
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 thông báo gói hỗ trợ 100% phí 

quản lý SHub School cho các cơ sở 

giáo dục trong thời gian phòng, 

chống dịch Covid-19 

 

           Đắk  Nông, ngày 

 

Kính gửi:    

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

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

 

Căn cứ Công văn số 10/TTKN-VP ngày 01/4/2020 của Trung tâm khởi 

nghiệp đổi mới sáng tạo ĐHQG-HCM, Khu công nghệ phần mềm ĐHQG-HCM  

về việc triển khai gói hỗ trợ 100% phí quản lý SHub School cho các cơ sở đào 

tạo của tỉnh Đắk Nông (file đính kèm), Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo đến 

các đơn vị gói hỗ trợ 100% phí quản lý SHub School cho các cơ sở giáo dục 

trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19 như sau: 

Trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ĐHQG-HCM (IEC) và Khu công 

nghệ phần mềm ĐHQG-HCM (ITP) phối hợp với Công ty cổ phần công nghệ 

giáo dục SHub cung cấp gói hỗ trợ học tập trực tuyến cho các trường học trên 

nền tảng ứng dụng SHub Classroom (http://shub.edu.vn); tài trợ 100% chi phí sử 

dụng SHub School để quản lý, thống kê và đồng bộ dữ liệu lớp học của toàn 

trường (gói hỗ trợ này áp dụng từ ngày 01/4/2020 đến ngày 30/6/2020). 

Chi tiết về gói hỗ trợ học tập trực tuyến, các đơn vị liên hệ Trung tâm 

Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ĐHQG-HCM 

(Ông: Nguyễn Đăng An, Số điện thoại: 0379823839; Email: 

dao.doan@vnu-itp.edu.vn hoặc ndan.itus@gmail.com ) 

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

nghiêm túc triển khai thực hiện, trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề 

nghị các đơn vị liên hệ Phòng Giáo dục Trung học - Quản lý chất lượng, Sở 

Giáo dục và Đào tạo theo địa chỉ email: phonggdtrh.sodaknong@moet.edu.vn để 

được hướng dẫn, giải quyết./. 

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

- Giám đốc (để báo cáo); 

- PGĐ Phan Thanh Hải (để chỉ đạo); 

- Lưu: VT, GDTrH-QLCL. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Phan Thanh Hải 
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