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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 178/SGDĐT-TCCB
V/v khuyến khích học sinh học trực
tuyến trong thời gian nghỉ vì dịch cúm
NCoV.

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 06 tháng 02 năm 2020

Kính gửi:
- Phòng GDĐT huyện, Thị xã, Thành phố;
- Các Đơn vị trực thuộc Sở GDĐT.
Nhằm tạo điều kiện có được môi trường học tập cho học sinh, tránh quên
kiến thức trong thời gian nghỉ vì dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới
của virus Corona (NCoV), Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã làm việc với Tập
đoàn công nghiệp viễn thông quân đội – Viettel Bà Rịa-Vũng Tàu để cung cấp
miễn phí hệ thống Mạng xã hội học tập ViettelStudy cho mọi học sinh vào đăng ký
học trực tuyến.
Nay Sở GDĐT giới thiệu và triển khai Mạng xã hội học tập ViettelStudy để
khuyến khích học sinh học trực tuyến, với một số nội dung sau:
- Hiện tại, ViettelStudy đã có hơn 10 triệu tài khoản và đang được tin
dùng bởi các đơn vị quản lý giáo dục, nhà trường, giáo viên, học sinh và phụ
huynh trên cả nước. Với ViettelStudy, giáo viên có thể tự đưa các nội dung bài
học, bài kiểm tra (dưới dạng video, tài liệu, câu hỏi ôn tập…) lên hệ thống, xem
các báo cáo về quá trình và kết quả học tập của học sinh của mình. Học sinh có thể
ôn tập, xem kết quả bài kiểm tra, xem phần kiến thức còn hổng và trao đổi với giáo
viên và các bạn ngay sau khi làm bài. Với cơ quan quản lý giáo dục, ViettelStudy
hỗ trợ tính năng để truyền thông, thảo luận, nhắn tin (chat) với học sinh để hướng
dẫn, trao đổi kiến thức trên hệ thống ngay tại nhà. Ngoài ra, ViettelStudy còn hợp
tác với các nhà cung cấp nội dung uy tín trên thị trường với các khóa học miễn phí
với kiến thức cơ bản (chi tiết Hướng dẫn sử dụng và danh sách khóa học tại Phụ
lục đính kèm).
- Thông tin hỗ trợ phối hợp của Viettel Bà Rịa Vũng Tàu: Ông: Phạm
Thành Long – Trưởng phòng KHDN Viettel BRVT, Điện thoại: 098.685.2299 –
Email: longpt7@viettel.com.vn
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- Phòng GDĐT huyện, thị xã, thành phố triển khai đến các trường thuộc
quyền quản lý để thực hiện việc khuyến khích học sinh học trực tuyến tại Mạng xã
hội học tập ViettelStudy trong thời gian nghỉ vì dịch cúm NCoV hoặc tự học khi
học sinh có nhu cầu.
- Các Đơn vị trực thuộc Sở GDĐT khuyến khích học sinh học trực tuyến
tại Mạng xã hội học tập ViettelStudy trong thời gian nghỉ vì dịch bệnh NCoV hoặc
tự học khi học sinh có nhu cầu học nâng cao kiến thức.
Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Phòng GDĐT huyện, thị xã, thành phố và
các Đơn vị trực thuộc Sở GDĐT khẩn trương triển khai, nhằm đáp ứng tình hình
hiện tại. Báo cáo kết quả về Sở GDĐT.
Trân trọng./.
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Ttr. Tỉnh ủy; Ttr. HĐND tỉnh (b/c);
- UBND tỉnh (b/c);
- Ô. Trần Văn Tuấn PCT UBND tỉnh (b/c);
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- UBND các huyện, TX, TP (ph/h);
- Sở TT&TT;
- Viettel BR-VT (ph/h);
- Đài PTTH tỉnh (nhờ đưa tin);
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- Website Sở (TT);
- Lưu: VT, TCCB.
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