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V/v triển khai chương trình “Hỗ trợ
giáo viên, học sinh tổ chức tốt hoạt
động dạy và học trực tuyến, chuyển đổi
số trong giáo dục”

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi: Các trường phổ thông trực thuộc.

Thực hiện Công văn số 2183/ SGDĐT-QLCLGDCN ngày 23/9/2021 của
Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc hướng dẫn triển khai chương trình “Hỗ
trợ giáo viên, học sinh tổ chức tốt hoạt động dạy và học trực tuyến, chuyển đổi số
trong giáo dục”.
Phòng GDĐT yêu cầu Hiệu trưởng các trường phổ thông triển khai một số
nội dung như sau:
1. Rà soát, lập danh sách học sinh thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo để
Mobifone tỉnh Gia Lai hỗ trợ triển khai gói cước data HS miễn phí 3 chu kỳ đầu
tiên cho học sinh.
2. Triển khai cho cán bộ, giáo viên dùng thử, trải nghiệm giải pháp
Mobimeeting thuộc sản phẩm giải pháp dạy và học trực tuyến m-Schoool Cloud
thuộc nền tảng MobiEdu của MobiFone trong dạy học trực tuyến (Trong thời
gian hỗ trợ miễn phí 3 tháng). Nếu sản phẩm chất lượng, ổn định đáp ứng nhu
cầu của giáo viên thì nhà trường đề xuất, bố trí nguồn kinh phí để trang bị.
3. Các đơn vị liên hệ, trao đổi với MobiFone tỉnh Gia Lai qua Bà Nguyễn
Thị Hải Yến: Số điện thoại:0905236779, Email: yen.nthihai@mobifone.vn.
Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc báo cáo về Phòng Giáo dục
và Đào tạo (qua số điện thoại: 0962875999) để giải quyết kịp thời./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, HC.
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