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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

        Hưng Yên, ngày 11  tháng 02 năm 2020 

  

Kính gửi:   

     - Các phòng Giáo dục và Đào tạo; 

     - Các trường trung học phổ thông; 

     - Các trường phổ thông có nhiều cấp học; 

        - Các trung tâm GDNN-GDTX. 

 Căn cứ công văn số 165/SGD-GDTrH-GDTX ngày 10/2/2020 của Sở 

GDĐT về việc chuẩn bị các điều kiện khi học sinh trở lại sau kì tạm nghỉ học để 

phòng chống dịch bệnh nCov;  

Nhằm hỗ trợ giáo viên và học sinh tương tác, dạy và học trực tuyến trong 

thời gian học sinh nghỉ học phòng chống dịch bệnh nCov, Sở GDĐT giới thiệu 

đến các đơn vị cổng học trực tuyến và tổ chức dạy học trực tuyến do công ty Cổ 

phần phát triển giáo dục toàn cầu và công ty Cổ phần dịch vụ giáo dục tương lai 

cung cấp. Giáo viên và học sinh trên địa bàn tỉnh Hưng Yên được sử dụng miễn 

phí trong thời gian phòng chống dịch bệnh nCov. Truy cập sử dụng các hệ thống 

này như sau:  

- Cổng học trực tuyến: cung cấp các khóa học trực tuyến được tổ chức 

thành các bài giảng theo chủ đề, môn học học từ lớp 1 đến lớp 12. Học sinh truy 

cập vào website “congdong.edu.vn”, vào mục đăng nhập gõ 

“hoctructuyenhungyen@gmail.com, nhập mật khẩu 898989, chọn môn học theo 

nhu cầu. Số điện thoại hỗ trợ 0987351033. 

- Hệ thống tổ chức dạy học trực tuyến: Tạo các lớp học trực tuyến. Giáo 

viên truy cập website “schoolbus.vn” đăng kí tài khoản và làm theo hướng dẫn 

trên hệ thống. Số điện thoại hỗ trợ 0974249633. 

Sở GDĐT đề nghị các đơn vị có biện pháp thông tin cho giáo viên và học 

sinh, khuyến khích giáo viên tăng cường tương tác, giao nhiệm vụ học tập cho 

học sinh thông qua mạng internet; kịp thời khen thưởng, động viên giáo viên có 

thành tích cao trong việc ứng dụng công nghệ trực tuyến để dạy học trong đợt 

tạm nghỉ này.  

Đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- Ban giám đốc; 

- Phòng: GDMN, GDTH; 

- Lưu: VT, GDTrH-GDTX. 
 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Đỗ Tiến Hùng 

 


		2020-02-11T15:35:09+0700
	Việt Nam
	Nguyễn Mạnh Đạt<nmdat@hungyen.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2020-02-11T15:44:28+0700
	Việt Nam
	Đỗ Tiến Hùng<dthung.gd@hungyen.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2020-02-12T08:35:09+0700
	Việt Nam
	Sở Giáo dục và Đào tạo<sogddt@hungyen.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




