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  Kính gửi:   

                                            - Các phòng Giáo dục và Đào tạo; 

                                            - Các đơn vị trực thuộc.  

 

Thực hiện Quyết định số 2915/QĐ-BGDĐT ngày 17/9/2021 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo về việc ban hành Thể lệ Cuộc thi Thiết kế bài giảng điện tử;  

Theo đó, Cuộc thi Thiết kế bài giảng điện tử nhằm mục đích xây dựng kho học 

liệu số ngành Giáo dục có chất lượng phục vụ đổi mới nội dung, phương pháp dạy - 

học, kiểm tra, đánh giá góp phần nâng cao chất lượng giáo dục; xây dựng môi trường 

học tập suốt đời và mang lại sự công bằng trong tiếp cận giáo dục. Nâng cao kỹ năng 

ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động dạy, học cho nhà 

giáo và học sinh. Tôn vinh trí tuệ, sức sáng tạo của các nhà giáo trong đổi mới nội 

dung và đổi mới phương pháp dạy học. 

Để triển khai hiệu quả Cuộc thi, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Thủ trưởng 

các đơn vị thực hiện một số việc sau: 

1. Tổ chức triển khai Thể lệ Cuộc thi đến tất cả giáo viên trong các trường phổ 

thông, trung tâm giáo dục thường xuyên. 

2. Khuyến khích, động viên và tạo điều kiện thuận lợi để giáo viên có thể tham 

gia Cuộc thi. 

Sở Giáo dục và Đào tạo gửi Thể lệ Cuộc thi kèm Công văn này, đề nghị Thủ 

trưởng các đơn vị triển khai, thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên (để t/hiện);   
- GĐ, các PGĐ Sở;  
- Lưu: VT, GDTrH.                                                  

KT. GIÁM ĐỐC                

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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