
UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /SGDĐT-GDTrH 

V/v hướng dẫn học sinh học, thi trực 

tuyến trên hệ thống VNPT E-learning 

trong thời gian nghỉ học  

Bình Định, ngày        tháng 4  năm 2020 
 

 Kính gửi:  

                                 - Trưởng phòng GD&ĐT các huyện, thị xã và thành phố; 

 - Hiệu trưởng các trường Trung học phổ thông; 

 - Giám đốc Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh. 

Nhằm giúp học sinh có thêm công cụ hỗ trợ học tập tại nhà trong thời gian nghỉ 

học để phòng, chống dịch COVID-19, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đề nghị 

Trưởng phòng GD&ĐT các huyện, thị xã và thành phố; Hiệu trưởng các trường THPT;  

Giám đốc Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh triển khai hướng dẫn học sinh học và 

thi trực tuyến trên hệ thống VNPT E-learning trong thời gian nghỉ học, cụ thể như sau:  

 I. Mục đích  

 1. Giúp nhà trường và học sinh được có nhiều lựa chọn học trong thời gian nghỉ 

học ở trường để phòng, chống Covid-19. 

 2. Phát triến năng lực tự học của học sinh và nâng cao kỹ năng tổ chức dạy học 

qua Internet của giáo viên. 

 3. Tăng cường mối liên hệ giữa nhà trường và gia đình trong việc tổ chức và hỗ 

trợ học sinh trong học tập. 

 4. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học theo hướng 

tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. 

 II. Tổ chức triển khai 

1. Trưởng phòng GD&ĐT các huyện, thị xã và thành phố; Hiệu trưởng các 

trường THPT; Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh triển khai cho đơn vị 

nếu có nhu cầu dịch vụ thì đăng ký qua Trung tâm Kinh doanh VNPT - Bình Định (qua 

ông Huỳnh Văn Nhựt, Phó Giám đốc Khách hàng tổ chức doanh nghiệp, điện thoại: 

0913.44.1818, email: huynhvannhut@vnpt.vn) để được cấp tài khoản cho giáo viên và 

học sinh. 

 2. VNPT miễn phí cho nhà trường khi sử dụng dịch vụ VNPT E-learning đến hết 

ngày 31/7/2020 (tùy theo tình hình dịch bệnh trên địa bàn VNPT sẽ tiếp tục hỗ trợ). 

 3. Chính sách ưu đãi cho thuê bao di động VinaPhone của VNPT: Miễn phí cước 

data 3G/4G cho thuê bao VinaPhone khi truy nhập app/website của hệ thống E-learning 

từ ngày 01/4/2020 đến ngày 31/7/2020. 

 Nhận được Công văn yêu cầu Trưởng phòng GD&ĐT các huyện, thị xã và thành 

phố; Hiệu trưởng các trường THPT; Giám đốc Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh 

triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Giám đốc Sở GD&ĐT (để báo cáo); 

- Lưu: VT, GDTrH. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

Lê Thị Điển 
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