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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  

 

Thực hiện Kế hoạch số 880/KH-BGDĐT ngày 07/9/2021 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo (GDĐT) về việc xây dựng video bài giảng trực tuyến (BGTT) nội 

dung cốt lõi các môn học, hoạt động giáo dục (sau đây gọi chung là môn học) 

trong chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học; Sở GDĐT Hà Nam ban 

hành kế hoạch xây dựng video BGTT nội dung cốt lõi các môn học trong chương 

trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học, cụ thể như sau: 

I. Mục đích, yêu cầu 

1. Mục đích  

Xây dựng 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. 

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. 

2. Yêu cầu 

Video các bài giảng 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 video BGTT 

Tổ chức xây dựng các video BGTT nội dung cốt lõi của bài học/chủ đề 

các môn học (trừ môn Toán, môn Tiếng Việt và mônTiếng 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 (Chương trình giáo dục phổ thông 2018); 

xây dựng bài giảng 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 (Chương trình giáo 

dục phổ thông 2006). 
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2. Tổ chức thẩm định video BGTT 

Tổ chức các hội đồng thẩm định video BGTT theo các tiêu chí, thời gian 

tổ chức thẩm định tối đa 05 ngày cho mỗi đợt, mỗi môn học ở mỗi lớp học. 

3. Sản phẩm 

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. 

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. 

4. Tiến độ thực hiện: Theo phụ lục 2 đính kèm. 

III. Kinh phí 

Kinh phí thực hiện được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước, nguồn tài trợ 

và các nguồn tài chính hợp pháp khác theo quy định của pháp luật. 

IV. Tổ chức thực hiện 

1. Phòng Giáo dục Mầm non và Giáo dục Tiểu học 

Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các nhiệm vụ cụ thể sau: 

Tham mưu ban hành các Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định chất lượng 

video bài giảng định (theo cơ cấu, thành phần tại Phụ lục 3) và các văn bản liên quan. 

Chủ trì chuẩn bị các điều kiện về nội dung thẩm định các video bài giảng,  

dự trù, thanh quyết toán kinh phí tổ chức các đợt thẩm định; 

Kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện của các phòng GDĐT. 

2. Văn phòng Sở 

Phối hợp với Phòng Giáo dục Mầm non và Giáo dục Tiểu học chuẩn bị 

các điều kiện về cơ sở vật chất, hội trường và hạ tầng công nghệ thông tin, 

đường truyền để tổ chức thẩm định các video BGTT. 

3. Phòng Kế hoạch Tài chính 

Tham tham mưu lãnh đạo Sở xem xét cấp kinh phí để triển khai các nhiệm 

vụ của Kế hoạch này; hướng dẫn Phòng Giáo dục Mầm non và Giáo dục Tiểu 

học lập dự toán và thực hiện thanh quyết toán theo quy định. 

4. Các phòng Giáo dục và Đào tạo  

Chỉ đạo các cơ sở giáo dục lựa chọn giáo viên giỏi, giáo viên cốt cán, phân 

công giáo viên để tổ chức xây dựng video BGTT đối với các nội dung môn học 

đảm bảo chất lượng theo các tiêu chí: 

- Đối với lớp 1, 2: 
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+ Xây dựng các video BGTT nội dung cốt lõi của bài học/chủ đề các môn 

học lớp 1, lớp 2 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 (trừ môn Toán, môn 

Tiếng Việt và mônTiếng Anh);  

- Đối với lớp 3, 4, 5: 

+ Xây dựng bài giảng 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 2006. 

- Tập hợp các video BGTT và gửi về Sở GDĐT trước ngày 30/11/2021 

(đối với nội dung chương trình học kì I) và trước ngày 18/01/2022 (đối với nội 

dung chương trình học kì II) (theo phụ lục 2) để thẩm định;  

Trên đây là kế hoạch xây dựng video BGTT nội dung cốt lõi các môn học 

trong chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học. Sở GDĐT yêu cầu các đơn 

vị nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai nếu có vướng mắc, 

các đơn vị phản ánh kịp thời về Sở Giáo dục và Đào tạo (qua Phòng Giáo dục 

Mầm non và Giáo dục Tiểu học) để giải quyết./.  

Nơi nhận:  
- Lãnh đạo Sở (để chỉ đạo); 

- Các phòng GDĐT; 

- Phòng KHTC, Văn phòng Sở; 

- Lưu: VT, GDMN&GDTH.                         

  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 
 

 

 

Hoàng Anh Tuấn 

 

 

 

 

(để t/h) 
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