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Kính gửi:  

- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện; 
- Hiệu trưởng trường THPT, trường phổ thông 
nhiều cấp học (có cấp THPT); 
- Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Giáo dục 
Quốc tế GSS. 

 
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. 

Sở Giáo dục và Đào tạo nhận được công văn số 2212/CV-GSS ngày 22 
tháng 12 năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Giáo dục Quốc tế GSS về thí 
điểm dạy học trực tuyến trên trang mozaweb.vn, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng 
dẫn một số nội dung cụ thể như sau: 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo thông báo đến các trường trung học cơ sở về 
việc phối hợp triển khai; Hiệu trưởng các trường trung học phổ thông, trường phổ 
thông nhiều cấp học có thể phối hợp triển khai (miễn phí) chương trình dạy học 
trực tuyến trên trang mozaweb.vn trong năm học 2020-2021 theo nhu cầu của nhà 
trường, giáo viên, học sinh và phụ huynh học sinh trên tinh thần tự nguyện. 

- Các tính năng, tiện ích miễn phí trong năm học 2020 - 2021 của trang 
mozaweb.vn đính kèm trong phần phụ lục của công văn này. 

- Công ty Cổ phần Đầu tư Giáo dục Quốc tế GSS phụ trách quản lý nguồn 
học liệu trên trang mozaweb.vn, đảm bảo nội dung phù hợp với văn hóa, thuần 
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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. 

- Kết thúc thời gian miễn phí, các nhà trường có thể tiếp tục sử dụng trang 
mozaweb.vn tùy theo nhu cầu, tình hình thực tế của đơn vị và đảm bảo các quy 
định hiện hành về tổ chức hoạt động dạy học./. 

 
 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Giám đốc (để báo cáo); 
- Lưu: VT, GDTrH. 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
(Đã ký) 

 
 

Nguyễn Văn Hiếu 
 
 
 
  



PHỤ LỤC 
(Đính kèm công văn số 338/SGDĐT-GDTrH ngày 03 tháng 02 năm 2021 

của Sở Giáo dục và Đào tạo) 

 
1. Về trang mozaweb.vn 
Chương trình giáo dục trực tuyến mozaweb.vn là giải pháp do Công ty Cổ 

phần Đầu tư Giáo dục Quốc tế GSS nghiên cứu và phát triển dựa trên nền tảng 
của  hệ thống Mozaik Education của Hungary (một trong những hệ thống cung 
cấp nền tảng công cụ tổ chức dạy học và chuyển đổi số hàng đầu Châu Âu với 
công nghệ 3D – VR – AI..) hệ thống hơn 120 công cụ thiết kế bài giảng số với 
hơn 100 mô hình các phòng học mô phỏng thí nghiệm ảo và bài giảng số 3D từ 
nhà cung cấp Mozaik Education dành cho học sinh tiểu học, học sinh trung học 
phổ thông và trung học cơ sở, đáp ứng nhu cầu học tập ở các môn học: Toán, Vật 
Lý, Hóa học, Tiếng Anh, Lịch sử, Địa lý, Khoa học Công Nghệ.... được thẩm định 
bởi Cục Công Nghệ Thông tin – Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam.  

Mozaweb.vn sở hữu ngân hàng học học liệu số phong phú, với hơn +1200 
nội dung học 3D, +1037 phim giáo dục minh hoạ, hơn 5000 hình ảnh, hơn 1000 
file âm thanh... dễ dàng giúp giáo viên đưa vào minh họa cho bài giảng của mình 
một cách trực quan sinh động. Với bài học 3D, giáo viên và học sinh có thể tương 
tác trực tiếp, khám phá những phân cảnh 3D trong bài học để được cung cấp thêm 
thông tin, giúp học sinh hiểu bài tốt hơn, có nội dung bám sát chương trình giáo 
dục theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Hệ thống Mozaweb.vn với hơn 110 công cụ dạy và học theo từng chủ đề, 
từng môn học và trò chơi phát triển kỹ năng hỗ trợ Thầy Cô giáo và các trường 
học triển khai nhanh hệ thống chuyển đổi số gồm: 

- Các công cụ luyện tập, trực quan theo từng chủ đề, từng môn học cho 
phép học sinh thực hành, và đào sâu kiến thức, củng cố lại kiến thức vốn có một 
cách dễ dàng, trực quan.  

- Công cụ TEST soạn câu hỏi tại lớp, soạn bài tập về nhà cho học sinh: 
TEST có sẵn các template đẹp mắt, nhiều dạng bài tập như trắc nghiệm, chọn câu 
đúng sai, nối câu, điền vào chỗ trống, luận văn....) giúp giáo viên dễ dàng soạn 
câu hỏi. 

- Trò chơi phát triển kỹ năng: Các bài học được viết bằng trò chơi vừa giúp 
học sinh thư giãn, vừa thực hành đào sâu lý thuyết để trở thành kiến thức của bản 
thân, rèn luyện phát triển các kỹ năng. 

Bên cạnh đó, hệ thống Mozaweb.vn hỗ trợ từng trường triển khai công cụ 
giao bài tập về nhà và kiểm tra đánh giá học sinh; 

- Giáo viên có thể chia sẻ tài liệu học tập trực tiếp đến các thiết bị của học 
sinh. Ngoài ra, giáo viên có thể gửi danh sách nhiệm vụ, câu hỏi, bài tập, video 
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hoặc hình ảnh cho học sinh. Giáo viên cũng có thể theo dõi hoàn thành bài tập và 
kiểm tra kết quả của học sinh trên máy tính của giáo viên. 

- Giáo viên có thể giao bài tập cho từng học sinh hoặc theo nhóm. Học sinh 
hoàn thành bài tập và gửi câu trả lời cho giáo viên . Giáo viên có thể giao bài tập 
để hoàn thành ngay trên lớp hoặc giao bài tập về nhà. Mỗi học sinh đều được nhắc 
bài tập tự động qua email.  

- Chương trình tự động kiểm tra các câu trả lời và tạo số liệu thống kê về 
kết quả, giúp dễ dàng đánh giá và so sánh hiệu suất của học sinh. 

- Giáo viên luôn có thể xem ai được kết nối và ai không cũng như có được 
ảnh chụp màn hình bất cứ lúc nào, để đảm bảo mọi học sinh đều tập trung học tập. 

Hệ thống Mozaweb.vn với bộ công cụ hỗ trợ nhà trường và giáo viên thực 
hiện các mô hình thí nghiệm tại không gian Phòng thí nghiệm ảo vừa giúp giáo 
viên có thể đưa vào nội dung bài giảng, vừa cho phép học sinh thực hành, thực 
hiện các thí nghiệm ảo để hiểu rõ nguyên lý, nguyên nhân sự việc, biết vận dụng 
lý thuyết vào thực tế cuộc sống, từ đó học sinh sẽ tăng sự chủ động tự tin trong 
cuộc sống hơn. 

Nhằm thúc đẩy sự phát triển khả năng tự học, tự ôn luyện và tự trang bị 
kiến thức cho học sinh, trang mozaweb.vn sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI), máy học 
(Machine Learning), đặc biệt là phương pháp học tập thích ứng (Adaptive 
Learning), nhằm thúc đẩy, nâng cao các hoạt động đào tạo, kiểm tra, đánh giá; 
nhằm đổi mới phương pháp dạy và học, nâng cao chất lượng đào tạo trên nên tảng 
công nghệ số 4.0. Người học được đánh giá đúng năng lực và được gợi ý, xây 
dựng lộ trình học tập mang tính cá nhân hóa. 

Tháng 10/2020, mozaweb.vn đã phối hợp với Microsoft trở thành ứng dụng 
giáo dục được tích hợp triển khai đồng bộ trên nền Microsoft Teams, cho phép 
học sinh có thể sử dụng mozaweb.vn trong một môi trường cộng tác. Hiện nay, 
chương trình giáo dục trực tuyến mozaweb.vn đã được triển khai tại nhiều địa 
phương, có +1000 trường tham gia với hơn 100,000 giáo viên và học sinh.  

Chương trình giáo dục trực tuyến mozaweb.vn giúp mỗi học sinh học tập 
hiệu quả, giúp nhà trường quản lý, nâng cao chất lượng dạy và học, giúp giáo viên 
thuận tiện hơn trong quá trình giảng dạy và giảm bớt áp lực công việc.  

2. Các tính năng, tiện ích miễn phí trên trang mozaweb.vn 
Đối với Giáo viên: 
- mozaweb.vn cung cấp cho Giáo viên nguồn học liệu số và học liệu số 3D 

phong phú và một nền tảng hệ thống để giáo viên chủ động biên soạn, xây dựng 
và khai thác các tài nguyên phục vụ dạy và học, nội dung được chuẩn hóa bởi các 
chuyên gia đầu ngành trong giáo dục và chuyên gia của Công ty; cung cấp cho 
Giáo viên một công cụ trợ giảng hữu hiệu, giúp giảm bớt áp lực và thời gian chấm 
điểm và tổng hợp kết quả bài kiểm tra, bài thi nhờ hệ thống chấm điểm tự động 
thay vì phương pháp chấm điểm và tổng hợp kết quả truyền thống. 
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Đối với học sinh: 
- Nhận và làm bài tập, bài kiểm tra do Giáo viên giao. 
- Học tập và trải nghiệm các tính năng tự học tập thích ứng như tự thực 

hành các mô hình thí nghiệm có mô phỏng và được học đồng thời nhiều ngôn ngữ 
trên 01 nội dung bài soạn giảng. 

- Học sinh được học tập trên ứng dụng 3D có thể sử dụng trên các thiết bị 
di động thông minh, máy tính để bàn, máy tính bảng trên cùng 01 tài khoản đăng 
nhập. 

- Học sinh được thông báo tin nhắn hằng ngày trên tài khoản đã được kích 
hoạt và kết nối các hoạt động trong lớp học. 

Đối với nhà trường và cơ quan quản lý: 
- Nhà trường có thể xây dựng ngân hàng đề thi; tổ chức lớp, kiểm tra trên 

hệ thống internet. 
- Nhà trường, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo có thể 

dễ dàng kiểm soát và quản lý toàn diện các hoạt động dạy và học của giáo viên và 
học sinh. 

- Tổ chức các kỳ thi khảo sát, đánh giá chất lượng, kiểm tra đánh giá định 
kỳ. 

- Đồng hành cùng nhà trường, hướng tới việc thực hiện Kế hoạch số 
345/KH-BGDĐT ngày 23 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 
tạo về tăng cường ứng dụng Công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt 
động dạy – học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và 
đào tạo giai đoạn 2016 – 2020 định hướng đến năm 2025; nhiệm vụ 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 CNTT năm học 2020 – 2021. 

Công ty GSS chịu trách nhiệm về mặt nội dung và tuân thủ các qui định 
của ngành giáo dục đối với các nội dung hỗ trợ miễn phí cho các cơ sở giáo dục 
tại thành phố. Sau giai đoạn cung cấp dịch vụ miễn phí, nhà trường có kết quả đáp 
ứng yêu cầu dạy học, công ty GSS sẽ cung cấp các tiện ích này trên cơ sở thỏa 
thuận với nhà trường và cha mẹ học sinh đồng thời tuân theo đúng các qui định 
của cơ quan quản lý giáo dục. 

3. Thông tin liên hệ 
Công ty Cổ phần Đầu tư Giáo dục Quốc tế GSS trực tuyến mozaweb.vn 
Bà Phạm Thị Diễm – Giám đốc điều hành - Hệ thống mozaweb.vn 
SĐT: 0913.726227 Email: diem.pham@gss.edu.vn 
Lầu 9, tòa nhà 234 Pasteur, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh./. 


