
UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

Số:            /SGDĐT-GDPT 

V/v tuyên truyền các bài giảng điện tử  

về hoạt động vận động cho học sinh lớp 

1 luyện tập nâng cao sức khỏe phòng,  

chống dịch COVID -19 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

    
Hà Nội, ngày       tháng  12  năm 2021 

 

Kính gửi:   

- Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện, thị xã; 

- Trường chuyên biệt trực thuộc Sở. 

Thực hiện Công văn số 5600/BGDĐT-GDTC ngày 06/12/2021 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về việc tuyên truyền các bài giảng điện tử về hoạt động vận động 

cho học sinh lớp 1 luyện tập nâng cao sức khỏe phòng, chống dịch COVID -19. 

Trong tình hình dịch bệnh phải học trực tuyến, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị 

các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường tiểu học phổ biến, tuyên truyền, vận 

dụng nguồn tài liệu của Bộ Giáo dục và Đào tạo để triển khai thực hiện vào hoạt 

động dạy học cho học sinh lớp 1, cụ thể như sau: 

I. NỘI DUNG TÀI LIỆU 

1. 10 bài giảng điện tử được thiết kế đồ họa 3D, file.pdf (danh mục kèm 

theo). 

2. Các tập được phát sóng trên kênh VTV7 vào lúc 9h00 thứ 6 và phát lại 

vào thứ 2, 4 hằng tuần (https://vtv.vn/truyen-hinh-truc-tuyen/vtv7.htm ). 

II. ĐĂNG TẢI HẠ TẦNG SỐ 

1. Cổng thông tin điện tử Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

2. Đường link tải bài giảng điện tử và video clip: https:/bit.ly/3ormfWk. 

3. Youtube Vụ Giáo dục Thể chất: https:/bit.ly/3GbQzpy.  

4. Fanpage: https://www.facebook.com/Vugiaoducthechatbgd.  

5. Phối hợp với các đơn vị truyền thông để tuyên truyền về tài liệu. 

Nhận được công văn này, đề nghị các đơn vị cập nhật lịch phát sóng trên 

VTV7 và chia sẻ trên các hạ tầng số như: facebook, youtube. 

(Liên hệ hỗ trợ về tài liệu: Vụ Giáo dục Thể chất, Bộ Giáo dục và Đào tạo – 

đ/c Nguyễn Mạnh Hùng: ĐT: 0975506789, Email: nmhunggdtc@moet.gov.vn ) 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Đ/c Giám đốc Sở (để b/c); 

- Đ/c PGĐ Phạm Xuân Tiến; 

- Lưu VT, GDPT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 

 

Phạm Xuân Tiến 
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