
 

UBND TỈNH QUẢNG NINH 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

Số:  1137/SGDĐT-VP 

V/v giới thiệu Hệ thống giáo dục 

trực tuyến VioEdu 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

           Quảng Ninh, ngày 11 tháng 5 năm 2020 

 

   

Kính gửi:  

 - Các trường có cấp Trung học phổ thông; 

- Các Phòng Giáo dục và Đào tạo; 

- Các cơ sở giáo dục thường xuyên. 

 

Sở Giáo dục và Đào tạo nhận được Công văn số 156/CV-FPT ngày 

07/5/2020 của Công ty Cổ phần FPT về việc đề xuất thí điểm sử dụng hệ thống 

giáo dục trực tuyến VioEdu tại Quảng Ninh. 

Qua việc giới thiệu của Công ty Cổ phần FPT về tính năng của Hệ thống 

giáo dục trực tuyến VioEdu, Sở Giáo dục và Đào tạo thấy phần mềm có nhiều 

tính năng phù hợp để phục vụ dạy học qua internet, hỗ trợ công tác dạy và học, 

việc tự học của học sinh. Sở Giáo dục và Đào tạo giới thiệu Hệ thống giáo dục 

trực tuyến VioEdu để các đơn vị trường học, các Phòng Giáo dục và Đào tạo 

biết và nghiên cứu, phối hợp với Công ty Cổ phần FPT triển khai tại đơn vị trên 

tinh thần tự nguyện (có hướng dẫn sử dụng gửi kèm). 

Thông tin liên hệ: Bà Nguyễn Thị Ngọc - Giám đốc dự án VioEdu (Công 

ty cổ phần FPT), số điện thoại 0823039999; Ông Vũ Tiến Tùng - Chuyên viên 

Văn  phòng Sở, số điện thoại 0912568057; Ông Phùng Danh Tú - Chuyên viên 

phòng Giáo dục Trung học, số điện thoại 0983793268./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Các đơn vị thuộc Sở; 

- Công ty Cổ phần FPT; 

- Lưu: VT, VP 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

 

 

 Nguyễn Văn Tuế 
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