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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 842 /KH-SGDĐT

Bắc Ninh, ngày14tháng 6 năm 2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
Tổ chức Cuộc thi Xây dựng thiết bị dạy học số lần thứ I năm 2022
trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Căn cứ Kế hoạch số 457/KH-BGDĐT ngày 26/4/2022 của Bộ Giáo dục và
Đào tạo (GDĐT) về việc tổ chức Cuộc thi Xây dựng thiết bị dạy học số lần thứ I
năm 2022;
Căn cứ Quyết định số 1338/QĐ-BGDĐT ngày 19/5/2022 của Bộ GDĐT về
Ban hành Thể lệ Cuộc thi Xây dựng thiết bị dạy học số lần thứ I, năm 2022;
Sở GDĐT xây dựng Kế hoạch tổ chức Cuộc thi Xây dựng thiết bị dạy học
số lần thứ I năm 2022, trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
a) Xây dựng và phát triển Kho học liệu số về thiết bị dạy học số có chất
lượng. Các thiết bị dạy học số được chia sẻ, sử dụng rộng rãi trong các cơ sở giáo
dục.
b) Khuyến khích, thúc đẩy phong trào thiết kế, sáng tạo thiết bị dạy học
trong giáo viên và học sinh, các tổ chức, cá nhân có quan tâm để bổ sung, khắc
phục những khó khăn về thiết bị dạy học tại các cơ sở giáo dục trong quá trình
triển khai Chương trình giáo dục phổ thông (CTGDPT) 2018.
c) Bổ sung nguồn tư liệu dạy học, thiết bị dạy học để sử dụng trong công tác
dạy và học tại các cơ sở giáo dục, đặc biệt là những nơi chưa có điều kiện mua
sắm đầy đủ trang thiết bị dạy học. Từ đó góp phần hỗ trợ các địa phương, các cơ
sở giáo dục trong việc chuẩn bị dạy học tối thiểu theo quy định tại Thông tư số
37/2021/TT-BGDĐT ngày 31/12/2021 về ban hành danh mục thiết bị tối thiểu
cấp Tiểu học; Thông tư số 38/2021/TT-BGDĐT ngày 31/12/2021 về ban hành
danh mục thiết bị tối thiểu cấp THCS; Thông tư số 39/2021/TT-BGDĐT ngày
31/12/2021 về ban hành danh mục thiết bị tối thiểu cấp THPT.
d) Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy - học,
góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục theo đúng mục tiêu của
chương trình chuyển đổi số quốc gia và của Bộ GDĐT.
2. Yêu cầu
a) Thiết bị dạy học số được lựa chọn chia sẻ trên Kho học liệu phải đảm bảo
tính khoa học, sư phạm, đáp ứng yêu cầu của CTGDPT 2018, phù hợp với xu
hướng đổi mới phương pháp dạy học trong bối cảnh của cuộc cách mạng công
nghiệp lần thứ 4.
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b) Khuyến khích tổ chức các cuộc thi ở cấp trường, cấp xã, cấp huyện, cấp
tỉnh để tạo phong trào sáng tạo, tự làm thiết bị dạy học.
c) Cuộc thi đảm bảo nghiêm túc, khách quan, công bằng, thiết thực, hiệu
quả, không phô trương, hình thức, lãng phí.
II. NỘI DUNG
1. Sản phẩm dự thi
Thiết bị dạy học tham gia dự thi là các thiết bị dạy học được xây dựng/thiết
kế/số hóa để sử dụng hoàn toàn hoặc một phần trên môi trường số phục vụ cho
công tác dạy và học ở cơ sở giáo dục như:
- Tư liệu dạy học: Bộ tranh ảnh, Video clip;
- Phần mềm thí nghiệm ảo, mô phỏng thí nghiệm;
- Thiết bị thí nghiệm thực hành được kết nối và có thể tương tác được trên
máy tính/điện thoại/máy tính bảng hoặc tương tác qua môi trường mạng;
- Các sản phẩm là thiết bị dạy học khác có thể sử dụng trên môi trường số
để tăng cường sự trải nghiệm của người học và có thể thay thế được thiết bị dạy
học truyền thống.
2. Đối tượng tham gia
Giáo viên, học sinh phổ thông tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Bắc
Ninh và các tổ chức, cá nhân (nhóm cá nhân) đang cư trú trên địa bàn tỉnh quan
tâm đều có thể tham dự cuộc thi (sau đây gọi chung là tác giả).
3. Cách thức tổ chức
- Phạm vi tổ chức: trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.
- Hình thức tổ chức: trực tuyến hoặc trực tiếp.
- Sở GDĐT ban hành kế hoạch chung và kế hoạch chi tiết theo từng cấp học.
- Các Phòng GDĐT phát động, triển khai tổ chức theo từng cấp học thuộc
địa bàn quản lý. Tổng hợp sản phẩm dự thi của các đơn vị trên địa bàn và tổ chức
đánh giá sản phẩm dự thi theo các tiêu chí quy định, các sản phẩm đạt tiêu chuẩn
sẽ được công nhận (hoặc khen thưởng tùy khả năng kinh phí tổ chức của địa
phương); lựa chọn các sản phẩm có chất lượng theo từng cấp học gửi về Sở GDĐT
để tổng hợp, tổ chức đánh giá cuộc thi cấp tỉnh.
- Các đơn vị trực thuộc phát động, triển khai tổ chức tại đơn vị mình theo
từng khối lớp, lựa chọn sản phẩm đạt tiêu chuẩn gửi về Sở GDĐT để tổng hợp, tổ
chức đánh giá cuộc thi cấp tỉnh.
- Sở GDĐT sẽ tổng hợp sản phẩm dự thi của các Phòng GDĐT và các đơn
vị trực thuộc; tổ chức đánh giá sản phẩm dự thi theo các tiêu chí định, các sản
phẩm đạt giải sẽ được công nhận, khen thưởng, chia sẻ trên Kho học liệu số của
ngành đồng thời tiếp tục gửi tham dự Vòng Chung khảo Cuộc thi do Bộ GDĐT tổ
chức.
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- Thời gian tổ chức: Dự kiến theo phụ lục đính kèm.
4. Thể lệ cuộc thi
Thực hiện theo Quyết định số 1338/QĐ-BGDĐT ngày 19/5/2022 của Bộ
GDĐT ban hành Thể lệ Cuộc thi Xây dựng thiết bị dạy học số lần thứ I, năm 2022
(kèm theo kế hoạch).
5. Quản lý và sử dụng sản phẩm dự thi
Tất cả các sản phẩm thiết bị dạy học số nếu đáp ứng các điều kiện đề ra và
có thể sử dụng trong hệ thống giáo dục sẽ được chia sẻ rộng rãi trên website của
ngành để các cơ sở giáo dục, giáo viên, học sinh và các đối tượng khác quan tâm
có thể cùng khai thác và sử dụng.
6. Khen thưởng
Sở GDĐT sẽ khen thưởng các sản phẩm đạt giải cấp tỉnh, cấp quốc gia, vinh
danh những cá nhân và tập thể có nhiều đóng góp để làm phong phú Kho học liệu
số ngành giáo dục thông qua Cuộc thi này.
Các Phòng GDĐT và các cơ sở trường học chủ động các hình thức khen
thưởng các sản phẩm có chất lượng tại các cuộc thi tổ chức tại đơn vị mình, tùy
vào khả năng huy động các nguồn tài chính hợp pháp.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở GDĐT
Sở GDĐT chủ trì phát động và tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh, thành lập hội đồng
đánh giá Cuộc thi cấp tỉnh. Huy động các nguồn lực xã hội để trao giải cho các sản
phẩm đạt giải. Đề xuất các sản phẩm tham gia Vòng Chung khảo do Bộ GDĐT tổ chức.
a) Phòng Kế hoạch – Tài chính
- Là đơn vị thường trực Ban Tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh.
- Chủ trì, phối hợp với các phòng thuộc Sở, tham mưu cho Lãnh đạo Sở
thành lập và phân công nhiệm vụ Ban chỉ đạo, Ban tổ chức, Ban giám khảo, Tổ
giúp việc Cuộc thi cấp tỉnh; tham mưu ban hành các văn bản liên quan đến Cuộc thi;
- Chịu trách nhiệm huy động, đảm bảo các điều kiện cơ sở vật chất và tài
chính và các nguồn lực để tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh, cấp quốc gia.
- Giới thiệu thành viên tham gia Ban Giám khảo đánh giá Cuộc thi cấp tỉnh.
b) Phòng Giáo dục Tiểu học
- Giới thiệu thành viên tham gia Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Ban Giám khảo,
Tổ giúp việc cho cuộc thi các cấp.
- Chủ trì xây dựng hướng dẫn tổ chức thi cấp Tiểu học.
- Phối hợp, hướng dẫn các phòng GDĐT trong quá trình tổ chức cuộc thi cấp
huyện khối tiểu học.
- Phối hợp với các phòng liên quan trong công tác tổ chức cuộc thi các cấp.
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c) Phòng Giáo dục Trung học - GDTX
- Giới thiệu thành viên tham gia Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Ban Giám khảo,
Tổ giúp việc cho cuộc thi các cấp.
- Chủ trì xây dựng hướng dẫn tổ chức thi cấp THCS và khối các đơn vị trực thuộc.
- Phối hợp, hướng dẫn các phòng GDĐT trong quá trình tổ chức cuộc thi cấp
huyện khối THCS.
- Hướng dẫn cho các trường THPT, trung tâm GDTX, GDNN-GDTX và các
đơn vị trực thuộc trong quá trình tổ chức cuộc thi tại đơn vị.
- Phối hợp với các phòng ban liên quan trong công tác tổ chức cuộc thi các cấp.
d) Phòng Quản lý chất lượng giáo dục
- Giới thiệu thành viên tham gia Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Ban Giám khảo,
Tổ giúp việc cho cuộc thi các cấp.
- Phối hợp với các phòng ban liên quan trong công tác tổ chức cuộc thi các cấp.
- Phối hợp hướng dẫn các phòng GDĐT và các đơn vị trực thuộc trong công
tác tổ chức cuộc thi tại đơn vị.
e) Phòng Tổ chức – Hành chính
- Chủ trì tham mưu cho Lãnh đạo Sở công tác khen thưởng cho các Tác giả
đoạt giải của Cuộc thi;
- Thực hiện thanh quyết toán cho các hoạt động của Cuộc thi tại Sở GDĐT
theo quy định;
- Thực hiện công tác truyền thông về Cuộc thi.
- Phối hợp với các đơn vị liên quan trong công tác tổ chức Cuộc thi.
f) Thanh tra Sở
- Chủ trì các hoạt động kiểm tra, giám sát, thanh tra cuộc thi các cấp theo
phân công.
- Phối hợp với các đơn vị liên quan trong công tác tổ chức Cuộc thi.
g) Phòng: Công tác HSSV; GDMN
Phối hợp với các đơn vị liên quan trong công tác tổ chức Cuộc thi.
2. Phòng GDĐT
- Chủ trì tổ chức phát động Cuộc thi tại địa phương;
- Phổ biến Thể lệ Cuộc thi đến tất cả các giáo viên, học sinh và đối tượng
quan tâm đến Cuộc thi;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho các giáo viên, học sinh tham gia Cuộc thi;
- Chủ trì tổ chức đánh giá các sản phẩm tại cuộc thi của địa phương và đề xuất
các sản phẩm tham gia Cuộc thi cấp tỉnh.
- Chuẩn bị kinh phí, huy động các nguồn lực xã hội hóa và các điều kiện cần
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thiết cho hoạt động tổ chức Cuộc thi tại địa phương. Hỗ trợ kinh phí đi lại, ăn ở
cho các tác giả được giải tham dự cuộc thi và lễ trao giải cấp tỉnh.
3. Các đơn vị trực thuộc Sở GDĐT
- Phát động và tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên, học sinh tham gia Cuộc
thi; tổ chức chấm chọn tại đơn vị và gửi sản phẩm đủ tiêu chuẩn tham gia dự
Cuộc thi cấp tỉnh.
- Chuẩn bị kinh phí, huy động các nguồn lực xã hội hóa và các điều kiện cần
thiết cho hoạt động tổ chức Cuộc thi tại đơn vị. Hỗ trợ kinh phí đi lại, ăn ở cho các
tác giả được giải tham dự cuộc thi và lễ trao giải cấp tỉnh.
IV. KINH PHÍ
Kinh phí tổ chức Cuộc thi Xây dựng thiết bị dạy học số lần thứ I năm 2022 từ
nguồn ngân sách nhà nước, nguồn tài trợ và các nguồn tài chính hợp pháp khác
theo quy định của pháp luật./.
Nơi nhận:
- Bộ GDĐT (b/c);
- UBND tỉnh (b/c)
- UBND các huyện, TP (p/h chỉ đạo);
- GĐ và các PGĐ Sở;
- Thanh tra và các phòng thuộc Sở (thực hiện);
- Phòng GDĐT các huyện, TP (thực hiện);
- Các đơn vị trực thuộc Sở (thực hiện);
- Lưu: VT, KHTC.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hữu Bình

PHỤ LỤC
(Kèm theo Kế hoạch 842 /KH-SGDĐT ngày 14 /6/2022 của Sở GDĐT)
TT

Nội dung thực hiện

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian hoàn
thành dự kiến

1

Xây dựng kế hoạch, thông báo cuộc thi
cấp tỉnh

Phòng KH-TC

Các phòng thuộc Sở

08/6/2022

2

Thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức và
Phòng KH-TC
tổ giúp việc cuộc thi cấp tỉnh

Các phòng thuộc Sở

08/6/2022

3

Các phòng GDĐT và các đơn vị trực
thuộc phát động, thông báo cuộc thi tại
địa phương, đơn vị

Các đơn vị liên quan

08/6/2022

4

Tổ chức thu sản phẩm dự thi

5

Tổ chức đánh giá sản phẩm tại các
phòng GDĐT; các đơn vị trực thuộc Sở

6

Các phòng GDĐT; các đơn vị trực
thuộc Sở gửi sản phẩm về Sở GDĐT

7

Sản phẩm

Từ 01/7/2022 đến
20/8/2022
Từ 20/8/2022 đến
30/8/2022

Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi
Xây dựng thiết bị dạy học số
lần thứ I năm 2022 trên địa
bàn tỉnh Bắc Ninh
Quyết định thành lập Ban Chỉ
đạo, Ban Tổ chức và tổ giúp
việc Ban Tổ chức
Thông báo kế hoạch cuộc thi
đến các đơn vị, truyền thông
về cuộc thi
Các sản phẩm được thu về và
phân loại
Đánh giá, chấm điểm các sản
phẩm dự thi

Các phòng thuộc Sở

Từ 30/8/2022 đến
14/9/2022

Các sản phẩm được thu về và
phân loại

Sở GDĐT tổ chức đánh giá các sản
Hội đồng giám khảo do
phẩm dự thi do các phòng GDĐT và các
Sở thành lập
đơn vị trực thuộc gửi về

Các phòng thuộc Sở và
các đơn vị liên quan

Từ 15/9/2022 đến
30/9/2022

Đánh giá, chấm điểm các sản
phẩm dự thi,

8

Công bố và tổ chức trao giải cấp tỉnh

Ban tổ chức

Các phòng thuộc Sở và
các đơn vị, cá nhân liên
quan

Từ 01/10/2022 đến
25/10/2022

Trao thưởng cho tác giả đạt
giải cấp tỉnh

9

Công bố sản phẩm đạt yêu cầu lên
website của ngành

Phòng TC-HC

Các phòng thuộc Sở

Từ 25/10/2022

Công bố lên website ngành

Các phòng GDĐT; các
đơn vị trực thuộc Sở
Các phòng GDĐT; các
đơn vị trực thuộc Sở
Các phòng GDĐT; các
đơn vị trực thuộc Sở
Phòng KH-TC

Các đơn vị liên quan
Các đơn vị liên quan

