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Đắk Lắk, ngày        tháng 9 năm 2021 

 

 

Kính gửi: 

    - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố; 

    - Hiệu trưởng các trường THPT, trường phổ thông có nhiều cấp học; 

    - Giám đốc Trung tâm GDTX tỉnh, trung tâm GDNN-GDTX các 

huyện, thị xã, thành phố. 

Thực hiện Công văn số 523/CNTT ngày 20/9/2021 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo về việc phối hợp triển khai Cuộc thi Thiết kế bài giảng điện tử; Văn bản số 

9175/UBND-KGVX ngày 24/9/2021 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc triển khai 

Công điện số 1190/CĐ-TTg ngày 20/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ, Sở Giáo dục 

và Đào tạo (GDĐT) triển khai đến các đơn vị một số nội dung sau: 

1. Các trường THPT, trường phổ thông có nhiều cấp học; Trung tâm 

GDTX tỉnh, trung tâm GDNN-GDTX các huyện, thị xã, thành phố 

- Tìm hiểu kỹ Thể lệ cuộc thi Thiết kế bài giảng điện tử kèm theo Quyết định 

số 2915/QĐ-BGDĐT ngày 17/09/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban 

hành Thể lệ cuộc thi Thiết kế bài giảng điện tử (có file đính kèm) 

- Phổ biến Thể lệ cuộc thi này đến toàn thể giáo viên; 

- Khuyến khích, động viên, tạo điều kiện thuận lợi để giáo viên có thể tham 

gia cuộc thi. 

2. Phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố 

- Tìm hiểu kỹ Thể lệ cuộc thi Thiết kế bài giảng điện tử kèm theo Quyết định 

số 2915/QĐ-BGDĐT ngày 17/09/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban 

hành Thể lệ cuộc thi Thiết kế bài giảng điện tử (có file đính kèm) 

- Triển khai đến các cơ sở giáo dục trên địa bàn quản lý.  

- Khuyến khích, động viên, tạo điều kiện thuận lợi để các cơ sở giáo dục trực 

thuộc tham gia cuộc thi. 

3. Trách nhiệm của Tác giả tham gia cuộc thi 

- Nghiên cứu kỹ Thể lệ cuộc thi; 

- Xây dựng và nộp sản phẩm dự thi đúng yêu cầu, đúng thời gian quy định; 

- Phối hợp với Ban Tổ chức, đơn vị chủ quản trong việc đăng ký dự thi, nộp 

sản phẩm dự thi; tham gia các diễn đàn trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức, 

kỹ năng khi có yêu cầu. 
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Đây là cuộc thi bổ ích nhằm xây dựng kho học liệu số ngành Giáo dục có chất 

lượng, nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin và tôn vinh trí tuệ, sức sáng 

tạo của các giáo viên trong đổi mới nội dung và đổi mới phương pháp dạy học, vì 

vậy Sở GDĐT đề nghị các đơn vị căn cứ tình hình thực tế để hướng dẫn, động viên 

thầy cô giáo tham gia cuộc thi theo quy định của Ban tổ chức. 

Nhận được Công văn này, Sở GDĐT yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 
- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, GDTrH-GDTX, GDTH-GDMN. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đỗ Tường Hiệp 
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