
UBND TỈNH BẾN TRE 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
Số:          /SGD&ĐT- KTQLCLGD&CNTT Bến Tre, ngày       tháng       năm 2020 

V/v Hướng dẫn sử dụng VNPT E-Learning 

dạy học qua internet trong thời gian nghỉ 

học phòng chống dịch Covid-19 

 

 

Kính gửi:   

- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố; 

- Các trường Trung học phổ thông; 

- Các trung tâm GDNN-GDTX; 

 

Tiếp theo Công văn số 570/SGD&ĐT-GDTrH-TX ngày 30/3/2020 của Sở Giáo 

dục và Đào tạo V/v thông báo lịch phát sóng truyền hình và tổ chức dạy học qua mạng; 

Để tạo điều kiện cho các trường đang sử dụng hệ thống VNPT E-Learning (đang 

miễn phí và miễn phí data khi sử dụng phần mềm) phục vụ cho công tác tổ chức dạy 

học trực tuyến trong điều kiện học sinh phải nghỉ học nhiều ngày phòng chống dịch 

Covid-19, Sở GD&ĐT ban hành Hướng dẫn dạy học trực tuyến trên hệ thống VNPT 

E-Learning đến các đơn vị (phụ lục đính kèm). 

Các vấn đề vướng mắc, khó khăn trong quá trình tổ chức dạy học trực tuyến (nếu 

có) các trường liên hệ Phòng Giáo dục trung học – Giáo dục thường xuyên (các vấn 

đề về chuyên môn trong dạy học); Phòng Khảo thí, Quản lý chất lượng giáo dục và 

CNTT (các vấn đề về kỹ thuật công nghệ thông tin) hoặc VNPT Bến Tre (Bà Lê Thị 

Thỳ Trang - số điện thoại: 0919.373839 - Email: trangltt.bte@vnpt.vn ; thuytrang.bpc 

@gmail.com) để được tư vấn, hỗ trợ. 

Nơi nhận:  
- Như trên;  

- Giám đốc Sở (để báo cáo); 

- Website Sở GD&ĐT; 

- Lưu: VT; KTQLCLGD&CNTT. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 
Bùi Minh Nhựt 
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