
UBND TỈNH HƯNG YÊN 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

Số: 1578 /SGDĐT-CTTT-GDCN 

V/v tuyên truyền các bài tập thể 

dục dành cho học sinh tập luyện 

nâng cao sức khỏe phòng, chống 

dịch Covid-19 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 
         Hưng Yên, ngày   01 tháng 9 năm 2020 

 

Kính gửi:  

- Phòng giáo dục và đào tạo các huyện, thị xã, thành phố; 

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

- Các trung tâm GDNN-GDTX huyện, thị xã, thành phố; 

- Các trường có dạy chương trình GDTX cấp THPT. 

 

Thực hiện Quyết định số 2473/QĐ-BGD ĐT ngày 27/8/2020 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo v/v phê duyệt tài liệu 05 bài tập thể dục (video) 

và tài liệu hướng dẫn tập luyện 05 video cho học sinh phòng, chống dịch 

Covid-19; Công văn số 3323/BGDĐT-GDTC ngày 28/8/2020 v/v tuyên truyền 

các bài tập thể dục dành cho học sinh tập luyện nâng cao sức khỏe phòng, 

chống dịch Covid-19, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị giáo dục triển 

khai thực hiện nội dung sau: 

Tuyên truyền, phổ biến tài liệu (theo danh mục đính kèm) để học sinh 

tham khảo tập luyện nhằm nâng cao sức khỏe, tăng cường thể lực phòng, chống 

dịch Covid-19.  

Địa chỉ khai thác tài liệu:  

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

- Đường link tải tài liệu: https://bit.ly/2ExIroY 

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

Khuyến khích các đơn vị phối hợp với các đơn vị truyền thông để tuyên 

truyền về tài liệu, tăng cường chia sẻ trên hạ tầng số như facebook, youtube,… 

nhằm triển khai tuyên truyền kịp thời, rộng rãi. 

  Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Ban GĐ Sở; 

- Các Phòng thuộc Sở; 

- Lưu VT, CTTT-GDCN. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Phan Xuân Quyết 
 
 
 

https://bit.ly/2ExIroY
https://www.facebook.com/Vugiaoducthechatbgd


 
DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU 

( Đính kèm Công văn số 1578 /SGDĐT-CTTT-GDCN ngày 01 tháng 9 năm 2020). 

 
 Nội dung tài liệu 

I. CÁC BÀI TẬP THỂ DỤC (VIDEO) 

Video số 01 BÀI TẬP THỂ DỤC 

DÀNH CHO TRẺ MẪU GIÁO VÀ HỌC SINH TIỂU HỌC 

(Bài hát: Bé vui khỏe - Nhạc và lời: Lê Vinh Phúc) 

Video số 02 BÀI TẬP THỂ DỤC 

DÀNH CHO TRẺ MẪU GIÁO VÀ HỌC SINH TIỂU HỌC 

(Bài hát: Em phòng, chống Corona ở trường - Nhạc và lời: Bùi Anh Tôn) 

Video số 03 BÀI TẬP THỂ DỤC 

DÀNH CHO HỌC SINH THCS 

( Bài hát: Chống dịch như chống giặc - Nhạc và lời: Ưng Đại Vệ) 

Video số 04 BÀI TẬP THỂ DỤC 

DÀNH CHO HỌC SINH THCS 

(Bài hát: Ghen Covy - Thuộc  dự án truyền thông phòng, chống Covid-19, 

Viện sức khỏe nghề nghiệp và môi trường, Bộ Y tế - Nhạc và lời: Khắc Hưng) 

Video số 05 BÀI TẬP THỂ DỤC 

DÀNH CHO HỌC SINH THPT 

( Bài hát: Corona - Đại dịch sẽ phải lùi xa - Nhạc và lời: Bùi Anh Tú) 

 II. TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN TẬP LUYỆN: file PDF, 64 trang. 
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