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KẾ HOẠCH 

Hoạt động của Hội đồng thẩm định dạy học 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 

 

Căn cứ Kế hoạch số 2486/KH-SGDĐT ngày 12/10/2021 của Sở Giáo dục 

và Đào tạo về 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; 

Căn cứ Quyết định số       /QĐ-SGDĐT ngày   /10/2021 của Sở Giáo dục 

và Đào tạo về việc thành lập các Hội đồng thẩm định dạy học trên truyền hình 

và video bài giảng trực tuyến các môn học cấp tiểu học tỉnh Ninh Thuận từ năm 

học 2021-2022 (Hội đồng); 

Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) ban hành Kế hoạch hoạt động của Hội 

đồng thẩm định 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 năm học 

2021 -2022 như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Hội đồng giúp Sở GDĐT thẩm định từng bài dạy trên truyền hình và 

từng video bài giảng trực tuyến (BGTT) nội dung cốt lõi các môn học, hoạt 

động giáo dục trong chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học để gửi về Bộ 

GDĐT. 

- Hội đồng làm việc nghiêm túc, khách quan; đảm bảo thực hiện công 

khai, minh bạch, đúng pháp luật. 

II. NỘI DUNG 

1. Nhiệm vụ và quyền hạn của các thành viên trong Hội đồng 

1.1. Nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng 

- Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở GDĐT về hoạt động của Hội đồng, 

tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động của Hội đồng;  

- Phân công nhiệm vụ của Phó Chủ tịch Hội đồng, Thư kí và các Ủy viên 

Hội đồng; 

- Tổ chức điều hành các phiên họp của Hội đồng đảm bảo chất lượng, 

hiệu quả; 

- Nghiên cứu tiêu chí đánh giá, chuẩn đầu ra cho các video BGTT do Hội 

đồng cung cấp; tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng;  
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- Có văn bản nhận xét, đánh giá, lựa chọn các video BGTT; có ý kiến và 

chịu trách nhiệm về ý kiến, nhận xét, đánh giá, lựa chọn các video BGTT. 

1.2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Phó Chủ tịch Hội đồng  

- Triển khai các văn bản quy định của Bộ GDĐT và Sở GDĐT liên quan 

đến việc đánh giá, lựa chọn các video BGTT tại phiên họp Hội đồng; 

- Nghiên cứu tiêu chí đánh giá, chuẩn đầu ra cho các video BGTT do Hội 

đồng cung cấp; tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng;  

- Có văn bản nhận xét, đánh giá, lựa chọn các video BGTT; có ý kiến và 

chịu trách nhiệm về ý kiến, nhận xét, đánh giá, lựa chọn các video BGTT; 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Hội đồng phân công. 

1.3. Nhiệm vụ và quyền hạn của Thư ký  

- Tham mưu xây dựng kế hoạch hoạt động của Hội đồng; xây dựng các 

mẫu biên bản, phiếu nhận xét, đánh giá, lựa chọn các video BGTT, mẫu báo cáo 

kết quả lựa chọn các video BGTT ,…; 

- Nghiên cứu tiêu chí đánh giá, chuẩn đầu ra cho các video BGTT do Hội 

đồng cung cấp; tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng;  

- Có văn bản nhận xét, đánh giá, lựa chọn các video BGTT; có ý kiến và 

chịu trách nhiệm về ý kiến, nhận xét, đánh giá, lựa chọn các video BGTT; 

- Lập biên bản tổng hợp đầy đủ ý kiến của các thành viên Hội đồng; 

- Tham mưu Báo cáo kết quả thẩm định cho Sở GDĐT để xem xét, quyết 

định gửi về Bộ GDĐT; 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Hội đồng phân công. 

1.4. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ủy viên Hội đồng  

- Nghiên cứu tiêu chí đánh giá, chuẩn đầu ra cho các video BGTT do Hội 

đồng cung cấp; tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng;  

- Có văn bản nhận xét, đánh giá, lựa chọn các video BGTT; có ý kiến và 

chịu trách nhiệm về ý kiến, nhận xét, đánh giá, lựa chọn các video BGTT; 

- Trường hợp không thể tham gia họp Hội đồng phải báo cáo và được sự 

đồng ý của Chủ tịch Hội đồng, gửi văn bản nhận xét, đánh giá, lựa chọn các 

video BGTT cho Chủ tịch Hội đồng trước thời điểm tổ chức cuộc họp; ý kiến 

bằng văn bản về việc thẩm định video của Ủy viên Hội đồng vắng mặt được tính 

vào kết quả thẩm định trong lần bỏ phiếu xếp loại video của Hội đồng; 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Hội đồng phân công. 

2. Nguyên tắc làm việc của Hội đồng 

- Hội đồng làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, khách quan, minh bạch. 

- Cuộc họp của Hội đồng được coi là hợp lệ khi có ít nhất 3/4 (ba phần tư) 

số thành viên tham gia, trong đó có Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Thư kí Hội đồng. 



 

 

3 

- Kết quả của mỗi Hội đồng được lập thành biên bản, trong đó bao gồm 

đầy đủ các ý kiến của các thành viên và được công khai tại Hội đồng. Biên bản 

phải có chữ kí của tất cả các thành viên trong Hội đồng. 

3. Quy trình lựa chọn 

3.1.Thời gian: theo Phụ lục 1 (đính kèm theo văn bản) 

Thời gian họp cụ thể của từng Hội đồng sẽ thông báo sau 

3.2. Địa điểm: Hội trường Sở Giáo dục và Đào tạo và Hội trường của Đài 

truyền hình Ninh Thuận. 

3.3. Thành phần 

Gồm các cán bộ, giáo viên có tên trong các Hội đồng đồng thẩm định bài 

dạy trên truyền hình và video bài giảng trực tuyến các môn học cấp tiểu học tỉnh 

Ninh Thuận từ năm học 2021-2022 theo Quyết định số       /QĐ-SGDĐT ngày   

/10/2021 của Sở GDĐT Ninh Thuận. 

3.4. Hình thức: Hội đồng tổ chức họp thẩm định theo hình thức trực tiếp 

và trực tuyến nếu tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp. 

+ Điểm cầu Sở GDĐT: tại Sở GDĐT 

+ Điểm cầu các thành viên khác: do cá nhân tự bố trí 

3.5. Các bước tiến hành 

* Trước khi họp Hội đồng: 

- Chủ tịch Hội đồng giao cho các thành viên Hội đồng nghiên cứu, nhận 

xét, đánh giá các video BGTT theo các tiêu chí đã quy định. 

- Thư ký của Hội đồng phát biểu mẫu, tài liệu do Sở GDĐT cung cấp đến 

thành viên Hội đồng. 

- Sau khi hoàn thành việc nghiên cứu tiêu chí và các tài liệu liên quan, 

mỗi thành viên ghi vào phiếu đánh giá, nhận xét các video BGTT theo Phụ lục 2 

(đính kèm theo văn bản) và gửi phiếu đánh giá, nhận xét các video BGTT (trước 

2 ngày Hội đồng làm việc) cho Thư ký để tổng hợp. 

* Khi họp Hội đồng: 

- Chủ tịch Hội đồng chủ trì phiên họp, phân công nhiệm vụ các thành viên 

trong Hội đồng. 

- Phó Chủ tịch Hội đồng triển khai các văn bản quy định của Bộ GDĐT, 

của Sở GDĐT liên quan đến việc lựa chọn các video BGTT và kế hoạch hoạt 

động của Hội đồng. 

- Các thành viên trong Hội đồng thảo luận. 

- Chủ tịch Hội đồng đề cử Tổ kiểm phiếu gồm 03 thành viên (Tổ trưởng, 

thư kí và tổ viên). Các thành viên trong Hội đồng biểu quyết bằng hình thức bỏ 

phiếu kín. 
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- Hội đồng bỏ phiếu: 

 + Thành viên Hội đồng nhận xét, đánh giá, xếp loại video BGTT theo 

Phụ lục 3 (đính kèm theo văn bản) và gửi cho Thư ký Hội đồng sau khi kết thúc 

phiên họp.  

+ Video BGTT được lựa chọn phải đạt trên 1/2 (một phần hai) số phiếu 

đồng ý lựa chọn.  

- Thư kí tổng hợp kết quả bình chọn và lập biên họp Hội đồng lựa chọn 

video BGTT. 

Trên đây là kế hoạch hoạt động của Hội đồng thẩm định dạy học 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 năm học 2021 

- 2022, Sở GDĐT ye u cầu Ph ng GDĐT các huy  n, thành phố, các trường 

tiểu học, trường liên cấp có cấp tiểu học, các thành viên của các Hội đồng  và 

các cá nhân có liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc và hiệu quả nội dung 

này./. 

Nơi nhận            CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG   
- Ph ng GDĐT các huyện, TP (để t/h);         

- Các trường TH, trường liên cấp có cấp TH (để th/h); 

- Các thành viên HĐTĐ (để th/h); 

- Website Sở; 

- Lưu VT, NVDH, LH. 

 

       GIÁM ĐỐC SỞ GDĐT NINH THUẬN 

             Nguyễn Huệ Khải 
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