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UBND THỊ XÃ KỲ ANH
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 110 /PGDĐT

Thị xã Kỳ Anh, ngày 28 tháng 08 năm 2018

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

V/v rà soát lại hệ thống Interner và sử dụng
phần mềm SMAS 3.0 do Viettel tài trợ
năm học 2018-2019

Kính gửi:
- Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trong toàn thị xã;
- Hiệu trưởng các trường TH&THCS Kỳ Hoa, Kỳ Nam.
Thực hiện kế hoạch số 374/KH-UBND ngày 22/11/2017 của UBND tỉnh Hà
Tĩnh, kế hoạch số 98/KH-SGDĐT ngày 24/01/2018 của Sở GDĐT tỉnh Hà Tĩnh;
Thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa Sở GD&ĐT với Tập đoàn Viễn thông Quân đội
Viettel Hà Tĩnh giai đoạn 2017-2020 ký ngày 27/12/2017;
Phòng Giáo dục và đào tạo thị xã Kỳ Anh đề nghị các trường Mầm non,
Tiểu học, THCS, TH&THCS phối hợp chặt chẽ với Viettel để triển khai một số nội
dung sau:
1. Rà soát lại hệ thống đường truyền Internet cáp quang băng thông rộng do
Viettel tài trợ để đảm bảo công tác dạy và học, nếu chất lượng chưa đảm bảo
phối hợp với Viettel tại thị xã Kỳ Anh để khắc phục kịp thời (hoặc điện thoại
qua đầu số hỗ trợ Hotline 18008119; đ/c Duy Anh 0988.854.999).
2. Rà soát tình hình sử dụng phần mềm quản lý nhà trường SMAS 3.0 để
liên thông CSDL ngành.
- Rà soát lại tình hình sử dụng phần mềm SMAS 3.0 tại các đơn vị, đối với
các trường chưa sử dụng yêu cầu hoàn thành triển khai đưa vào sử dụng
trước ngày 10/09/2018.
- Để sử dụng phần mềm thành thạo và tốt hơn yêu cầu các đơn vị lập kế
hoạch để tập huấn lại sử dụng phần mềm SMAS 3.0, thời gian và địa điểm các đơn
vị báo cáo về đ/c: Lê Minh Vỹ - Bộ phận tổ chức cán bộ trước ngày 05/09/2018 để
phối hợp với Viettel tại thị xã Kỳ Anh tới các đơn vị tập huấn.
Nhận được công văn này, đề nghị các đơn vị tổ chức thực hiện nghiêm túc./.
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lãnh đạo, chuyên viên Phòng;
- Lưu: VT, TCCB.
Gửi văn bản điện tử./.
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