UBND HUYỆN BÌNH GIANG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: 227 /PGDĐT-TH
V/v tổ chức các cuộc thi, hội thi, giao
lưu cấp tiểu học năm học 2022 - 2023

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Bình Giang, ngày 15

tháng 9 năm 2022

Kính gửi: Các trường tiểu học, trường TH&THCS trong toàn huyện.
Căn cứ các văn bản hướng dẫn của sở GD&ĐT Hải Dương; công văn số
1136/SGDĐT-VP ngày 09/9/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức các
cuộc thi năm học 2022 - 2023;
Căn cứ Kế hoạch thời gian năm học 2022 - 2023 trên địa bàn huyện; tình
hình thực tế của địa phương;
Phòng Giáo dục và Đào tạo xây dựng lịch tổ chức các cuộc thi, hội thi, các
cuộc giao lưu cấp tiểu học, năm học 2022 - 2023, cụ thể như sau:
1. Các cuộc thi

STT Tên cuộc thi

1

2

3

4

5

Thời gian
tổ chức cấp
Thời gian và đối
Đối
tượng Thời gian tổ
tỉnh
(lựa
tượng tổ chức cấp
tham gia
chức cấp trường
chọn tham
huyện
dự
cấp
quốc gia)

Giáo
viên
Thi giáo viên các trường
dạy giỏi.
TH, trường
TH&THCS.

Tháng 10,
11/2022

Học sinh các
Giải Bóng đá
trường TH,
Tháng
học sinh tiểu
trường
10,11/2022
học
TH&THCS.
Học sinh các
Giải Cờ vua
trường TH,
học sinh tiểu
Tháng 12/2022
trường
học
TH&THCS.
Giáo
viên
tổng
phụ
Thi giáo viên
trách đội các
tổng phụ trách
trường TH,
đội giỏi.
THCS,
TH&THCS
Giáo
viên
các trường
Thi đồ dùng
Tháng 12/2022,
TH, trường
dạy học tự làm
tháng 01/2023
TH&THCS.

- Tháng
Tháng
11/2022 12/2022:
(Giáo viên lớp 2,4 GV lớp 2;
Tháng
Mỗi trường chọn cử ít nhất 02 GV ) 3/2023:
GV lớp 4.
Chọn
cử
bồi
dưỡng đội bóng
(tháng 12/2022).

Tháng
01/2023

Tháng 01/2023.

Tháng
02/2023

Tháng 02/2023

Tháng
03/2023

2. Các cuộc giao lưu, sân chơi trí tuệ
STT

1

2
3
4
5
6

7

8

Tên các cuộc giao
lưu, sân chơi trí
tuệ

Đối tượng
tham gia

Thời gian tổ
chức cấp
trường

HS khối 2,3,4
Ngày hội chữ
các
trường
Tháng 12/2022
đẹp.
TH, trường
TH&THCS
HS lớp 4,5
Câu lạc bộ Toán các
trường
Tháng 01/2022
tuổi thơ
TH, trường
TH&THCS
Tiếng Anh trên
Lịch thi các cấp
HS tiểu học.
Internet
chức.
Giải Toán trên
Lịch thi các cấp
HS tiểu học.
Internet
chức.
Trạng
Nguyên
Lịch thi các cấp
HS tiểu học.
tiếng Việt
chức.
Đấu trường Toán
Lịch thi các cấp
HS tiểu học.
học (Vioedu)
chức.
Giao lưu vẽ tranh
Học sinh các
chủ đề ATGT,
trường TH, Phối hợp Công ty
chiếc Ôtô mơ
trường
gia thực hiện.
ước, ATGT cho
TH&THCS
nụ cười trẻ thơ,…
Học sinh lớp
4,5
các
Giao lưu bơi
trường TH, Tháng 6/2023
trường
TH&THCS

Thời gian tổ
chức cấp
huyện

Thời gian tổ
chức cấp tỉnh

Tháng
02/2023

Tháng
04/2023

theo quy định của Ban tổ
theo quy định của Ban tổ
theo quy định của Ban tổ
theo quy định của Ban tổ

Honda, Ủy ban ATGT quốc

Các hội thi, cuộc thi, giao lưu đối với học sinh: Ngoài đội tuyển Bóng đá, cờ
Vua các trường tuyệt đối không thành lập đội tuyển; Các cuộc giao lưu, sân chơi
trí tuệ các trường khuyến khích học sinh tham gia trên tinh thần tự nguyện.
Nhận được công văn, Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường tiểu
học, trường TH&THCS chủ động xây dựng kế hoạch và tích cực tổ chức triển
khai đến CBGV, HS thực hiện đạt hiệu quả tốt./.
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- Sở GDĐT(để b/c);
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
- Lãnh đạo PGDĐT (để b/c);
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