
UBND TỈNH ĐẮK LẮK 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

Số:        /SGDĐT-QLCLCNTT 

V/v tổ chức các khóa học về chuyển 

đổi số cho các trường, cán bộ quản lý, 

giáo viên, học sinh của Công ty cổ 

phần học viện trực tuyến Việt Nam. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Đắk Lắk, ngày     tháng 12 năm 2021 

 

    Kính gửi:  

- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố; 

- Hiệu trưởng các trường phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học; 

- Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh; 

- Giám đốc trung tâm GDNN - GDTX các huyện, thị xã, thành phố. 

- Trường Cao đẳng sư phạm Đắk Lắk.  

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 11977/UBND-KGVX 

ngày 03/12/2021 về việc thông báo các khóa học về chuyển đổi số trong lĩnh 

vực Giáo dục đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Thủ trưởng các đơn vị 

thông báo và triển khai một số nội dung như sau: 

1. Phổ biến chương trình đào tạo chuyển đổi số tại công văn số 888/CV-

VOA ngày 18/11/2021 của Công ty cổ phần học viện trực tuyến Việt Nam đến 

các nhà trường, cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh (có Công văn đính kèm). 

2. Tổng hợp danh sách đăng ký của đơn vị và liên hệ với Công ty cổ phần 

học viện trực tuyến Việt Nam để đăng ký tham gia, cấp tài khoản truy cập vào 

các lớp đào tạo thuộc chương trình chuyển đổi số trước ngày 31/12/2021. 

3. Gửi danh sách thành viên đã đăng ký và được cấp tài khoản tham gia 

các chương trình đào tạo chuyển đổi số qua OMS phòng Quản lý chất lượng – 

Công nghệ thông tin để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh. 

Trong quá trình thực hiện, các đơn vị chủ động trao đổi với Công ty cổ 

phần học viện trực tuyến Việt Nam. Nếu có vướng mắc liên hệ Sở Giáo dục và 

Đào tạo (qua phòng Quản lý chất lượng – Công nghệ thông tin) để được giải 

quyết kịp thời./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Cty CP học viện trực tuyến Việt Nam; 

- Lưu: VT, QLCL-CNTT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Phạm Đăng Khoa 
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