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Kính gửi: Các sở giáo dục và đào tạo 1 

Với mục đích 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 
nhà giáo trong đổi mới nội dung và đổi mới phương pháp dạy học góp phần xây 

dựng môi trường học tập suốt đời và mang lại sự công bằng trong tiếp cận giáo dục 
đối với tất cả người học, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phát động và ban hành Thể lệ 
cuộc thi Thiết kế bài giảng điện (kèm theo Quyết định số 2915/QĐ-BGDĐT ngày 

17/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo), để triển khai Cuộc thi có hiệu 
quả,  Cục Công nghệ thông tin trân trọng đề nghị Quý Sở phối hợp triển khai một 
số nội dung sau đây: 

1. Phổ biến Thể lệ Cuộc thi đến tất cả các cơ sở giáo dục trên địa bàn, trong 
đó lưu ý một số thông tin sau: 

a) Sản phẩm dự thi (bài giảng điện tử) 

- Có 2 loại bài giảng điện tử là: Bài giảng e-Learning và video bài giảng. 

- Phạm vi và nội dung bài giảng điện tử: Bài giảng triển khai được toàn bộ 
quá trình (các hoạt động) dạy và học (tối thiểu cho một tiết học) thuộc chương trình 

giáo dục phổ thông (đối với lớp 1, lớp 2 và lớp 6 theo Chương trình giáo dục phổ 
thông 2018, các lớp còn lại theo Chương trình giáo dục phổ thông 2006). Bài giảng 
giúp học sinh tự học, học trực tuyến hoặc sử dụng dạy học kết hợp (giữa tự học, 

học trực tuyến và dạy học trên lớp); phù hợp với các hướng dẫn của Bộ Giáo dục 
và Đào tạo về mục tiêu, yêu cầu, nội dung và phương pháp dạy học của bài học. 

- Mỗi bài giảng điện tử dự thi có thời lượng không dài quá 25 phút; 

b) Yêu cầu bắt buộc để tham gia Cuộc thi  

- Để tham gia Cuộc thi, thầy cô giáo (tác giả) phải có tài khoản sử dụng trên 

hệ thống igiaoduc.vn. Mỗi tài khoản gồm 2 thông tin: Tên đăng nhập (là mã định 
danh của từng giáo viên) và mật khẩu (tại địa chỉ csdl.moet.gov.vn). Tác giả liên 
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hệ nhà trường để lấy thông tin tài khoản. Đôi với tác giả không có tài khoản trên 
csdl.moet.gov.vn thì thực hiện theo hướng dẫn trên hệ thống igiaoduc.vn; 

- Nộp sản phẩm dự thi theo hình thức trực tuyến tại địa chỉ igiaoduc.vn, chọn 

mục “CUỘC THI BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ 2021”; 

c) Các mốc thời gian 

- Kho học liệu số của Hệ tri thức Việt số hóa (igiaoduc.vn) bắt đầu mở tiếp 

nhận sản phẩm dự thi từ ngày 30/9/2021 đến hết ngày 30/10/2021. Thời hạn cuối 
cùng Ban Tổ chức tiếp nhận sản phẩm dự thi là 24h00 ngày 30/10/2021; 

2. Chỉ đạo các phòng giáo dục và đào tạo, các cơ sở giáo dục tổ chức, hỗ trợ 

và tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên tham gia dự thi. 

Chi tiết các quy định Cuộc thi có trong Quyết định số 2915/QĐ-BGDĐT 
(xin gửi kèm theo). 

Cục Công nghệ thông tin mong nhận được sự phối hợp của Quý Sở trong 
triển khai Cuộc thi có hiệu quả. 

Trân trọng./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn (để b/c); 
- Cục trưởng (để b/c); 
- Lưu: VT. 

KT. CỤC TRƯỞNG 
PHÓ CỤC TRƯỞNG 

  
 

 
 

 
Tô Hồng Nam 
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