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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

V/v triển khai hệ thống học tập trực tuyến
để ôn tập kiến thức các môn học.

Kính gửi:
- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố;
- Trung tâm GDNN-GDTX các huyện, thị xã, thành phố;
- Các trường THPT, Trung tâm GDTX tỉnh.
Để giúp các thầy cô có công cụ trợ giúp học sinh giải đáp các thắc mắc liên
quan đến bài học, hướng dẫn học sinh tự ôn tập, củng cố, mở rộng kiến thức tại
nhà trong thời gian nghỉ học. Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hải Dương đề nghị
Trưởng phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố; Hiệu trưởng các trường THPT
triển khai và hướng dẫn học sinh ôn luyện online miễn phí trên hệ thống học tập
trực tuyến của Viettel và VNPT. Cụ thể:
1. Viettel và VNPT hỗ trợ sẵn các khóa học onlile miễn phí từ lớp 1 đến lớp
12 trên hệ thống https://viettelstudy.vn của Viettel và hệ thống
http://lms.vnedu.vn của VNPT để học sinh chủ động học tập và ôn luyện.
2. Các nhà trường phối hợp với các đơn vị cung cấp hệ thống Viettel,
VNPT:
- Phổ biến đến toàn thể giáo viên, học sinh hệ thống https://viettelstudy.vn
và http://lms.vnedu.vn.
- Khuyến khích giáo viên khai thác và sử dụng 2 hệ thống trên để tạo bài
giảng, bài học, ôn tập và kiểm tra trong thời gian học sinh nghỉ học.
- Tạo tài khoản cho giáo viên, học sinh đồng bộ từ hệ thống quản lý trường
học trực tuyến chung toàn ngành SMAS.
3. Đầu mối liên hệ triển khai:
- Viettel Hải Dương: Ông Bùi Văn Long, Điện thoại: 0981438668, Email:
longbv@viettel.com.vn
- VNPT Hải Dương: Ông Nguyễn Đức Minh, Điện thoại: 0888399799,
Email: ndminh.hdg@vnpt.vn
Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện. Trong quá
trình triển khai nếu có vướng mắc phản ánh về Sở (Ông Vũ Xuân Trường, Điện
thoại: 0912168468, Email: vuxuantruong@haiduong.edu.vn)./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Sở (Để báo cáo)
- Website Sở GDĐT;
- Lưu: VT, CTTT.

