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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 166/PGDĐT-NV
V/v tổ chức Hội thi Việt chữ đẹp
dành cho giáo viên và học sinh cấp
Tiểu học, năm học 2017-2018

Sa Đéc, ngày 27 tháng 3 năm 2018

Kính gởi: Hiệu trưởng các trường Tiểu học trực thuộc.
Thực hiện Hướng dẫn số 62/HD-SGDĐT ngày 21/8/2017 của Sở Giáo dục và
Đào tạo tỉnh Đồng tháp về việc hướng dẫn thực hiện Nhiệm vụ chuyên môn cấp tiểu
học tỉnh Đồng Tháp năm học 2017-2018; Hướng dẫn số: 676/HD-PGDĐT ngày
28/08/2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ
chuyên môn cấp tiểu học TP Sa Đéc, năm học 2017-2018,
Phòng Giáo dục & Đào tạo thành phố Hướng dẫn các trường Tiểu học những
quy định của Hội thi “Viết chữ đẹp” dành cho giáo viên và học sinh tiểu học năm học
2017-2018 như sau:
I. Đối tượng dự thi – số lượng tham gia hội thi
- Là học sinh đang học tại các trường tiểu học thuộc địa bàn TP Sa Đéc từ lớp 1
đến lớp 5 năm học 2017-2018.
- Giáo viên đang trực tiếp dạy lớp và CBQL của các trường Tiểu học.
- Giáo viên và học sinh phải được trường cử tham gia hội thi.
- Số lượng:
+ Học sinh: 02 học sinh cho mỗi khối lớp; đối với các trường Tiểu học: Kim
Đồng, Trưng Vương, Phú Mỹ được cử từ 2 đến 4 học sinh cho mỗi khối lớp.
+ Giáo viên: Mỗi tổ chuyên môn cử ít nhất 02 GV. Các trường nên cử giáo viên
chưa đạt giải cấp thành phố trở lên tham gia dự thi, nếu tổ chuyên môn không đủ giáo
viên chưa đạt giải tham gia dự thi thì nhà trường được cử giáo viên đã đạt giải cấp
thành phố trở lên tham gia dự thi cho đủ số lượng quy định. Ban tổ chức khuyến khích
các trường đăng đý nhiều hơn số lượng quy định kể cả đội ngũ CBQL-nhân viên của
các trường đăng ký dự thi.
II. Hình thức và nội dung thi:
1. Học sinh:
Học sinh tham gia hội thi phải thực hiện thi 02 bài thi bắt buộc:
+ Bài 1: Bài viết theo Mẫu chữ viết hiện hành trong trường Tiểu học.
+ Bài 2: Bài viết sáng tạo.

+ Mỗi học sinh dự thi phải nộp 1 quyển vở đang học trên lớp về Ban tổ chức
trước ngày 10/04/2018.
2. Giáo viên:
Giáo viên tham gia hội thi phải thực hiện 02 bài dự thi bắt buộc:
- Bài 1: Giáo viên viết trên giấy theo đề bài quy định (hệ số 1).
- Bài 2: Thi thực hành trên bảng lớp (hệ số 2).
III. Thời gian, địa điểm thi:
Thời gian: Hội thi tổ chức 2 ngày 13/04/2018 và ngày 14/04/2018.
1. Học sinh thi: 14 giờ, ngày 13/04/2018 (thứ Sáu) học sinh sẽ thi 02 bài thi
theo quy định.
- Địa điểm thi: trường Tiểu học Vĩnh Phước.
2. Giáo viên: 7h 30 phút, ngày 14/04/2018 (thứ Bảy) thi viết trên giấy.
+ 08h 30phút, ngày 14/04/2018 (thứ Bảy) GV thi viết bài trên bảng lớp.
+ Địa điểm thi: trường Tiểu học Kim Đồng.
( Các GV có thể liên hệ với trường TH Kim Đồng để làm quen với bảng lớp để
thi thực hành sau giờ nghỉ của buổi học chiều của trường từ 02/04 đến 14/04/2018).
IV. Khen thưởng:
Tùy theo kinh phí hoạt động của ngành Ban Tổ chức sẽ công bố kết quả Hội thi
sau cho các trường.
Yêu cầu Hiệu trưởng các trường Tiểu học cử đúng đối tượng và gởi danh sách
học sinh và giáo viên tham gia hội thi (theo mẫu đính kèm) về Phòng Giáo dục và
Đào tạo trước ngày 10/04/2018 ./.
Nơi nhận:
- Như trên.
- Lưu VT, NVth.
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Lưu ý:
- Đối với học sinh lớp 1 phải viết bằng bút mực ( bút máy, bút bi,…).Không sử
dụng bút chì và viết theo chữ cỡ nhỏ (1 ô ly).
- Vở học sinh phải là vở đang học thực trên lớp môn Tiếng Việt hoặc môn Toán
( trong ngày Hội giao lưu học sinh, có một số vở không phải là vở học trên lớp của
học sinh. Mong các đơn vị lưu ý dùm ).
PHÒNG GDĐT TP SA ĐÉC
TRƯỜNG TIỂU HỌC…..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP Sa Đéc, ngày 23 tháng 03 năm 2018
DANH SÁCH GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH
Tham gia Hội thi Việt chữ đẹp dành cho giáo viên và học sinh cấp tiểu học
năm học 2017-2018.

1. Giáo viên :
Họ và tên

Stt

Lớp/Bộ môn

Ghi chú

Tổng cộng danh sách này có ….giáo viên tham gia dự thi.
2. Học sinh :
Stt

Họ và tên

Lớp

Tổng cộng danh sách này có ….học sinh tham gia dự thi.

Ghi chú

