
UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

Số:          

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Bà Rịa -Vũng Tàu, ngày       tháng 10  năm 2021 

V/v tham khảo áp dụng Hệ thống 

kiểm tra trực tuyến K12Online của 

Viettel tỉnh. 

 

 

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THPT. 

 

Căn cứ Công văn số 2334/SGDĐT-VP ngày 23/09/2021 của Sở Giáo dục 

và Đào tạo về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ ứng dụng CNTT và thống kê 

giáo dục năm học 2021 - 2022. 

Thực hiện Công điện số 905/CĐ-BGDĐT ngày 10/09/2021 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về việc tổ chức dạy học ứng phó diễn biến dịch COVID-19. 

Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đề nghị tham khảo áp dụng Hệ thống kiểm 

tra trực tuyến K12Online của Viettel tỉnh, với một số nội dung sau: 

1. Thông báo nội dung và kết luận cuộc họp 

a. Nội dung thảo luận 

Từ 14h00 -16h30 ngày 02/10/2021 Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã tổ 

chức Cuộc họp trực tuyến Giới thiệu hệ thống kiểm tra trực tuyến K12Online của 

Viettel tỉnh. Với sự tham dự của lãnh đạo Sở, lãnh đạo phòng chuyên môn, nghiệp 

vụ Sở GDĐT và lãnh đạo, tổ trưởng bộ môn và giáo viên Tin học 31 trường THPT 

toàn tỉnh. Các vấn đề được đưa ra thảo luận như sau: 

Cuộc họp đã ghi nhận được 11 ý kiến đóng góp và đồng thời trả lời các câu 

hỏi (cụ thể giải đáp được là 21 câu hỏi của giáo viên đặt ra khi sử dụng phần 

mềm) xoay quanh các vấn đề sau: 

- Tham luận tổ chức kiểm tra đánh giá học sinh như thế nào và làm như 

thế nào để tạo ra sự công bằng trong kiểm tra cho các em; 

-  Chính sách đường truyền đường internet, sim data và cấu hình thiết bị 

đáp ứng phần mềm; 

- Hướng dẫn xây dựng ngân hàng câu hỏi, kho bài giảng, học liệu cho học 

sinh do giáo viên biên soạn; 

- Chính sách hệ thống học - thi trực tuyến K12Online của Viettel; 

b. Kết luận Cuộc họp 
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- Các thành viên của Cuộc họp đã thống nhất cao Hệ thống học – Thi trực 

tuyến của K12Online đáp ứng công tác dạy, học và kiểm tra trực tuyến để có thể 

triển khai trong các trường THPT trên toàn tỉnh; bảo đảm đúng với Theo Thông tư 

số 09/2021/TT-BGDĐT ngày 30/03/2021 của Bộ GDĐT Quy định về quản lý và 

tổ chức dạy học trực tuyến trong cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục 

thường xuyên; 

- Đối với nhà trường: đề nghị lãnh đạo nhà trường quan tâm trao đổi trực 

tiếp với Viettel về phần mềm K12Online; phối hợp với Viettel để tập huấn cho 

giáo viên đưa vào sử dụng trong thời gian sắp tới. Tổ chức đánh giá kiểm tra 

online là nhiệm vụ thường xuyên của giáo viên chứ không phải chỉ là sử dụng 

trong mùa dịch. Thầy, cô cần đa dạng hóa hình thức dạy và học, đa dạng hóa hình 

thức kiểm tra đánh giá cho học sinh. 

- Đối với các phòng Tổ chức cán bộ, phòng GDTH-MN, Phòng GDTrH-

TX  thuộc Sở tiếp tục nghiên cứu, nắm tình hình từ cơ sở để tham mưu cho lãnh 

đạo Sở triển khai, hướng dẫn các trường tham khảo hệ thống quản lý học – thi trực 

tuyến K12Online, phối hợp với Viettel để tạo ra ngân hàng câu hỏi, ngân hàng đề 

cấp Sở/phòng giáo dục , tổ chức được kỳ thi trực tuyến công bằng cho học sinh. 

- Đối với phòng Kế hoạch tài chính hướng dẫn các trường sử dụng nguồn 

kinh phí từ quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp, nguồn kinh phí chi thường xuyên 

được giao của đơn vị để mua phần mềm quản lý dạy và học trực tuyến. 

2. Tham khảo áp dụng và hướng dẫn mua sắm Hệ thống phần mềm 

kiểm tra trực tuyến K12Online của Viettel tỉnh 

- Tổ chức đánh giá Hệ thống kiểm tra trực tuyến K12Online của Viettel 

tỉnh với sự tham gia của 100% giáo viên để có kết quả khách quan, trung thực, khả 

thi; 

- Áp dụng Hệ thống kiểm tra trực tuyến K12Online nếu được đánh giá là 

phù hợp, hiệu quả, đúng theo Thông tư số 09/2021/TT-BGDĐT ngày 30/03/2021 

của Bộ GDĐT Quy định về quản lý và tổ chức dạy học trực tuyến trong cơ sở giáo 

dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên; 

- Tổ chức tập huấn cho giáo viên bảo đảm thành thạo các chức năng của 

Hệ thống K12Online trước khi áp dụng đại trà; 
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- Nguồn kinh phí thực hiện: Sử dụng nguồn phát triển hoạt động sự 

nghiệp, nguồn kinh phí chi thường xuyên được giao của đơn vị. Thực hiện mua 

sắm theo các quy định hiện hành. 

Sở GDĐT đề nghị các trường THPT trên toàn tỉnh khẩn trương thực hiện, 

nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động dạy và học trực tuyến, chủ động linh hoạt thích 

ứng tốt với các hoàn cảnh để dạy và học đạt chất lượng. 

Trân trọng./. 

Nơi nhận:       
- Như Kính gửi; 

- Viettel tỉnh (ph/h); 

- GĐ Sở (b/c); 

- Các phòng CM thuộc Sở (t/h); 

- Phòng CM, NV Sở (th/h); 

- Cổng TTĐT Sở (TT); 

- Lưu: VT, VP, Khanhnk. 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

 

Trần Thị Ngọc Châu 
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