
UBND TỈNH ĐẮK NÔNG 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:            /SGDĐT-GDTrH-QLCL 

V/v đăng ký tham gia Chương trình 

Quốc gia chuyển đổi số trong giáo 

dục để đáp ứng yêu cầu cách mạng 

công nghiệp 4.0 

 

           Đắk Nông, ngày       tháng 7 năm 2021 

 

Kính gửi:    

- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố; 

- Các đơn vị trực thuộc. 

 

Căn cứ Công văn số 789/CV-VOA ngày 24/6/2021 của Công ty Cổ phần 

Học viện Trực tuyến Việt Nam về việc cử các nhà trường, cán bộ quản lý, giáo 

viên và học sinh các Trường trên địa bàn tham gia chương trình Quốc gia 

Chuyển đổi số trong giáo dục để đáp ứng yêu cầu cuộc cách mạng công nghiệp 

4.0; Công văn số 3664/UBND-KGXV ngày 14/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Đắk Nông về việc xử lý đề nghị của Công ty Cổ phần Học viện Trực tuyến Việt 

Nam (file đính kèm), Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai một số nội dung, cụ thể 

như sau: 

1. Các đơn vị động viên, khuyến khích cán bộ, giáo viên, học sinh tham 

gia Chương trình Quốc gia chuyển đổi số trong giáo dục để đáp ứng yêu cầu 

cách mạng công nghiệp 4.0 do Công ty Cổ phần Học viện Trực tuyến Việt Nam 

(Học viện VOA) triển khai. Các nội dung khác có liên quan, các đơn vị căn cứ 

theo Công văn số 789/CV-VOA ngày 24/6/2021 của Công ty Cổ phần Học viện 

Trực tuyến Việt Nam. 

2. Thời gian đăng ký: các đơn vị gửi danh sách đăng ký (theo mẫu đính 

kèm) về cho Học viện VOA trước ngày 31/8/2021 theo địa chỉ email sau: 

trunghn@aivietnam.net để được cấp tài khoản và tham gia Chương trình. 

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: Ông Hoàng Ngọc Trung, Chủ tịch kiêm 

Giám đốc Công ty Cổ phần Học viện Trực tuyến Việt Nam; số điện thoại: 

0979189888 

Nhận được Công văn này, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị 

triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên (để thực hiện); 

- Giám đốc, các Phó Giám đốc; 

- Lưu: VT, GDTrH-QLCL. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Phan Thanh Hải 
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