
UBND TỈNH HƯNG YÊN 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Số: 956/SGDĐT-GDTrH-GDTX 

V/v phát động Cuộc thi xây dựng  

thiết bị dạy học số lần thứ I, năm 2022  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

   

Hưng Yên, ngày 25 tháng 5 năm 2022 

 

Kính gửi:   

                            - Các phòng Giáo dục và Đào tạo; 

        - Các trường THPT, trường PT có nhiều cấp học; 

       - Các trung tâm GDNN-GDTX. 
  

Căn cứ Quyết định số 1338/QĐ-BGDĐT ngày 19/5/2022 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo (GDĐT) về việc ban hành Thể lệ Cuộc thi xây dựng thiết bị dạy 

học số lần thứ I, năm 2022 (sau đây gọi tắt là Thể lệ Cuộc thi), Sở GDĐT đề 

nghị các đơn vị thực hiện nội dung sau: 

 1. Phổ biến Thể lệ Cuộc thi và phát động Cuộc thi xây dựng thiết bị dạy 

học số lần thứ I, năm 2022 đến toàn thể giáo viên và học sinh.  

2. Tổ chức chọn cử các sản phẩm tham dự Cuộc thi của giáo viên, học 

sinh đảm bảo các tiêu chí Cuộc thi.  

3. Thủ trưởng đơn vị thường xuyên theo dõi, đôn đốc và tạo điều kiện 

thuận lợi để giáo viên, học sinh có sản phẩm tham dự Cuộc thi đúng thời gian 

quy định của Ban Tổ chức: Hoàn thành đăng kí dự thi và nộp bằng hình thức 

trực tuyến tại Website: http://tbdhs.moet.gov.vn, trước ngày 15/8/2022.  

Sở GDĐT gửi kèm theo Công văn này Thể lệ Cuộc thi. Thủ trưởng các 

đơn vị báo cáo về Sở kết quả triển khai Cuộc thi của đơn vị qua email: 

phonggdtrh.sohungyen@moet.edu.vn trước ngày 20/8/2022. Trong quá trình 

thực hiện nếu có vướng mắc, các đơn vị liên hệ về Sở (qua phòng GDTrH-

GDTX, GDMN-GDTH) để được hướng dẫn./.   

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Giám đốc, các Phó GĐ; 

- Phòng GDMN-GDTH; 

- Lưu: VT, GDTrH-GDTX. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Đỗ Văn Khải 
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