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UBND TỈNH GIA LAI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:2174/SGDĐT-VP

Gia Lai, ngày 12 tháng 11 năm 2020

V/v tham dự buổi giới thiệu Hệ
sinh thái giáo dục thông minh
vnEdu 4.0 của VNPT Gia Lai

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THPT trên địa bàn TP Pleiku
Triển khai Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về
một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn
2019-2020, định hướng đến 2025; Quyết định số 784/QĐ-BGDĐT ngày
29/3/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch số 648/KH-UBND ngày
29/3/2019 của UBND tỉnh Gia Lai về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết
số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp
trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến
2025. Nhằm đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, xây dựng Chính phủ điện tử
trong ngành ngành giáo dục và đào tạo, Sở Giáo dục và và Đào tạo phối hợp với
VNPT Gia Lai tổ chức giới thiệu Hệ sinh thái giáo dục thông minh vnEdu 4.0
với thời gian, địa điểm, thành phần và nội dung như sau:
1. Thời gian: 01 buổi, bắt đầu vào lúc 10h00 ngày 16/11/2020.
2. Địa điểm: Hội trường B, Sở Giáo dục và Đào tạo.
3. Thành phần:
- Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng chuyên môn, nghiệp vụ Sở;
- Hiệu trưởng các trường THPT trên địa bàn thành phố Pleiku.
4. Nội dung: VNPT Gia Lai trình bày các sản phẩm, dịch vụ có thể ứng
dụng phục vụ công tác quản lý, điều hành, giảng dạy và học tập trong ngành.
Đề nghị VNPT Gia Lai cử cán bộ kỹ thuật phối với Văn phòng Sở chuẩn
bị hạ tầng kỹ thuật và các nội dung phục vụ cho buổi giới thiệu.
Nhận được công văn này yêu cầu thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc triển
khai thực hiện./.
Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC

- Như trên;
- VNPT Gia Lai;
- Lãnh đạo Sở;
- Lãnh đạo các phòng CMNV Sở;
- Lưu: VT, VP.

Lê Duy Định

