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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:          /SGDĐT-GDTrHQLCL 
V/v tham gia đợt triển khai thứ tư chương trình 

Quốc gia Chuyển đổi số cho các trường học 

Việt Nam để đáp ứng yêu cầu cuộc cách mạng 

công nghiệp 4.0 

           Đắk  Nông, ngày      tháng 10 năm 2022 

  

        

Sở Giáo dục và Đào tạo nhận được Công văn số 0199/CV-VOV ngày 10 

tháng 10 năm 2022 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 đợt triển khai thứ tư chương trình Quốc gia Chuyển đổi số cho các 

trường học Việt Nam để đáp ứng yêu cầu cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. 

(Công văn 0199) 

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị giới thiệu tới cán bộ quản 

lý, giáo viên và học sinh về mục đích, hiệu quả của các khóa học trong 

chương trình Quốc gia Chuyển đổi số cho các trường học Việt Nam; khuyến 

khích cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh tham gia. 

Thông tin hướng dẫn cụ thể về thời gian, nội dung học tập và cách thức học 

tập (Công văn 0199 gửi kèm). 

Thông tin cần hỗ trợ trong quá trình thực hiện các đơn vị phản hồi về địa 

chỉ email: phonggdtrh.sodaknong@moet.edu.vn./. 
 

      Kính gửi:  

 

 

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

- Các trường Trung học phổ thông; 

- Trường PTDTNT THCS và THPT các huyện; 

- Trường THCS-THPT Trương Vĩnh Ký. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên (thực hiện); 

- Giám đốc; 

- Lưu: VT, GDTrH-QLCL. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Sĩ Thành 
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