
Kính gửi các đơn vị, 

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh tham gia học tập trực tuyến bằng 

nhiều hình thức khác nhau. Học sinh có thể xem lại bải giảng bất cứ khi nào, 

không phụ thuộc vào thời gian cố định trên các kênh truyền hình 

Sở Giáo dục và Đào tạo đã hoàn thiện kênh Youtube của Sở (sau đây gọi tắt 

là “Kênh”), Kênh chứa đầy đủ các bài giảng được quay trên truyền hình của các 

khối lớp do Sở GD&ĐT và các PGD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố thực hiện. 

Các video bài giảng trên Kênh được sắp xếp theo khối lớp để thuận tiện cho học 

sinh truy cập. Sở GD&ĐT sẽ kịp thời cập nhật các video bài giảng mới vào Kênh 

để giúp học sinh có thêm kênh thông tin tin cậy để an tâm học tập tại nhà và hoàn 

toàn miễn phí. 

Sở GD&ĐT hướng dẫn cách vào Kênh Youtube của Sở như sau: 

* Cách 1: Dùng máy vi tính, mở trình duyệt web (Chrome, Cốc Cốc …) và 

nhập (copy) chuỗi sau: 

https://www.youtube.com/channel/UCcJM98FvBjUi5kYJotGdoCw 

* Cách 2: dùng ứng dụng Youtube trên điện thoại thông minh: chỉ cần nhập 

mã nhận dạng Kênh như dòng bên dưới vào ô tìm kiếm của ứng dụng Youtube. 

UCcJM98FvBjUi5kYJotGdoCw 

Sau khi vào Kênh (như hình trên), học sinh vào mục “DANH SÁCH 

PHÁT/(Playlists)” (như hình bên dưới) để chọn nhóm 

video bài giảng đã được sắp xếp theo từng khối lớp và 

chọn bài giảng mình cần xem. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCcJM98FvBjUi5kYJotGdoCw


Ngoài ra, để nhận được nhanh nhất các video mới của Kênh, người dùng 

phải đăng ký Kênh bằng cách nhấp chọn nút “Đăng ký (Subscribed)” như hình 

bên dưới và nhấp chọn nút Đăng nhập (để đăng nhập tài khoản email, nếu trình 

duyệt bạn đang dùng chưa đăng nhập tài khoản bằng email): 

 

Trên đây là hướng dẫn của Sở GD&ĐT về việc sử dụng kênh youtube của 

Sở, rất mong các đơn vị, thầy/cô đóng góp ý kiến để Kênh ngày càng hoàn thiện 

và tiện dụng hơn./. 


