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Thành phố  Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng  4 năm 2020 

 

                              Kính gửi:  

                                             - Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện; 

 - Hiệu trưởng các Trường Trung học phổ thông. 

  

Căn cứ công văn số 793/BGDĐT-GDTrH ngày 12 tháng 3 năm 2020 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về tăng cường dạy học qua Internet, trên truyền hình trong thời gian nghỉ 

học để phòng chống Covid -19; 

Căn cứ công văn số 1061/BGDĐT-GDTrH ngày 25 tháng 3 năm 2020 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về hướng dẫn dạy học qua Internet, trên truyền hình đối với các trường 

phổ thông, CSGD thường xuyên trong thời gian  học sinh nghỉ học ở trường vì Covid-19 

năm học 2019 - 2020; 

Căn cứ  các văn bản: 

Văn bản số 072/2020/ISM-CV ngày 23 tháng 3 năm 2020 của công ty cổ phần giáo 

dục ISMARTvề tài trợ giáo viên sử dụng công nghệ trường học thông minh 789.vn trong 

dạy học;  

Văn bản số MSVN/033-12/2020 ngày 25 tháng 3 năm 2020 của Microsoft Việt Nam 

về hỗ trợ giải pháp O365 online cho ngành giáo dục triển khai dạy học trực tuyến;  

Văn bản số CV-2603/2020/TLH ngày 26 tháng 3 năm 2020 của công ty cổ phần 

truyền thông và giáo dục Toliha Elearning về tặng khóa học trực tuyến trong thời gian 

nghỉ dịch Covid - 19;  

Văn bản số 01/2020/VS ngày 17 tháng 3 năm 2020 về triển khai phần mềm dạy và 

học giáo dục số dành cho học sinh THPT của công ty cổ phần mạng trực tuyến Việt Sin; 

 Văn bản số 03/2020/01/CV-DP ngày 27 tháng 3 năm 2020 của công ty TNHH 

Công nghệ và giáo dục Đông Phương về đề xuất phương án triển khai chương trình tài trợ 

nền tảng giáo dục trực tuyến; 

Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo đến các trường trung học cơ sở, trung học phổ 

thông các hệ thống phần mềm, giải pháp hỗ trợ học sinh học tập tại nhà, hệ thống hỗ trợ 

giáo viên xây dựng các chủ đề dạy học trực tuyến. 

1. Hệ thống lophoc.hcm.edu.vn (hướng dẫn đính kèm). 

2. Hệ thống 789.vn của công ty cổ phần giáo dục ISMART. 



3. Hệ thống Toliha.vn của công ty cổ phần truyền thông và giáo dục Toliha 

Elearning. 

4. Giải pháp O365 online của Microsoft Việt Nam. 

5. Hệ thống bài giảng Học Như Ý của công ty cổ phần mạng trực tuyến Việt Sin. 

6. Hệ thống hocbaionha.com của công ty TNHH Công nghệ và giáo dục Đông 

Phương. 

7. Hệ thống phần mềm VNPT và Viettel Study thực hiện theo văn bản 430/GDĐT-

TrH ngày  11 tháng 2 năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh.  

8. Hệ thống Smartschool thực hiện theo văn bản 418/GDĐT-TrH ngày 10 tháng 2 

năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh. 

Nhà trường lựa chọn và giải pháp phần mềm dạy học, sử dụng nguồn học liệu theo 

hướng dẫn  theo Thông tư 21/2014/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 7 năm 2014 về Quy định 

về quản lí và sử dụng xuất bản phẩm tham khảo trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo 

dục phổ thông và giáo dục thường xuyên của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hiệu trưởng nhà 

trường chịu trách với các nội dung học liệu, tư liệu sử dụng trong các hoạt động dạy học 

của nhà trường. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Giám đốc (để báo cáo); 

- P.GDrH 

- Lưu VT 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

(đã ký) 

 

Nguyễn Văn Hiếu 

  

 

 


