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  UBND TỈNH NINH THUẬN 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

    

Số:        /KH-SGDĐT Ninh Thuận, ngày      tháng  10  năm 2021 

 

KẾ HOẠCH  

Xây dựng các bài giảng trên truyền hình và các video bài giảng trực tuyến nội 

dung cốt lõi các môn học, hoạt động giáo dục trong chương trình  

giáo dục phổ thông cấp tiểu học 

 

Thực hiện Kế hoạch số 880/KH-BGDĐT ngày 06/9/2021 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo (KH880) về xây dựng các video bài giảng trực tuyến nội dung cốt lõi các 

môn học, hoạt động giáo dục trong chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học và 

các bài giảng dạy học trên truyền hình; 

Căn cứ tình hình thực tiễn địa phương, để thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-

2022 ứng phó với dịch Covid-19, tiếp tục thực hiện đổi mới, kiên trì mục tiêu chất 

lượng giáo dục và đào tạo (GDĐT), Sở GDĐT ban hành Kế hoạch xây dựng các bài 

giảng trên truyền hình và các video bài giảng trực tuyến (BGTT) nội dung cốt lõi 

các các môn học, hoạt động giáo dục (môn học) trong chương trình giáo dục phổ 

thông cấp tiểu học, cụ thể như sau:  

I. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU  

1. Xây dựng các bài giảng trên truyền hình và các video BGTT bảo đảm duy 

trì các hoạt động dạy học ở các cơ sở giáo dục trong điều kiện dịch Covid-19 diễn ra 

phức tạp, góp phần hoàn thành chương trình, kế hoạch năm học 2021-2022 và các 

năm tiếp theo, đồng thời nâng cao chất lượng giáo dục.  

2. Góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành Giáo dục, phát triển hệ 

thống học liệu số, bài giảng điện tử có chất lượng dùng chung phục vụ đổi mới nội 

dung, phương pháp dạy học trong toàn ngành.  

3. Các bài giảng và video bài giảng phải đảm bảo khoa học, chất lượng theo 

yêu cầu cần đạt của chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học.  

II. NỘI DUNG 

1. Xây dựng các bài giảng dạy học trên truyền hình 

1.1. Đối với lớp 1 và 2 

- Nội dung: Xây dựng video bài giảng trực tuyến để phục vụ dạy học trên 

truyền hình đối với bài học/chủ đề của môn học (trừ môn Toán, Tiếng Việt và tiếng 

Anh theo Chương trình GDPT 2018). 

- Sản phẩm: Mỗi phòng GDĐT phân công xây dựng 01 video BGTT/môn 

học/khối lớp/học kì, mỗi video trong khoảng 30 phút trình bày nội dung cốt lõi của 

bài học/chủ theo hướng tích hợp các bài hoặc chủ đề bảo đảm tính sư phạm, cơ bản, 

khoa học, thiết thực gửi về Sở GDĐT. Sở GDĐT sẽ thẩm định, lựa chọn để gửi về 

Bộ GDĐT và phối hợp với Đài truyền hình tỉnh để phát sóng.  
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1.2. Đối với các lớp 3, 4 và 5 

- Nội dung: Tổ chức xây dựng video bài giảng 02 môn Toán, Tiếng Việt để 

hỗ trợ cho việc dạy học trên truyền hình và trực tuyến.  

- Sản phẩm: Sở GDĐT trực tiếp tổ chức xây dựng 39 tiết/năm học (có phụ lục 

kèm theo), mỗi video trong khoảng 30 phút. Nội dung ôn tập hệ thống hóa kiến thức 

theo từng chương và theo từng chủ đề, bảo đảm tính sư phạm, cơ bản, khoa học, 

thiết thực. 

- Hình thức: Ôn tập hệ thống hóa kiến thức theo từng chương và theo từng 

chủ đề/bài học. 

- Phòng GDĐT trực tiếp lựa chọn giáo viên gửi danh sách về Sở GDĐT để 

Sở GDĐT có trách nhiệm phân công xây dựng bài dạy, tổ chức thẩm định, phối hợp 

với Đài truyền hình tỉnh ghi và phát sóng.  

- Tiến độ thực hiện: Gồm 03 đợt, thời gian theo Kế hoạch giáo dục và PPCT 

cụ thể như sau: 

+ Đợt 1:  Từ tuần 10 – tuần 16; gửi về Sở trước 25/10/2021 

+ Đợt 2:  Từ tuần 19 – tuần 26; gửi về Sở trước 05/12/2021 

+ Đợt 3:  Từ tuần 28 – tuần 34; gửi về Sở trước 05/01/2022 

2. Tổ chức xây dựng và thẩm định các video bài giảng trực tuyến 

 Phòng GDĐT chỉ đạo các cơ sở giáo dục xây dựng các video BGTT và lựa 

chọn gửi về Sở để Sở lựa chọn gửi về Bộ GDĐT theo Kế hoạch 880. 

 2.1. Nội dung 

 - Phòng GDĐT chỉ đạo các trường tiểu học, trường liên cấp có cấp tiểu học 

xây dựng các video BGTT nội dung cốt lõi của bài học/chủ đề các môn học (trừ 

Toán, Tiếng Việt và Tiếng Anh lớp 1, lớp 2) theo Chương trình giáo dục phổ thông 

ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 (CT GDPT 

2018); xây dựng các video BGTT nội dung cốt lõi của bài học/chủ đề các môn học 

lớp 3, lớp 4 và lớp 5 theo Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học ban hành 

theo Quyết định số 16/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 (CT GDPT 2006). 

 - Tổ chức các hội đồng thẩm định video BGTT, các thành viên nghiên cứu 

video theo các tiêu chí, thời gian tổ chức thẩm định tối đa 5 ngày cho mỗi đợt, mỗi 

môn học ở mỗi lớp học. 

2.2. Sản phẩm:  

-  Mỗi đơn vị phòng GDĐT lựa chọn ít nhất 01 video BGTT/môn/khối 

lớp/học kì đối với các môn học từ lớp 1 đến lớp 5 (trừ Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh 

lớp 1, lớp 2 theo CT GDPT 2018). Mỗi video bài giảng được xây dựng trong 

khoảng 15-30 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 và các yêu 

cầu tại Phụ lục 1 kèm theo.  

-  Biên bản thẩm định đối với từng bản mẫu video bài giảng; bản mẫu video 

bài giảng có ý kiến góp ý, đánh giá của Hội đồng. 



3 

 

- Thời hạn thực hiện: Gửi về Sở GDĐT trước tháng 01/2022. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Sở Giáo dục và Đào tạo 

1.1. Phòng Nghiệp vụ dạy học 

- Tổ chức thẩm định, lựa chọn các bài giảng dạy trên truyền hình đối với các 

môn học lớp 1, lớp 2 (trừ Toán, Tiếng Việt và Tiếng Anh) theo CT GDPT 2018 và 

tổ chức xây dựng các bài giảng môn Toán, Tiếng Việt đối với các lớp 3, 4 và 5 theo 

CT GDPT 2006, phối hợp ghi, phát sóng trên Đài truyền hình Ninh Thuận. 

- Tham mưu các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các phòng GDĐT, các trường có 

cấp tiểu học trong việc xây dựng, thẩm định các video BGTT nội dung cốt lõi của 

bài học/chủ đề các môn học theo kế hoạch. 

- Tham mưu ban hành các Quyết định thành lập Hội đồng và triển khai kế 

hoạch thẩm định  các video bài giảng do các đơn vị gửi về (cơ cấu, thành phần các 

hội đồng tại Phụ lục 2 kèm theo) gửi Bộ GDĐT và đưa vào kho học liệu của ngành.  

 - Kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện.  

1.2. Phòng Kế hoạch – Tài chính 

Hướng dẫn kinh phí, chế độ xây dựng bài giảng, thẩm định bài giảng trực 

tuyến và bài giảng trên truyền hình, chế độ dạy học trên truyền hình. 

2. Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố 

- Căn cứ bảng phân công của Sở GDĐT, Phòng GDĐT các huyện, thành phố 

chủ trì xây dựng bài giảng dạy học trên truyền hình và xây dựng video BGTT nội 

dung cốt lõi của bài học/chủ đề các môn học lớp 1, lớp 2 theo CT GDPT 2018, lựa 

chọn, phân công giáo viên các môn học lớp 3, lớp 4, lớp 5 theo CT GDPT 2006 và 

tổ chức thẩm định video của các trường. Sau khi thẩm định, các Phòng GDĐT gửi 

về Sở GDĐT số lượng video các môn học theo sự phân công và tiến độ thực hiện. 

- Tham mưu ban hành các Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định, triển 

khai kế hoạch thẩm định, lựa chọn các video bài giảng cấp huyện, thành phố (theo 

cơ cấu, thành phần tại Phụ lục 2) gửi về Sở GDĐT. 

3. Các trường tiểu học, trường liên cấp có cấp tiểu học 

- Lựa chọn giáo viên giỏi, giáo viên cốt cán và phân công giáo viên để thiết 

kế bài dạy, xây dựng các video BGTT đối với các nội dung môn học đảm bảo chất 

lượng theo các tiêu chí và gửi về Phòng GDĐT để thẩm định.  

- Chỉ đạo các tổ chuyên môn góp ý, xây dựng bài dạy trên truyền hình và các 

video BGTT theo nội dung trên. 

- Thực hiện theo sự phân công của Phòng GDĐT. 

4. Qui định hồ sơ, bài dạy trên truyền hình và các video BGTT, thời gian 

nộp về Sở GDĐT 

4.1. Hồ sơ, video bài giảng BGTT 
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 Sau khi thẩm định và hoàn thiện các loại hồ sơ, biểu mẫu theo yêu cầu, các 

Phòng GDĐT gửi về Sở GDĐT (qua Bộ phận Giáo dục Tiểu học, địa chỉ email: 

phonggdth.soninhthuan@moet.edu.vn) như sau: 

 - Các video với số lượng theo quy định được kèm theo bản danh sách các 

video có ký, xác nhận của Phòng GDĐT. 

-   Biên bản thẩm định đối với từng bản mẫu video bài giảng; bản mẫu video 

bài giảng có ý kiến góp ý, đánh giá của Hội đồng thẩm định. 

-  Hoàn thiện các nội dung và biểu mẫu theo quy định.  

- Quyết định Thành lập Hội đồng thẩm định của huyện, thành phố. 

Trên đây là Kế hoạch xây dựng video bài giảng trực tuyến nội dung cốt lõi 

các môn học, hoạt động giáo dục trong chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu 

học. Yêu cầu phòng GDĐT các huyện, thành phố và các trường tiểu học, trường 

TH&THCS nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Các Phòng GDĐT (để t/h) 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các Phòng chức năng Sở; 

- Website Sở GDĐT; 

- Lưu: VT, NVDH, LH.  

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Anh Linh 
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