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V/v triển khai sử dụng hệ thống
học tập trực tuyến Viettelstudy

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Sở GDĐT
Tiếp theo Công văn số 263/SGDĐT-GDTrH ngày 17/02/2020 của Sở
Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường hướng dẫn ôn luyện cho học sinh trong
thời gian nghỉ học để phòng chống dịch bệnh Covid-19, Sở Giáo dục và Đào tạo
cung cấp tài khoản có bản quyền, tài liệu hướng dẫn hệ thống Viettelstudy để
các đơn vị triển khai học tập trực tuyến như sau:
1. Tài khoản sử dụng Viettelstudy
Đây là tài khoản quản trị hệ thống của các trường, trung tâm đã được Sở
Giáo dục và Đào tạo đăng ký bản quyền với Viettel cấp cho các đơn vị sử dụng
phục vụ công tác giảng dạy của giáo viên, học tập của học sinh trên mạng
internet. Yêu cầu các đơn vị phân công cán bộ, giáo viên có chuyên môn về tin
học quản lý, nhanh chóng tiếp quản, đổi mật khẩu quản lý và triển khai thực
hiện tại đơn vị; hướng dẫn cán bộ quản lý, giáo viên giảng dạy trên hệ thống để
học sinh rèn luyện, học tập trong thời gian phòng chống dịch bệnh Covid-19,
cũng như đổi mới, đa dạng phương pháp giảng dạy và học tập theo Quyết định
số 117/QĐ-TTg ngày 25/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo.
(Gửi kèm file excel tài khoản quản lý sử dụng của các đơn vị)
2. Địa chỉ hệ thống học tập trực tuyến Viettelstudy
- Hệ thống tích hợp trên website Sở http://gialai.edu.vn, tại menu “Giáo
dục trực tuyến” hoặc truy câp địa chỉ https://viettelstudy.vn/sgdgialai;
- Hệ thống trên cổng LMS của Viettel https://viettelstudy.vn.
3. Tài liệu hướng dẫn và triển khai thực hiện
Tài liệu sử dụng hệ thống Viettelstudy các đơn vị nhanh chóng phổ biến
(thông tin qua website, zalo, facebook và các phương tiện thông tin khác) đến
toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh tiếp cận và triển khai giảng dạy và
học tập hệ thống mạng xã hội của Viettel, yêu cầu đảm bảo:
- Đối với học sinh cần hiểu và nắm bắt thông tin hệ thống để tiếp cận học
tập, rèn luyện những khóa học, kỳ thi của giáo viên, nhà trường triển khai và
những tài nguyên có sẵn trên hệ thống;
- Đối với các bộ quản lý, giáo viên cần hiểu rõ và tổ chức thực hiện các
khóa học, kỳ thi cho học sinh trong trường tham gia học tập, rèn luyện;

- Đối với cán bộ, giáo viên quản trị hệ thống cần cập nhật thông tin, bảng
tin, quản trị trang thông tin của đơn vị theo chức năng hướng dẫn của tài liệu.
(Gửi kèm file pdf hướng dẫn sử dụng cho cán bộ, giáo viên, học sinh)
4. Thông tin liên hệ, hỗ trợ thực hiện
Cán bộ kỹ thuật hỗ trợ triển khai hệ thống Viettel Gia Lai:
- Ông Đào Quang Dần, Cán bộ Công nghệ thông tin – Viettel Gia Lai
(điện thoại 0964 173 179, email dandq1@viettel.com.vn);
- Ông Nguyễn Đình Phương, Cán bộ Công nghệ thông tin – Viettel Gia
Lai (điện thoại 0988 445 939, email phuongnd32@viettel.com.vn).
Nhận được công văn này yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực
hiện, trong quá trình triển khai nếu có vướng mắc liên hệ về Sở Giáo dục và Đào
tạo (qua Văn phòng, điện thoại 0269 3830098) để được hướng dẫn./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, VP.
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