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Số:        /TTKD HNI-KHDN1 Hà Nội, ngày 31  tháng 3 năm 2020 

V/v: Chương trình miễn phí trải nghiệm 

Nền tảng học và thi trực tuyến “VNPT 

E-Learning-Dạy từ xa, học tại nhà” 

 

 

Kính gửi: Phòng Giáo dục và đào tạo Quận Long Biên 

                                        Ban giám hiệu các Trường học Quận Long Biên 
 

Trung tâm kinh doanh VNPT – Hà Nội xin gửi tới Quí Phòng Giáo dục & đào tạo và 

Ban giám hiệu các nhà trường Quận Long Biên lời chào trân trọng và cám ơn đã đồng 

hành cùng VNPT trong thời gian qua. 

Căn cứ công văn số 968 /SGDĐT-GDPT ngày 27/03/2020 của Sở Giám dục Đào tạo 

(GDĐT) Hà Nội về việc tổ chức dạy học trực tuyến trong các trường phổ thông, trong đó 

Sở GDĐT Hà Nội giới thiệu Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) là tổ 

chức cung cấp hệ thống dạy học qua Internet miễn phí, 

Nhằm hỗ trợ hoạt động dạy và học của Nhà trường và học sinh, chung tay cùng cộng 

đồng phòng chống tác hại của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp tính do chủng mới của 

virus Corona (Covid-19) gây ra; VNPT VinaPhone đã xây dựng chương trình miễn phí trải 

nghiệm Nền tảng học và thi trực tuyến “VNPT E-Learning- Dạy từ xa, học tại nhà”. 

Sử dụng VNPT E-Learning sẽ giúp Quý Nhà trường: 

 Đảm bảo việc học tập, nâng cao kiến thức cho học sinh trong thời gian không đến 

trường học; 

 Hỗ trợ Nhà trường triển khai công tác giảng dạy đảm bảo thời gian chương trình 

và nội dung đào tạo kiến thức theo quy định; 

 Hạn chế tới mức tối đa các hoạt động tập trung học tập nhằm phòng chống việc 

lây lan dịch bệnh. 

Các tính năng nổi bật của VNPT E-Learning: 

 Học mọi lúc, mọi nơi: hỗ trợ việc học trên các nền tảng khác nhau (Điện thoại, 

máy tính, tablet...); 

 Cá nhân hóa việc học tập: thông qua việc học và thi, hệ thống sẽ tự động chỉ ra lỗ 

hổng kiến thức và gợi ý bài học cho học sinh; 

 Theo dõi tiến trình học: lưu trữ lịch sử tiến trình học của học sinh, nhắc nhở học 

sinh học bài và cho phép giáo viên/phụ huynh/quản lý đào tạo quản lý được tiến 

trình học của học sinh; 



 Hệ thống báo cáo tự động: Hệ thống tổng hợp, báo cáo tự động theo nhu cầu của 

người quản lý; 

Với nhiều tính năng ưu việt, VNPT E-learning được coi là lớp học 4.0 sinh động 

nhất, mang lại nhiều lợi ích cho cả học sinh và giáo viên, giúp nhà trường tiết kiệm nhiều 

chi phí như tài liệu, giáo án, sổ ghi chép,…Đặc biệt giáo viên, phụ huynh, học sinh.. sử 

dụng mạng Vinaphone được miễn phía Data 4G  khi học tập trực tuyến trên hệ thống 

VNPT E-learning.  

 Trong thời gian vừa qua, TTKD VNPT - Hà Nội đã triển khai cung cấp thành công 

giải phấp E–Learning đối với các trường Tiểu học, THCS và PTTH tại các quận/ huyện 

trên địa bàn Hà Nội. TTKD VNPT - Hà Nội kính mong Quý Nhà trường  tạo điều kiện để 

TTKD VNPT - Hà Nội triển khai miễn phí giải pháp E-learning tại Quý Nhà trường trong 

thời gian phòng chống dịch Covid – 19. 

Đầu mối phụ trách triển khai TTKD VNPT - Hà Nội: 

Ông Nguyễn Đức Tuân  

 ĐT: 0941.422.555     Email: nguyenductuan.hni@vnpt.vn 

 

Xin trân trọng cảm ơn! 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Phòng KHDN1 

- Lưu VT, ĐH. 

Số Eoffice: 213724 
 

TL GIÁM ĐỐC 

GIÁM ĐỐC PHÒNG KHDN1 

 

 

 

 

Lê Đình Hùng 
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