
UBND TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

    Số:                         

V/v giải pháp chuyển đổi số trong giáo dục. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày       tháng 12  năm 2021 

       

Kính gửi:  

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

- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện/TX/TP; 

- Các trường THCS trên toàn tỉnh. 

  

Ngày 03/06/2020, thủ tướng chính phủ đã ký quyết định số 749/QĐ-TTg 

phê duyệt chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến 

năm 2030;  

Với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ như hiện nay, cùng với việc 

ngành giáo dục đang đẩy mạnh áp dụng công nghệ chuyển đổi số trong giảng 

dạy, học tập; Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phối hợp với 

Công ty Cổ phần Giáo dục Sáng tạo Châu Á (AIE), tập đoàn Google tại Việt 

Nam tổ chức buổi hội thảo trình bày các giải pháp chuyển đổi số trong giáo dục, 

cụ thể như sau: 

1. Thành phần tham dự:  

- Lãnh đạo Sở và các phòng chuyên môn; 

- Lãnh đạo các trường THPT, các trường TH-THCS-THPT ngoài công lập; 

- Lãnh đạo phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện/thị xã/thành phố; 

- Lãnh đạo các trường THCS trên toàn tỉnh. 

2. Thời gian: 15 giờ 45 phút ngày 10/12/2021 (thứ 6); 

3. Hình thức tham dự: Trực tuyến trên nền tảng Google Meet, địa chỉ tham 

dự hội thảo:  meet.google.com/qfb-pquv-qdr 

Các đơn vị kết nối trước giờ chính thức hội nghị 30 phút để kiểm tra kỹ 

thuật, đầu mối liên hệ: ông Trần Văn Sáu, phòng TCCB Sở - Giáo dục và Đào 

tạo, ĐT: 0989704202. 

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đề nghị các đơn vị tham 

gia đầy đủ, đúng thành phần theo các nội dung nêu trên. 

Trân trọng./. 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- Website Sở; 

- Lưu: VT, TCCB. 
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Trần Thị Ngọc Châu 
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