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QUẬN ĐOÀN – PHÒNG GD&ĐT 

*** 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

ĐIỀU LỆ 

Hội thi Phụ trách Đội giỏi - “Olympic Cánh én” lần thứ 13, năm 2022 

(Ban hành kèm theo Thông báo liên tịch số 02-TBLT/ĐTN-PGD&ĐT  

giữa Quận Đoàn và Phòng Giáo dục và Đào tạo quận ngày 01/03/2022) 

---------  

 

ĐIỀU 1. Đối tượng dự thi 

1. Bảng A: Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội tại các trường Tiểu học, 

Trung học cơ sở trên địa bàn quận. 

2. Bảng B: Tổng phụ trách Đội, Phó Tổng phụ trách Đội tại các trường 

Tiểu học, Trung học cơ sở trên địa bàn quận. 

3. Bảng C: Phụ trách thiếu nhi địa bàn dân cư 13 phường (mỗi phường tối 

thiểu 01 phụ trách) 

* Điều kiện dự thi:  

- Thí sinh Bảng A tham gia Hội thi phải được xếp loại thi đua từ mức hoàn 

thành tốt nhiệm vụ trở lên trong năm học 2020 - 2021 theo Hướng dẫn về đánh 

giá công chức, viên chức theo văn bản số 413/GDĐT-TCCB ngày 19/12/2014, 

không tính tiêu chuẩn này đối với Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội năm đầu tiên 

nhận công tác; liên đội được xếp loại Xuất sắc liên tục 02 năm học liền kề (Năm 

học 2018 - 2019, 2020 - 2021). 

- Các cá nhân đạt giải Nhất (Én vàng) Hội thi Phụ trách Đội giỏi - “Olympic 

Cánh én” cấp thành phố trong các năm chỉ được tham gia Vòng Sơ khảo, Vòng 

Bán kết Hội thi (vẫn được xét cấp giấy chứng nhận và giấy khen).  

ĐIỀU 2. Số lượng dự thi 

 1. Vòng Sơ khảo: Tất cả các Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội, Tổng phụ 

trách Đội, Phụ trách thiếu nhi đang công tác tại 18 Liên đội đảm bảo điều kiện tại 

Điều 1 của Điều lệ Hội thi đều phải tham gia vòng Sơ khảo. 

2. Vòng Bán kết cấp Thành: Sau vòng Sơ khảo cấp cụm Quận – Huyện, 

tại mỗi cụm thi Ban Tổ chức chọn 10 thí sinh/bảng có số điểm cao nhất vào vòng 

Bán kết; tổng cộng 120 thí sinh toàn thành tham gia vòng Bán kết.  
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3. Vòng Chung kết cấp Thành: Sau vòng Bán kết, Ban Tổ chức chọn 05 

thí sinh/bảng có số điểm cao nhất vào vòng Chung kết. Tổng cộng 15 thí sinh toàn 

thành vào vòng Chung kết.  

ĐIỀU 3: Hình thức – Nội dung thi 

 1. Vòng Sơ khảo:  

1.1. Thời gian - Hình thức tổ chức:  

- Thời gian:  

  + Tuần 1: 09g30 ngày 05/3/2022 (Thứ bảy), gồm 50 câu, thời gian 

làm bài 30 phút 

  + Tuần 2: 09g30 ngày 12/3/2022 (Thứ bảy), gồm 50 câu, thời gian 

làm bài 30 phút 

- Hình thức tổ chức: trực tuyến trên nền tảng MyAloha. Mỗi câu trả lời 

đúng đạt 0,5 điểm, tổng điểm tối đa 50 điểm. Điểm đạt được là điểm tổng của 02 

tuần thi 

 1.2. Nội dung: Các thí sinh tham gia các nội dung thi:  

- Nội dung 1. Kiến thức tổng quát: Kiến thức lịch sử, truyền thống, văn 

hóa dân tộc Việt Nam; kiến thức về Đảng Cộng sản Việt Nam, Đoàn TNCS Hồ 

Chí Minh, Đội TNTP Hồ Chí Minh; Lịch sử hình thành và phát triển của Thành 

phố Hồ Chí Minh; Những tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nghị quyết của 

Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, chủ trương của Đoàn về chăm sóc 

và giáo dục thiếu niên nhi đồng; những hiểu biết về kinh tế, văn hóa, giáo dục, xã 

hội, của đất nước và thành phố; Luật Giáo dục, các chủ trương, định hướng phát 

triển của Ngành Giáo dục và Đào tạo, các văn bản qui định thi đua khen thưởng 

dành cho phụ trách Đội và đội viên học sinh... Thí sinh tham gia trả lời các câu 

hỏi trắc nghiệm trên nền tảng trực tuyến. Tổng điểm: 50 điểm. 

- Nội dung 2. Kế hoạch bài dạy: Thiết kế kế hoạch bài dạy (giáo án); thiết 

kế chương trình sinh hoạt thiếu nhi; nội dung hướng dẫn kỹ năng thực hành xã hội 

cho đội viên, thiếu nhi theo Chương trình số 17-CTr/TĐTN-BTNTH ngày 

28/12/2018 của Ban Thường vụ Thành Đoàn. Thí sinh gửi tập tin định dạng PDF 

về Hội đồng Đội quận qua mail thieunhiphunhuan@gmail.com chậm nhất ngày 

11/3/2021. Tổng điểm: 50 điểm. 

- Nội dung 3. Giảng dạy Công tác Đội: Thí sinh chọn và hướng dẫn một 

nội dung trong bài dự thi Môn 2 để thực hiện quay đoạn phim ngắn từ 05 đến 07 

phút gửi về về Hội đồng Đội quận qua mail thieunhiphunhuan@gmail.com chậm 

nhất ngày 11/3/2021. Tổng điểm: 50 điểm. 
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Lưu ý: Sản phẩm cần đảm bảo về chất lượng âm thanh, hình ảnh. Khuyến 

khích kết hợp sử dụng hiệu quả giáo án điện tử.  

2. Vòng Bán kết cấp Thành:  

2.1. Thời gian - Hình thức tổ chức:  

- Thời gian: từ ngày 05/4 đến ngày 09/4/2022. 

- Hình thức tổ chức: Thông qua hình thức trại dã ngoại. 

2.2. Nội dung: Các thí sinh tham gia các nội dung thi: 

- Nội dung 1: Giải pháp tổ chức hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi đã 

được ứng dụng hiệu quả thực tế tại đơn vị (viết tiểu luận) có xác nhận của lãnh 

đạo đơn vị. Hình thức thi: thí sinh làm bài tại nhà trên khổ giấy A4 (viết tay hoặc 

đánh máy kiểu chữ Times New Roman, cỡ chữ 14) gửi bài thi về Trường Đoàn Lý 

Tự Trọng trước ngày 29/3/2022. Thí sinh chọn 01 trong các nội dung sau: 

+ Các phong trào thiếu nhi: giải pháp thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy, 

phong trào “Nói lời hay, làm việc tốt”, hoạt động “Đội viên, học sinh không xả 

rác”, phong trào “Kế hoạch nhỏ”, hoạt động dành cho đội viên lớn (lớp 8, 9)… 

+ Công tác xây dựng Đội: Chương trình rèn luyện đội viên, bồi dưỡng chỉ 

huy Đội và nâng cao năng lực tự quản của Ban Chỉ huy liên đội, chi đội; sinh hoạt 

chi đội, liên đội, sinh hoạt Sao Nhi đồng trong tình hình mới. 

+ Công tác xây dựng và phát triển đội, nhóm nòng cốt. 

+ Công tác thiếu nhi trên địa bàn dân cư. 

+ Công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em (giải pháp tuyên truyền 

hiệu quả Luật Trẻ em năm 2016, phát huy Quyền tham gia của trẻ em; giải pháp 

chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em mồ côi do dịch COVID-

19...). 

+ Giải pháp giáo dục đội viên học sinh thực hiện cuộc vận động “Xây dựng 

trường học thân thiện, học sinh tích cực”. 

Điểm số nội dung thi: 20 điểm. 

- Nội dung 2. Tổ chức giảng dạy, sinh hoạt Đội 

Thí sinh thực hiện huấn cụ (dụng cụ giảng dạy) gắn với nội dung sinh hoạt 

Đội và phong trào thiếu nhi (khuyến khích chọn nội dung gắn với kế hoạch bài 

dạy tại vòng Sơ khảo), kích thước tối đa chiều dài 40cm x chiều rộng 40cm x 

chiều cao 40cm. Bài thi gửi về Ban Tổ chức Hội thi (thông quan Trường Đoàn Lý 

Tự Trọng) trước ngày 05/4/2022.  
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Thí sinh trình bày ứng dụng của huấn cụ vào bài giảng, sinh hoạt Đội trước 

Hội đồng Giám khảo trong thời gian tối đa 05 phút. 

Điểm số nội dung thi: 10 điểm. 

- Nội dung 3. Nghiệp vụ công tác Đội TNTP Hồ Chí Minh: Các động tác 

cá nhân tại chổ và di động; Trống Đội.  

Điểm số nội dung thi: 10 điểm. 

- Nội dung 4. Kỹ năng sinh hoạt tập thể: Hát, múa thiếu nhi, dân vũ; 

Quản trò, tổ chức trò chơi.  

Điểm số nội dung thi: 10 điểm. 

- Nội dung 5. Kỹ năng trại - Kỹ năng dã ngoại: Nút dây; Dựng lều tốc độ; 

Sơ cấp cứu.  

Điểm số nội dung thi: 10 điểm. 

- Nội dung 6. Kỹ năng truyền tin: Truyền tin bằng tín hiệu morse, 

semaphore; Mật thư.  

Điểm số nội dung thi: 10 điểm. 

- Nội dung 7. Công tác xã hội: Tìm hiểu, hỗ trợ 01 liên đội khó khăn; Tổ 

chức giờ ra chơi trải nghiệm sáng tạo tại liên đội khó khăn.  

Điểm số tập thể quy thành điểm cá nhân: 10 điểm. 

 3. Vòng Chung kết cấp Thành: 

3.1. Thời gian - Hình thức tổ chức:  

- Thời gian: Ngày 22/4/2022  

- Hình thức tổ chức: Thi trực tiếp theo các nội dung. 

3.2. Nội dung: Các thí sinh tham gia các nội dung thi: 

- Thi xử lý tình huống nghiệp vụ sư phạm, các tình huống trong công tác 

Đội và phong trào thiếu nhi (thuyết trình - thực hành). 

- Thi tài năng người phụ trách Đội (thực hành). 

- Thực hành giảng dạy tiết sinh hoạt Đội trong trường phổ thông và tổ chức 

sinh hoạt, vui chơi dành cho thiếu nhi (thực hành). 

ĐIỀU 4. Cơ cấu giải thưởng; việc công nhận các danh hiệu và khen thưởng 

1. Cơ cấu giải thưởng hội thi: 

- Bảng A: 01 giải Nhất, 01 giải Nhì, 01 giải Ba và 02 Khuyến khích. Mỗi 

giải thưởng sẽ nhận giấy khen của Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo Quận. 
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- Bảng B: 01 giải Nhất, 01 giải Nhì, 01 giải Ba và 02 Khuyến khích. Mỗi 

giải thưởng sẽ nhận giấy khen của Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo Quận. 

- Bảng C: 01 giải Nhất, 01 giải Nhì, 01 giải Ba và 02 Khuyến khích. Mỗi 

giải thưởng sẽ nhận giấy khen của Ban Thường vụ Quận Đoàn. 

2. Tiêu chuẩn công nhận theo từng cấp:  

- Công nhận đạt Chương trình Rèn luyện Phụ trách Đội: 

+ Các thí sinh tham dự đầy đủ các môn thi. 

+ Có tổng số điểm từng môn thi từ 60% trở lên. 

+ Không có điểm phần thi dưới 20%. 

- Công nhận danh hiệu “Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội giỏi” (Bảng A), 

“Tổng Phụ trách Đội giỏi” (Bảng B) và “Phụ trách Đội giỏi” (Bảng C):  

+ Đạt chuẩn chương trình rèn luyện Phụ trách Đội. 

+ Có tổng số điểm từng môn thi từ 80% trở lên. 

3. Thẩm quyền công nhận và khen thưởng:  

Căn cứ kết quả xếp hạng trong vòng Sơ khảo, Quận Đoàn phối hợp với 

Phòng Giáo dục và Đào tạo quận tổ chức tuyên dương, khen thưởng cho các cá 

nhân đạt thành tích cao và công nhận các danh hiệu, cụ thể: 

3.1 Quận Đoàn: 

- Cấp giấy công nhận hoàn thành Chương trình rèn luyện Phụ trách Đội cấp 

quận năm học 2021 - 2022.  

- Công nhận danh hiệu “Phụ trách Đội giỏi”. 

- Tặng giấy khen của Ban Thường vụ Quận Đoàn cho 05 thí sinh đạt giải 

cao trong bảng C (gồm 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 1 giải Ba và 02 Khuyến khích). 

3.2 Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận: 

- Công nhận danh hiệu “Giáo viên làm phụ trách Đội giỏi” (dành cho những 

thí sinh là giáo viên làm Tổng phụ trách Đội) và “Tổng phụ trách Đội giỏi” dành 

cho những thí sinh đạt yêu cầu. 

- Tặng giấy khen của Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo cho 05 thí sinh 

đạt giải cao trong bảng A và bảng B (gồm 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 1 giải Ba và 02 

Khuyến khích). 

ĐIỀU 5. Trách nhiệm của thí sinh 

- Tuân thủ nội quy Hội thi và sự điều hành của Ban Tổ chức trong suốt thời 

gian diễn ra Hội thi. Chuẩn bị và tham dự tốt các nội dung trong Hội thi. 
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 - Thí sinh đeo thẻ dự thi của Ban Tổ chức, mặc trang phục theo quy định 

của Ban Tổ chức khi tham gia dự thi. 

ĐIỀU 6. Quyền lợi của thí sinh 

 - Được cơ quan, đơn vị tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ về thời gian, kinh 

phí tham gia Hội thi. 

 - Được cấp giấy chứng nhận đạt Chương trình Rèn luyện Phụ trách Đội và 

công nhận danh hiệu “Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội giỏi” (Bảng A), “Tổng 

phụ trách Đội giỏi” (Bảng B), “Phụ trách Đội giỏi” (Bảng C), được xét trao các 

giải thưởng căn cứ vào kết quả dự thi và Điều lệ Hội thi. 

ĐIỀU 7. Kinh phí 

Quận Đoàn phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo Ban giám hiệu 

18 trường TiH, THCS trực thuộc tạo điều kiện về thời gian và hỗ trợ kinh phí cho 

thí sinh tham gia Hội thi; đề xuất kinh phí khen thưởng các cá nhân đạt thành tích 

cao trong Hội thi.  

ĐIỀU 8. Sử dụng kết quả hội thi 

- Kết quả Hội thi được sử dụng làm căn cứ để đánh giá, xếp loại thi đua của 

đơn vị và cá nhân. 

- Danh hiệu “Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội giỏi” được xem như tương 

đương với danh hiệu giáo viên dạy giỏi cùng cấp và được bảo lưu công nhận theo 

số năm của mỗi lần tổ chức Hội thi các cấp, đồng thời là căn cứ để thực hiện các 

chế độ, chính sách đối với Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội. (Theo điều số 22 

của Điều lệ Hội thi Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh giỏi, 

ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT- BGDĐT ngày 19/12/2012 của Bộ 

trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo). 

ĐIỀU 9. Điều khoản thi hành 

 Điều lệ này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Trong quá trình tổ chức Hội 

thi nếu thấy có những điểm phải thay đổi cho phù hợp thì Ban Tổ chức Hội thi sẽ 

quyết định và thông báo cho các đơn vị, thí sinh. 

  

 


