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Gia Lai, ngày 08 tháng 02 năm 2021

V/v triển khai các hệ thống dạy học
trực tuyến qua internet trong thời
gian phòng, chống dịch Covid -19

Kính gửi:
- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố;
- Trung tâm GDNN-GDTX các huyện;
- Các đơn vị trực thuộc Sở;
- Các Trung tâm ngoại ngữ, tin học, kỹ năng sống.
Thực hiện Chỉ thị số 79/CT-BGDĐT ngày 28/01/2021 của Bộ trưởng Bộ
Giáo dục và Đào tạo về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19
trong các cơ sở giáo dục và đào tạo; Chỉ thị số 04/UBND ngày 03/02/2021 của
UBND tỉnh Gia Lai về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19
trên địa bàn tỉnh Gia Lai; Công văn số 432/BGDĐT-GDTrH ngày 29/01/2021
của Bộ GDĐT về việc chủ động điều chỉnh kế hoạch dạy học ứng phó với dịch
Covid-19; Công văn số 195/SGDĐT-VP ngày 30/01/2021 của Sở GDĐT về việc
cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông, học viên trong các cơ sở giáo dục thường
xuyên nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19.
Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các
đơn vị chủ động điều chỉnh kế hoạch dạy học, tổ chức dạy học qua internet trong
thời gian phòng, chống dịch bệnh Covid-19, gồm:
- Công văn số 200/SGDĐT-GDTrH ngày 01/02/2021 về việc tổ chức dạy
học qua internet trong thời gian phòng, chống dịch bệnh Covid-19;
- Công văn số 220/SGDĐT-GDTrH ngày 01/02/2021 về việc chủ động
điều chỉnh kế hoạch dạy học ứng phó với dịch Covid-19;
- Công văn số 221/SGDĐT-GDMN ngày 02/02/2021 về việc điều chỉnh
kế hoạch giáo dục mầm non trong bối cảnh phòng, chống dịch Covid-19;
- Công văn 222/SGDĐT-GDTX ngày 02/02/2021 về việc tổ chức dạy học
qua internet trong thời gian phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
Sau khi xem xét đề nghị của Viettel Gia Lai tại Văn bản số 44/GLIKHDN ngày 02/02/2021 về việc đề xuất triển khai hệ thống dạy học trực tuyến
qua internet, VNPT Gia Lai tại Văn bản số 195/VNPT-GLI-CNTT ngày
04/02/2021 về việc đề xuất triển khai hệ thống hỗ trợ học trực tuyến VNPT Eleaning, Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các đơn vị tăng cường triển khai các
giải pháp dạy học trực tuyến qua internet trong thời gian phòng, chống dịch
Covid -19 theo nội dung của hai đơn vị gửi kèm theo công văn.
Thông tin hỗ trợ triển khai các giải pháp
1. Hệ thống Viettelstudy
Hệ thống được cung cấp bởi Viettel Gia Lai – Chi nhánh Tập đoàn Công
Nghiệp – Viễn thông Quân Đội
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- Địa chỉ học tập: https://K12online.vn
- Tài liệu hướng dẫn: https://k12online.vn/huong-dan-su-dung
- Đầu mối liên hệ, hỗ trợ:
Ông Đào Quang Dần, Cán bộ Công nghệ thông tin – Viettel Gia Lai (điện
thoại 0988 445 939, Email: dandq1@viettel.com.vn);
Ông Nguyễn Đình Phương, Cán bộ Công nghệ thông tin – Viettel Gia Lai
(điện thoại 0988 445 939, Email: phuongnd32@viettel.com.vn).
2. Hệ thống VNPT E-learning
Hệ thống cung cấp bởi Viễn thông Gia Lai – Tập đoàn Bưu chính Viễn
thông Việt Nam
- Địa chỉ học tập: http://lms.vnedu.vn
- Tài liệu hướng dẫn:
https://drive.google.com/drive/folders/1RVwNuvgcIIZSZms_fbkieKlzRX0Lp4L
- Đầu mối liên hệ, hỗ trợ:
Tiếp nhận, cấp tài khoản sử dung: Ông Nguyễn Thanh Tân, Phòng KHDN
– Trung tâm Kinh doanh – VNPT Gia Lai, điện thoại: 0911983999, Email:
tannt.gli@vnpt.vn;
Hỗ trợ kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng: Ông Nguyễn Hoài Văn, điện thoại
0914234999, Email: vannh.gli@vnpt.vn.
Ngoài hai hệ thống nêu trên, các đơn vị có thể lựa chọn hệ thống khác phù
hợp với điều kiện của nhà trường nhưng phải đảm bảo được chất lượng dạy và
học của giáo viên, học sinh (ưu tiên các hệ thống đảm bảo theo tiêu chuẩn Hệ
thống quản lý học trực tuyến LMS, hệ thống quản lý nội dung học tập trực tuyến
LCMS (Learning Content Management System).
Nhận được công văn này yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực
hiện. Trong quá trình triển khai nếu có vướng mắc liên hệ Sở Giáo dục và Đào
tạo để được hướng dẫn (bà Phan Thị Hương, Chuyên viên Văn phòng Sở, điện
thoại 0367 850 603)./.

Nơi nhận:

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

- Như trên;
- Viettel Gia Lai;
- VNPT Gia Lai;
- Lãnh đạo Sở;
- Các phòng CM,NV Sở;
- Lưu: VT, VP.

Nguyễn Văn Long

