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Số:          /SGDĐT-VP 

V/v giới thiệu các giải pháp hỗ trợ 

hoạt động dạy và học qua mạng  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

         Hà Nội, ngày      tháng 9 năm 2021 

 

         Kính gửi:  

- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện, thị xã; 

- Hiệu trưởng các trường phổ thông; 

- Giám đốc trung tâm GDNN-GDTX. 
   

Thực hiện Chỉ thị số 800/CT-BGDĐT ngày 24/8/2021 của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo (GDĐT) về thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 ứng phó với dịch COVID-

19, tiếp tục thực hiện đổi mới, kiên trì mục tiêu chất lượng GDĐT; Nhằm hỗ trợ 

giáo viên, phụ huynh, học sinh có thêm các giải pháp góp phần chung tay đẩy lùi 

đại dịch Covid-19, đáp ứng mục tiêu “Dừng đến trường, không dừng việc học”. 

Ngoài các ứng dụng dạy học trực tuyến phổ biến hiện nay như: Zoom, Google Meet, 

MS Teams; Kho học liệu điện tử của Bộ GDĐT tại địa chỉ:  https://itrithuc.vn/ và 

của Sở GDĐT tại địa chỉ:  https://study.hanoi.edu.vn, Sở GDĐT giới thiệu một số 

giải pháp hỗ trợ dạy học trực tuyến, kho học liệu điện tử để các đơn vị có thêm thông 

tin tham khảo, sử dụng cho năm học 2021-2022 cụ thể như sau: 

TT 
Tên đơn vị cung cấp 

giải pháp 
Địa chỉ truy cập Mô tả 

1.  Zavi của Zalo https://zavi.me  

Là nền tảng hội nghị trực tuyến đầu 

tiên do chính đội ngũ kỹ sư Việt 

Nam phát triển, là ứng dụng miễn 

phí trong hệ sinh thái Zalo Group, 

người dùng có thể sử dụng Zavi để 

tạo phòng họp Online lên đến 100 

người. 

2.  OnMeeting của công ty FPT 
https://onmeeting.com.

vn/  

Là một giải pháp dạy học trực tuyến 

sử dụng lõi của zoom nhưng bước 

xử lý dữ liệu thì đặt tại máy chủ của 

FPT. Do đó, ít bị ảnh hưởng bởi sự 

cố nghẽn mạng. Phải mua thiết bị 

hoặc bản quyền sử dụng. 

3.  
MegaSchool của ISMART 

Education 

https://megaschool.edu

.vn  

Hệ thống tích hợp để dạy học, kiểm 

tra, đánh giá trực tuyến và kho bài 

giảng số phong phú. Miễn phí năm 

học 2021-2022 

4.  Đại học sư phạm Hà Nội https://olm.vn/  
Là nền tảng dạy học và kho học liệu 

điện tử miễn phí. 

5.  
Công ty cổ phần đầu tư và 

phát triển giáo dục Hà Nội 
https://hoclieu.vn/  

Là kho học liệu số tương tác trực 

quan cho lớp 1, 2, 6. Miễn phí năm 

học 2021-2022 

6.  
Công ty TNHH Education 

Solutions Việt Nam 

https://eduhome.com.v

n/  

Hệ thống kho học liệu điện tử miễn 

phí 
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Sở GDĐT đề nghị các Phòng GDĐT quận, huyện, thị xã và các cơ sở giáo dục 

căn cứ hướng dẫn của công văn số 3211/SGDĐT-GDPT ngày 10/9/2021 của Sở 

GDĐT và điều kiện thực tế của đơn vị để lựa chọn, sử dụng./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Đ/c Giám đốc Sở; 

- Đ/c PGĐ Nguyễn Quang Tuấn; 

- Đ/c PGĐ Phạm Xuân Tiến; 

- Lưu: VT, VP. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nguyễn Quang Tuấn 
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