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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v triển khai tài khoản học trực
tuyến với VNPT LMS ETEP

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc
Ngày 09/6/2021 Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp nhận Công văn số 641/
TTKD-PYN-ĐHNV của Trung tâm Kinh doanh VNPT – Phú Yên về việc Đề
xuất phương án triển khai dịch vụ VNPT LMS ETEP với các trường theo thỏa
thuận khung số 01/TTK/SGDĐT-VNPT.
Thực hiện các nội dung đã được thống nhất tại thỏa thuận khung số
01/TTK/SGDĐT-VNPT, VNPT đã tích cực tiếp cận các đơn vị trực thuộc Sở
Giáo dục để ký hợp đồng trực tiếp. Trong quá trình triển khai có vấn đề phát
sinh là thực tế hiện nay trên 93% CBQL và giáo viên đã hoàn thành 100%
Modul 3, còn lại một số giáo viên đang học dang dở Modul 3 trên phần mềm
của nhà cung cấp khác trước đây. Nhằm hỗ trợ tối đa cho các CBQL và giáo
viên đang học dang dở Modul 3, Sở Giáo dục và Đào tạo có ý kiến như sau:
Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thống kê lập từng danh sách cụ thể theo
các đối tượng dưới đây để VNPT sẽ tiến hành phân công nhân viên kỹ thuật trực
tiếp hỗ trợ.
- Đối với các giáo viên đã hoàn thành 100% các Modul, VNPT sẽ tiến
hành trực tiếp chuyển kết quả học tập qua hệ thống LMS ETEP của VNPT.
- Đối với các giáo viên đang học dang dở trên 50% tiến trình từ tài khoản
của nhà cung cấp khác trước đây còn hạn sử dụng, VNPT sẽ tiến hành trực tiếp
đồng hành chuyển kết quả học tập qua hệ thống LMS ETEP của VNPT để hoàn
thành 100% Modul.
- Đối với các giáo viên đang học dang dở dưới 50% tiến trình. VNPT sẽ
tiến hành trực tiếp đồng hành, hỗ trợ giáo viên để hoàn thành 100% tiến trình
học và làm bài tập kết thúc khóa học trong thời gian sớm nhất.
Các đơn vị chủ động liên hệ đầu mối phối hợp, hỗ trợ của VNPT chi tiết
từng địa bàn như sau:
STT

Địa bàn

Đầu mối phối hợp VNPT

1

TP. Tuy Hòa

Nguyễn Thị Thu Huyên - Chức vụ: P.Giám đốc
phòng KHTCDN – Di động: 0914.058.898

2

Phú Hòa

Nguyễn Thị Thu Huyên - Chức vụ: P.Giám đốc
phòng KHTCDN – Di động: 0914.058.898

3

Thị xã Đông Hòa và
huyện Tây Hòa

Nguyễn Chí Khải - Chức vụ: P.Giám đốc phòng bán
hàng ĐTH – Di động: 0946.579.090

4

Huyện Sông Hinh

Hồ Duy Kim - Chức vụ: P.Giám đốc phòng bán hàng
Sông Hinh – Di động: 0919.144.368

5

Huyện Sơn Hòa

Huỳnh Ngọc Ly - Chức vụ: Giám đốc phòng bán
hàng Sơn Hòa – Di động: 0914.221.441.

6

Huyện Tuy An

Phạm Ngọc Hà - Chức vụ: Giám đốc phòng bán hàng
Tuy An – Di động: 0913.448.479

7

Huyện Đồng Xuân

Trần Sỹ Nguyên - Chức vụ: Giám đốc phòng bán
hàng Đồng Xuân – Di động: 0914.677.388

8

Thị xã Sông Cầu

Nguyễn Hồng Phước - Chức vụ: Giám đốc phòng bán
hàng Sông Cầu – Di động: 0886.283.456

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị phối hợp triển khai thực
hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- GĐ, các PGĐ Sở GDĐT;
- P.GDTrH, VP, QLCL;
- Lưu: VT, VP.
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