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: 202 /SGDĐT-GDTrH

Bình Định, ngày 11 tháng 02 năm 2020

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

Kính gửi:
- Trưởng phòng GD&ĐT các huyện, thị xã và thành phố;
- Hiệu trưởng các trường Trung học phổ thông.
Thực hiện Công văn số 174/SGDĐT-GDTrH ngày 06/02/2020 về việc hướng dẫn
học sinh học và ôn luyện Online miễn phí trên hệ thống ViettelStudy trong thời gian
nghỉ học, vừa qua Viettel Bình Định đã thực hiện cấp tài khoản sử dụng miễn phí hệ
thống ViettelStudy cho toàn bộ các giáo viên và học sinh tại các trường trung học trên
toàn tỉnh để giúp học sinh thuận tiện trong việc tự 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, Sở
Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Bình Định đề nghị các đơn vị thực hiện một số nội dung
sau:
1. Phổ biến đến toàn thể học sinh trang web viettelstudy.vn để học sinh được học
tập trực tuyến và ôn luyện miễn phí trên Viettelstudy;
2. Các giáo viên khai thác và sử dụng trang web viettelstudy.vn để tạo các bài
giảng, bài học, ôn tập và kiểm tra học sinh trong thời gian nghỉ học do dịch bệnh nCoV
gây ra cũng như khai thác và sử dụng trong giảng dạy sau này;
3. Chủ động liên hệ với Viettel Bình Định (Ông Nguyễn Mạnh Hùng – Chuyên
viên hỗ trợ Giáo dục, ĐT: 0963.99.86.79 hoặc tổng đài hỗ trợ phần mềm Giáo dục tại
Bình Định: 0971.500.500) để được hướng dẫn, hỗ trợ sử dụng Viettelstudy.
Nhận được Công văn yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện và báo cáo số lượng
giáo viên đã tạo được bài giảng, bài học cho học sinh ôn tập về Sở trước ngày
15/02/2020 qua mail: tinhdv@sgddt.binhdinh.gov.vn. Trong quá trình thực hiện, nếu có
khó khăn, vướng mắc cần thông tin kịp thời về Sở (qua phòng GDTrH) để Sở kịp thời
hỗ trợ và giải quyết./.
Nơi nhận:
- Như trên (để thực hiện);
- Giám đốc Sở (để báo cáo);
- Lưu: VT, GDTrH.
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