cung cấp quá ôm đôm, nội dung truyền đạt 

chưa chính xác, nói nhiều, thiếu phần ôn luyện, chưa chủ động, chưa chú ý sắp 

xếp xen kẽ động tĩnh, chưa chú ý nhận xét kỹ năng, giáo viên còn lấy cất giáo cụ 

thay trẻ, chưa chủ động khi lên lớp, phân bố thời gian chưa hợp lý, kết thúc bài 

đột ngột… 

- Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ: Chưa biết chọn nội dung dạy theo thể loại 

tiết cháu đã biết hay chưa biết? Chưa tận dụng đồ dùng trực quan (mô hình, vật 

thật) để khai thác, câu hỏi đàm thoại chưa đa dạng để phát triển ngôn ngữ, trí 

tưởng tượng và tư duy cho trẻ; chưa biết sử dụng thủ thuật trò chơi, câu hỏi gợi 

để phát triển vốn từ, chuyển tiết các hoạt động chưa hợp lý, nặng nề đọc thơ, kể 
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chuyện, hình thức tổ chức rập khuôn, máy móc, quá lạm dụng công nghệ thông 

tin, cho trẻ ngồi học trước máy quá lâu... 

- Lĩnh vực phát triển nhận thức:  

 + Làm quen với toán: Cung cấp kiến thức chưa logic, chưa đi từ dễ đến 

khó, từ đơn giản đến phức tạp, sử dụng từ chưa chính xác, thiếu phần tổng hợp, 

thiếu phần kiểm tra cá nhân (Đếm số lượng, nhận biết chữ số, xắp xếp theo quy 

tắc, xắp xếp 3 đối tượng, thêm bớt…), thao tác xếp chồng, xếp cạnh chưa đúng; 

cùng 1 lúc yêu cầu trẻ phải tri giác nhiều đối trượng (màu sắc, hình dáng, kích 

thước…), chưa phát triển khả năng tư duy của trẻ...  

      + Khám phá khoa học: Hệ thống câu còn đơn điệu, sử dụng nhiều câu 

hỏi đóng, chưa đảm bảo tính hệ thống, chưa tạo điều kiện cho trẻ khám phá trãi 

nghiệm, giáo viên nói nhiều, một số hoạt động làm quen nhiều, học sinh không 

còn hứng thú, chưa hỏi trẻ đã biết trả lời, một số trò chơi chưa có tác dụng củng 

cố kiến thức, chưa phù hợp chủ đề, đề tài...  

Như chúng ta điều biết: Cùng một bài hát, có người hát hay, có người hát 

dở. Với giáo viên, cho dù giáo án đã được nhà trường hỗ trợ, giúp đỡ và có hay 

đến đâu đi chăng nữa mà giáo viên không biến thành của mình, không có kỹ 

năng sư phạm, chưa biết xử lý tình huống, thiếu bước lên lớp… thì không thể 

thành công. Thông qua phiếu điểm chấm, Ban tổ chức đã đọc hết những phiếu 

chấm điểm của Ban giám khảo, đánh giá cao những tình huống sư phạm, khả 

năng truyền đạt, hình thức tổ chức thu hút trẻ mà giáo viên đã xử lý trong các 

giờ dạy. 

- Đối với nhân viên: Xây dựng thực đơn chưa cân đối (Béo thực vật ít, 

đạm động vật quá nhiều, thiếu rau xanh, thừa calo…) Còn sử dụng mỡ lợn trong 

nấu ăn cho trẻ (Phú Mỹ và Bà Rịa), sắt thái thực phẩm chưa đúng, thiếu bảo hộ 

(Bà Rịa) bố trí, sắp xếp đồ dùng ở khu vực chế biến chưa gọn gàng, quy trình 

chế biến chưa khoa học (khi nấu mở nắp xoong nhiều lần, cân thức ăn), chưa 

đảm bảo vệ sinh (không sử dụng bao tay, nước rửa thực phẩm phải nhờ người 

thứ 3 hỗ trợ), còn lấy thực phẩm không nhiệm thu vào nấu (Vũng Tàu), cho trẻ 

ăn thức ăn không an toàn (sườn heo – Phú Mỹ)... 

3. Bài học kinh nghiệm  

a) Ban tổ chức: Cần bố trí xe đưa, đón Ban giám khảo đi chấm ở các cụm 

để đảm bảo tuyệt đối an toàn. 

 b) Ban giám khảo: Cần lựa chọn thật kỹ người có năng lực, am hiểu 

chuyên môn, có tầm ảnh hưởng đối với đội ngũ; nghiên cứu kỹ mục đích yêu 

cầu bài, phương pháp đổi mới, nội dung chương trình để góp ý cho thí sinh thật 

chính xác, trong cách góp ý cần nhẹ nhàng, linh hoạt hơn theo tinh thần đổi mới 

trong giáo dục và đào tạo (một  số thí sinh phản ánh Ban giám khảo góp ý chưa 

thuyết phục: góp ý chất giọng, cô phụ, đồ dung, thủ thuật lấy cất giáo cụ; đeo 

bao tay khi nhiệm thu thực phẩm…). 

c) Đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo: Cần triển khai, tổ chức kịp thời các 

chuyên đề trọng tâm mà tỉnh đã tổ chức để giáo viên nắm bắt, có điều kiện trao 
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đổi, học tập kinh nghiệm về đổi mới phương pháp giảng dạy, ứng dụng công 

nghệ thông tin, khai thác các nguồn tài liệu, các phần mềm dạy học hiện 

đại…Quán triệt các văn bản chỉ đạo Hội thi nhằm chuẩn bị tốt cho đội ngũ. 

Duyệt đề tài các cụm thi trước khi nộp về Sở, tránh trường hợp đề tài chưa chính 

xác. Mở rộng đối tượng dự thi cho các cơ sở ngoài công lập. 

d) Đối với các cơ sở giáo dục: Nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn, 

bồi dưỡng cập nhật kịp thời những vấn đề mới, tổ chức cho đội ngũ tham quan, 

học tập các đơn vị điển hình, giúp giáo viên nắm và thực hiện tốt chuyên môn. 

Mạnh dạn giao việc cho đội ngũ, giúp cho đội ngũ tự tin hơn.  

đ) Đối với giáo viên: Phải chủ động xây dựng kế hoạch tự bồi dưỡng nâng 

cao chuyên môn, nghiệp vụ tay nghề, tăng cường thăm lớp, dự giờ đồng nghiệp, 

nghiên cứu và thực hiện thật tốt một số văn bản pháp quy liên quan đến mầm 

non. Khai thác nguồn tài nguyên, mạnh dạn đổi mới phương pháp, hình thức tổ 

chức các hoạt động; Sáng tạo trong việc làm đồ dùng, đồ chơi, tạo điều kiện cho 

trẻ được khám phá trãi nghiệm. Không nên quá lạm dụng công nghệ thông tin, 

ảnh hưởng đến sức khỏe trẻ, không sử dụng những từ ngữ thiếu văn hóa trong 

nhận xét, đánh giá trẻ. 

e) Đối với nhân viên nấu ăn: Nên chủ động học và tính toán khẩu phần ăn 

trẻ, tìm tòi các món ăn mới, xắt thái chế biến món ăn đúng theo yêu cầu độ tuổi, 

thuyết phục giáo viên động viên trẻ ăn món ăm mới.  

IV. Kết quả. 

Qua quá trình dự thi của từng thí sinh, kết quả điểm chấm của Ban giám 

khảo, Ban tổ chức quyết định chọn và khen thưởng cho 89 cá nhân xuất sắc có 

điểm tổng 02 vòng thi từ cao xuống để trao giải (74 giáo viên, 15 nhân viên nấu 

ăn) nhằm động viên kịp thời sự phấn đấu nỗ lực của các cá nhân, tập thể:   

- 09 giải nhất: 07 giải giành cho giáo viên (36,92 điểm trở lên) 02 giải 

dành cho nhân viên nấu ăn (37,50 điểm trở lên). 

- 20 giải nhì: 17 giải giành cho giáo viên (35,83 điểm trở lên) 03 giải dành 

cho nhân viên nấu ăn (37,33 điểm trở lên). 

- 30 giải ba: 25 giải giành cho giáo viên (34,75 điểm trở lên) 05 giải dành 

cho nhân viên nấu ăn (36,42 điểm trở lên). 

- 30 giải khuyến khích: 25 giải giành cho giáo viên (34,00 điểm trở lên) 05 

giải dành cho nhân viên nấu ăn (36,00 điểm trở lên). 

 Giải tập thể: 03 giải 

Căn cứ kết quả điểm trung bình của từng thí sinh dự thi, tỷ lệ đạt toàn 

huyện, bỏ thi và các giải cá nhân đạt được từng đơn vị, để tính điểm và trao giải: 

Giải nhất thuộc về thành phố Bà Rịa; giải nhì thuộc về thành phố Vũng Tàu và 

giải ba là huyện Châu Đức. 
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STT Tên Đơn vị 
Điểm 

trung bình 
Tỷ lệ đạt Bỏ thi Tổng số giải Xếp giải 

1 Bà Rịa 17,56 (I) 93,18 (II) 0 (I) 26 (I) I 

2 Vũng Tàu 16,74 (IV) 88,10 (III) 1,18 (IV) 23 (II) II 

3 Châu Đức 16,83 (III) 79,66 0 (I) 16 (III) III 

4 Phú Mỹ 16,31 83,33 (IV) 4,55 5  

5 Xuyên Mộc 16,34 72,84 4,71 6  

6 Long Điền 16,29 80,00 19,35 9 (IV)  

7 Đất Đỏ 16,23 82,61 4,17 3  

8 Côn Đảo 17,31(II) 100 (I) 0 (I) 1  

Tổng cộng 16,75 82,55 3,73 89  

 

Trên đây là kết quả của Hội thi Giáo viên dạy giỏi, cô nuôi giỏi Cấp học 

Mầm non tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm học 2020-2021 và những bài học kinh 

nghiệm rút ra trong quá trình tổ chức. Sở GDĐT yêu cầu phòng GDĐT các 

huyện, thành phố cần rút kinh nghiệm trong công tác quản lý, chỉ đạo để giáo 

dục mầm non ngày càng đạt kết quả tốt tốt hơn. 

Trân trọng báo cáo./. 

 
Nơi nhận:    GIÁM ĐỐC 
- Bộ GDĐT (b/c); 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Phòng GDĐT huyện, thành phố, thị xã (t/h); 

- BTC theo QĐ 998 (t/h); 

- Website Sở; 

- Lưu: VT, GDMNTH, ThuậnHTT.         

                                                                   

 

 

 

 

 

 

Trần Thị Ngọc Châu 
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