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Số: 501/SGDĐT-GDTrH 

 
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 02 năm 2021 

 
Về tài nguyên học tập cho học sinh 
trung học phổ thông của phần mềm 

Manabie 

 

 
 

Kính gửi:  
- Hiệu trưởng trường trung học phổ thông; 
- Hiệu trưởng trường phổ thông nhiều cấp học (có 
cấp trung học phổ thông); 
- Giám đốc Công ty TNHH Manabie Việt Nam. 

 

Căn cứ công văn số 4612/BGDĐT-GDTrH ngày 03 tháng 10 năm 2017 của 
Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ 
thông hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất cho học sinh 
từ năm học 2017-2018, thực hiện đổi mới kiểm tra đánh giá, đa dạng hình thức 
kiểm tra đánh giá; 

Căn cứ công văn số 3414/BGDĐT-GDTrH ngày 04 tháng 9 năm 2020 của 
Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục trung học; 

Căn cứ văn bản số 4003/BGDĐT-CNTT ngày 07 tháng 10 năm 2020 của 
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công nghệ 
thông tin năm học 2020 – 2021.s 

Sở Giáo dục và Đào tạo nhận được công văn số 01/2021 ngày 02 tháng 02 
năm 2021 của Công ty TNHH Manabie Việt Nam về xin ý kiến Sở Giáo dục và 
Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh để được giới thiệu phần mềm Manabie đến với 
các trường THPT và giới thiệu tài nguyên học tập cho học sinh khối Trung học 
phổ thông địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn 
một số nội dung cụ thể như sau: 

- Tài nguyên học tập của phần mềm Manabie tại địa chỉ manabie.vn được 
Công ty TNHH Manabie Việt Nam hỗ trợ miễn phí cho học sinh trung học phổ 
thông trên ứng dụng Manabie dành cho học sinh. Học sinh có thể truy cập nội 
dung bài giảng, tóm tắt bài học, sử dụng ngân hàng bài tập, kiểm tra và thi thử 
trên ứng dụng, tập trung các môn Toán, Lý, Hóa và tiếng Anh. 

- Công ty TNHH Manabie Việt Nam hỗ trợ miễn phí tài khoản cho giáo 
viên để hỗ trợ việc dạy học, quản lý và đánh giá học sinh. 
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- Hiệu trưởng trường trung học phổ thông, trường phổ thông nhiều cấp học 
(có cấp trung học phổ thông) tổ chức nghiên cứu và có thể triển khai (miễn phí) 
sử dụng tài nguyên học tập của phần mềm Manabie theo nhu cầu của nhà trường, 
giáo viên, học sinh và phụ huynh học sinh trên tinh thần tự nguyện. 

- Thông tin liên hệ Công ty TNHH Manabie Việt Nam: 

+ Địa chỉ: Tầng 15, tòa nhà TNR, số 180-192 đường Nguyễn Công Trứ, 
phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. 

+ Website: manabie.vn hoặc manabie.com/vn/home 

+ Người liên hệ: Ông Trần Anh Duy, điện thoại: 0903137135; Ông Vũ 
Ngọc Anh, điện toại: 0945499148. 

- Công ty TNHH Manabie Việt Nam phụ trách quản lý nguồn học liệu trên 
phần mềm Manabie, đảm bảo nội dung phù hợp với văn hóa, thuần phong mỹ tục 
của Việt Nam; đồng thời có giải pháp bảo mật, an toàn dữ liệu người dùng và 
kiểm soát, ngăn chặn, xử lý kịp thời đối với những nội dung chưa phù hợp, đảm 
bảo các nội dung dạy học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo./. 

 
 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu: VT, GDTrH. 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
(Đã ký) 

 
 

Nguyễn Văn Hiếu 

 

 

 

 


