
 

UBND TỈNH HÀ TĨNH 

   SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                      
        

         Số:             /SGDĐT-GDPT 

V/v khai thác hệ thống dạy, học trực tuyến trên 

hệ thống VNPT E-Learning. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   

 

              Hà Tĩnh, ngày  10 tháng 02 năm 2020 

 

Kính gửi:  

     - Các đơn vị trực thuộc; 

      - Phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố; 

      - Các cơ sở đào tạo có hệ bổ túc THPT. 

 

 Căn cứ Công văn số 527/UBND-VX1 ngày 03/02/2020 của UBND tỉnh Hà Tĩnh 

về việc tạm thời cho học sinh nghỉ học để chủ động phòng, chống dịch bệnh viêm 

đường hô hấp cấp tính do chủng loại mới của virut nCoV gây ra. Để giúp học sinh 

thuận tiện trong việc tự học và ôn luyện kiến thức trong giai đoạn nghỉ học do dịch 

bệnh cũng như việc tự học và ôn luyện kiến thức thường xuyên sau này, ngày 

07/02/2020 Sở đã có Công văn 171/SGDĐT-GDPT về việc khai thác hệ thống học trực 

tuyến ViettelStudy để ôn tập kiến thức các môn học. Nay VNPT Hà Tĩnh tiếp tục có hệ 

thống hỗ trợ triển khai dạy, học trực tuyến VNPT E-Learning miễn phí đến ngày 

31/7/2020. Sở yêu cầu các đơn vị tiếp thực hiện các nội dung sau: 

1. Phổ biến đến toàn thể giáo viên, học sinh hệ thống VNPT E-Learning để có 

thêm công cụ, dữ liệu phục vụ dạy học. 

2. Các cơ sở giáo dục chủ động liên hệ với VNPT Hà Tĩnh (Bà Võ Hồng Cẩm, 

Số điện thoại: 0916.019.229) để được hướng dẫn, hỗ trợ. Sau ngày 31/7/2020 các cơ sở 

giáo dục có nhu cầu tiếp tục sử dụng dịch vụ liên hệ với VNPT Hà Tĩnh. 

Yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc. Trong quá trình thực hiện có gì 

vướng mắc phản ánh về Sở GDĐT (qua phòng Giáo dục phổ thông) để được hướng 

dẫn./. 

 
Nơi nhận:                         
  - Như trên;                                                     
  - Giám đốc, các Phó Giám đốc; 

  - Lưu: VT, GDPT. 
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