UBND TỈNH SÓC TRĂNG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1907 /SGDĐT-GDTrH

Sóc Trăng, ngày 09 tháng 9 năm 2021

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

V/v giới thiệu website hỗ trợ giáo
viên và học sinh truy cập sách
giáo khoa điện tử của Nhà xuất
bản Giáo dục Việt Nam và Tập
đoàn Giáo dục Đại Trường Phát

Kính gửi:
- Trưởng phòng GDĐT các huyện, thị xã và thành phố;
- Hiệu trưởng các trường trung học phổ thông và trực thuộc.
Căn cứ Công văn số 154/CUULONG ngày 29/8/2021 của Công ty Cổ
phần Sách và Thiết bị Giáo dục Cửu Long và Công văn số 957/SEDIDCO ngày
30/8/2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam về
việc giới thiệu website hỗ trợ giáo viên và học sinh truy cập sách giáo khoa điện
tử của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam nhằm đáp ứng nhu cầu tham khảo của
giáo viên, phụ huynh và học sinh kịp thời trong tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn
biến phức tạp,
Sở Giáo dục và Đào tạo giới thiệu giải pháp truy cập sách giáo khoa trực
tuyến qua các website chính thức của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam như sau:
1. Website Hành trang số: https://hanhtrangso.nxbgd.vn/
- Sách giáo khoa từ lớp 1 đến lớp 12.
- Sách Tiếng Anh Global Success từ lớp 1 đến lớp 12.
2. Website Phương Nam: https://phuongnam.edu.vn/
- Bản PDF 2 đơn vị bài học chính đầu tiên của Tiếng Anh 1 và 2 Family
and Friends National Edition.
- Bản PDF 2 đơn vị bài học chính đầu tiên của Family and Friends
Special Edition lớp 3, 4, 5.
- Kho học liệu điện tử kèm theo các bộ sách (kế hoạch dạy học, kế hoạch
bài dạy, bài giảng điện tử powerpoint, sách giáo viên, tranh, tệp âm thanh, …).
- Link hướng dẫn truy cập kho
https://www.youtube.com/watch?v=UoljPW1-eEo
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Ngoài ra, giáo viên và học sinh cũng có thể truy cập ứng dụng Eduhome

tử

2
(http://eduhome.com.vn/) của Tập đoàn Giáo dục Đại Trường Phát.
Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo các
huyện, thị xã, thành phố và Hiệu trưởng các trường Trung học phổ thông và trực
thuộc thông báo đến giáo viên, phụ huynh và học sinh được biết thông tin này.
Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, liên hệ Phòng Giáo dục Trung học
qua số điện thoại 0299.3822696 để phối hợp giải quyết./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc và Phó GĐ (để báo cáo);
- Phòng GDTH
- Lưu: VT, GDTrH.
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