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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /PGDĐT-CNTT 

V/v tham gia Cuộc thi Thiết kế bài giảng 

điện tử e-Learning và xây dựng kho dữ liệu 

bài giảng e-Learning năm học 2021-2022 
 

Đồng Xoài, ngày      tháng  10  năm 2021 

Kính gửi: Các trường mầm non, tiểu học, THCS trực thuộc. 

 

Căn cứ Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 18/5/2021 của Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh 

về chuyển đổi số đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Bình Phước; 

Căn cứ Quyết định số 2915/QĐ-BGDĐT ngày 17/9/2021 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo (GD&ĐT) về việc ban hành Thể lệ Cuộc thi Thiết kế bài giảng điện tử; 

Căn cứ Công văn 2982/SGDĐT- GDTrH ngày 20/9/2021 của Sở GD&ĐT Bình 

Phước về việc tham gia Cuộc thi Thiết kế bài giảng điện tử e-Learning năm học 2021-

2022;  

Căn cứ Quyết định số 1437/QĐ-UBND ngày 18/6/2021 của UBND thành phố 

Đồng Xoài về việc ban hành Đề án “Xây dựng trường học thông minh gắn với dạy học 

song ngữ trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030”; 

Nhằm từng bước chuyển đổi số trong giáo dục, hình thành kho học liệu số ngành 

Giáo dục thành phố Đồng Xoài và hưởng ứng Cuộc thi Thiết kế bài giảng điện tử e-

Learning do Bộ GD&ĐT và Sở GD&ĐT Bình Phước phát động, Phòng GD&ĐT thành 

phố đề nghị các bộ phận chuyên môn và Hiệu trưởng các trường trực thuộc thực hiện một 

số việc sau: 

1. Triển khai xây dựng các bài giảng điện tử để tham gia Cuộc thi Thiết kế bài 

giảng điện tử e-Learning trong chương trình giáo dục phổ thông do Bộ GD&ĐT và Sở 

GD&ĐT phát động: 

- Hiệu trưởng các trường tiểu học, THCS triển khai Quyết định số 2915/QĐ-

BGDĐT ngày 17/9/2021 về việc ban hành Thể lệ Cuộc thi Thiết kế bài giảng điện tử tới 

toàn thể cán bộ, giáo viên nhà trường. Tổ chức tập huấn, khuyến khích đội ngũ giáo viên 

tích cực thiết kế bài giảng e-Learning và chọn sản phẩm tham gia Thiết kế bài giảng e-

Learning do Bộ GD&ĐT phát động. 

- Mỗi trường tiểu học, THCS phải có ít nhất một sản phẩm tham gia Cuộc thi 

Thiết kế bài giảng e-Learning do Bộ GD&ĐT phát động. Hồ sơ tham gia dự thi nộp về 
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Phòng GD&ĐT thành phố để thẩm định trước ngày 25/10/2021 qua địa chỉ email: 

trananhipgddx@gmail.com.  

- Hồ sơ nộp về Phòng GD&ĐT gồm:  

+ Báo cáo các bài giảng tham gia dự thi theo mẫu (phụ lục 1) 

+ Các bài giảng e-Learning với số lượng theo quy định (kèm theo bản danh 

sách có ký, xác nhận của trường). 

+ Biên bản thẩm định đối với từng bản mẫu bài giảng e-Learning; bản mẫu bài 

giảng e-Learning có ý kiến góp ý, đánh giá của Hội đồng thẩm định. 

+ Quyết định Thành lập Hội đồng thẩm định cấp trường. 

2. Triển khai xây dựng giáo án, bài giảng, học liệu điện tử hình thành kho học liệu 

số dùng chung cho toàn ngành Giáo dục thành phố Đồng Xoài. 

- Các trường mầm non tổ chức xây dựng các công cụ hỗ trợ, kho học liệu học 

trực tuyến dùng chung (phần mềm tương tác, tài liệu trực tuyến, ngân hàng video, …) 

theo chương trình giáo dục mầm non. 

- Các trường tiểu học, THCS xây dựng kế hoạch, tổ chức tập huấn, chỉ đạo các tổ 

chuyên môn, giáo viên xây dựng học liệu số đối với tất cả các bài học trong chương trình 

giáo dục hiện hành đối với lớp 1,2,4,5,6,8,9 (mỗi bài học/chủ đề đều phải có 1 bài giảng 

điện tử và có thể kèm theo các học liệu cần thiết khác như giáo án Powepoint, các học 

liệu dạng text, …). Mỗi bài học/chủ đề học được xây dựng trong khoảng 20-25 phút trình 

bày nội dung cốt lõi của bài học/chủ đề ứng với mỗi tiết học thực tế trên lớp, bảo đảm tính 

sư phạm, cơ bản, khoa học, thiết thực.  

- Các trường thành lập hội đồng thẩm định bài giảng điện tử theo hình thức trực 

tuyến, để thẩm định tất cả các bài giảng điện tử trước khi gửi về hội đồng thẩm định 

của Phòng Giáo dục. 

3. Các bộ phân chuyên môn Phòng GD&ĐT thành phố Đồng Xoài khẩn 

trương triển khai các nội dung sau: 

 - Bám sát Điều lệ Cuộc thi Thiết kế bài giảng e-Learning do Bộ GD&ĐT phát 

động, tổ chức tập huấn lại về kỹ năng xây dựng bài giảng điện tử e-Learning cho tất cả 

các trường trực thuộc. Tổ chức tập huấn trong thời gian từ 11-14/10/2021. 

- Chuyên viên phụ trách mỗi cấp học xây dựng kế hoạch, xác định nội dung 

công việc, phân công nhiệm vụ cho các nhà trường, quy định về tiến độ thực hiện 

từng nội dung công việc, đảm bảo cuối năm học 2021 - 2022 cơ bản hoàn thành học 

liệu số các môn học trong học kỳ I và cuối năm học 2022-2023 hoàn thành toàn bộ 

chương trình giáo dục hiện hành đối với tất cả các cấp học. Kế hoạch của các bộ phận 

mailto:trananhipgddx@gmail.com
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chuyên môn ban hành trước 15/10/2021 để làm cơ sở cho các nhà trường, cụm trường 

xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện. 

4.  Hiệu trưởng các trường thực hiện báo cáo kết quả thực hiện cùng với báo cáo 

sơ kết, tổng kết năm học của các cấp học. 

Nhận được Công văn này, Phòng GD&ĐT đề nghị các bộ phận chuyên môn và 

Hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học, THCS trực thuộc khẩn trương triển khai, 

thực hiện./. 

Nơi nhận:                    TRƯỞNG PHÒNG 

- Các trường MN, TH, THCS trực thuộc; 

- Lãnh đạo, chuyên viên PGDĐT; 

- Website: dongxoai.edu.vn; 

- Lưu VT.  
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