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Kính gửi:  

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

- Các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; 

- Các trung tâm GDNN-GDTX cấp huyện; 

- Các phòng Chuyên môn, Nghiệp vụ Sở Giáo dục và Đào tạo. 
 

Thực hiện Quyết định số 117/QĐ-TTg ngày 25/01/2017 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản 

lý và hỗ trợ các hoạt động dạy-học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất 

lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025. 

Trước tình hình dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp, để 

chủ động cho việc ứng phó với các tình huống diễn biến kéo dài của dịch bệnh, 

Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trương đẩy mạnh sử dụng hệ thống phòng họp trực 

tuyến phục vụ các hội nghị, cuộc họp, đào tạo, bồi dưỡng qua internet do Bộ 

Giáo dục và Đào tạo cung cấp miễn phí tại địa chỉ 

http://hop.moet.edu.vn/dienbien. 

Để đảm bảo và nâng cao chất lượng các cuộc họp, Sở Giáo dục và Đào 

tạo yêu cầu các phòng Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục 

và Đào tạo, các trung tâm GDNN-GDTX cấp huyện (gọi chung là các đơn vị) 

triển khai thực hiện một số nội dung sau: 

1. Phổ biến, triển khai, hướng dẫn sử dụng hệ thống phòng họp trực tuyến 

tại địa chỉ http://hop.moet.edu.vn/dienbien đến tất cả các đơn vị trường (hướng 

dẫn sử dụng gửi kèm theo văn bản này). Mỗi đơn vị cử 01 cán bộ phụ trách công 

nghệ thông tin làm đầu mối nghiên cứu hệ thống và triển khai kỹ thuật tại đơn 

vị, thông tin cán bộ đầu mối kỹ thuật (gồm họ tên, chức vụ công tác, đơn vị công 

tác, số điện thoại di động, email) đề nghị gửi về Sở GD&ĐT qua địa chỉ email 

phongcntt@dienbien.edu.vn trước ngày 10/9/2020 để tổng hợp. 

2. Báo cáo tình hình thiết bị hiện có sử dụng cho phòng họp trực tuyến tại 

đơn vị (biểu mẫu 01), chủ động phương án đầu tư về thiết bị (máy tính, camera, 

mic, loa, tivi…) phù hợp với yêu cầu thực tế; lắp đặt đường truyền internet cáp 

quang tốc độ cao (tốc độ download, upload tối thiểu 32Mbps). Thủ trưởng các 

đơn vị đảm bảo các thiết bị và đường truyền internet hoạt động tốt và sẵn sàng 

kết nối cho các cuộc họp khi có yêu cầu. 

http://hop.moet.edu.vn/dienbien
http://hop.moet.edu.vn/dienbien
mailto:phongcntt@dienbien.edu.vn


3. Các đơn vị có nhu cầu tập huấn hướng dẫn sử dụng, triển khai hệ thống 

lập danh sách (biểu mẫu 02) gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo (phòng 

CNTT&NCKH) qua địa chỉ email phongcntt@dienbien.edu.vn để tổng hợp. 

Nhận được văn bản này, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Thủ trưởng các 

đơn vị nghiêm túctriển khai thực hiện. Mọi thông tin cần trao đổi, hỗ trợ liên hệ 

ông Nguyễn Hùng Cường - Phòng CNTT&NCKH, Sở Giáo dục và Đào tạo theo 

số điện thoại 02153829127, số di động 0968199100./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở GDĐT; 

- Lưu: VT. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

Cù Huy Hoàn 
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DANH SÁCH CÁN BỘ KỸ THUẬT 

HỆ THỐNG PHÒNG HỌP TRỰC TUYẾN 

 

TT 
Họ và 

tên 
Chức vụ Email 

Số 

điện 

thoại 

Đơn 

vị 

Ghi 

chú 

1 
Nguyễn 

Văn A 

Phó hiệu 

trưởng 
nguyenvana@gmail.com …. …. …. 

… …  … … … … 

Biểu mẫu 01 
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THỐNG KÊ THIẾT BỊ SỬ DỤNG CHO PHÒNG HỌP TRỰC TUYẾN 

 
TT Tên thiết bị Thông số kỹ thuật Số lượng Tình trạng thiết bị 

1 
Máy tính xách 

tay 

Acer Aspire E5 576G 88EP i7 

8550U/4GB+16GB/1TB/2GB 

MX130/Win10 

 

01 Hoạt động tốt 

2 
Camera hội 

trường 

UV950A-U3-20 (USB 3.0 + 

DVI + IP) 

1/3 type HD CMOS achieving 

1920 x 1080 video image. 

 

01 Hoạt động tốt 

3 Mic thu âm Maono AU-GM10 01 Hoạt động tốt 

… … … … … 

 

Biểu mẫu 02 



DANH SÁCH ĐĂNG KÝ 

TẬP HUẤN SỬ DỤNG PHÒNG HỌP TRỰC TUYẾN 

 

TT Họ và tên Email 
Số điện 

thoại 
Đơn vị Ghi chú 

1 
Nguyễn 

Văn A 
nguyenvana@gmail.com …. …. …. 

… … … … … … 

 

Biểu mẫu 03 
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