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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 2813 /SGDĐT-GDTrHTX

Khánh Hòa, ngày 22 tháng 10 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v sử dụng tài nguyên học liệu điện
tử trên ứng dụng (app) LINGO phục
vụ dạy và học môn Tiếng Anh

Kính gửi:
- Các phòng giáo dục và đào tạo;
- Các đơn vị trực thuộc Sở.
Sở Giáo dục và Đào tạo nhận được Công văn số 582/DEIDCO ngày 04
tháng 10 năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng
(Công ty DEIDCO), đơn vị thành viên của Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam về
việc hướng dẫn sử dụng tài nguyên học liệu điện tử phục vụ dạy học môn Tiếng
Anh. Theo đó, Công ty DEIDCO giới thiệu ứng dụng (app) Luyện học SGK
tiếng Anh (viết tắt là LINGO) giúp giáo viên và học sinh sử dụng trong quá trình
dạy và học. Ứng dụng này được sử dụng trên điện thoại và máy tính.
Nhằm hỗ trợ giáo viên và học sinh có thêm nguồn học liệu trong việc dạy
và học Chương trình tiếng Anh 10 năm; bộ sách giáo khoa Tiếng Anh 6 Tập 1, 2
của Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam theo Chương trình Giáo dục phổ thông
2018, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị thông báo rộng rãi cho giáo
viên và học sinh về ứng dụng (app) LINGO theo hướng dẫn tại Công văn số
582/DEIDCO của Công ty DEIDCO nêu trên.
Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện. Trong quá
trình thực hiện, nếu có vướng mắc, liên hệ với Sở Giáo dục và Đào tạo (Phòng
Giáo dục Trung học - Giáo dục Thường xuyên) qua điện thoại hoặc email để trao
đổi, thống nhất./.
(Đính kèm Công văn số 582/DEIDCO của NXB Giáo dục Việt Nam )
Nơi nhận:
- Như trên (VBĐT);
- Công ty DEIDCO;
- Lưu: VT, GDTrHTX.
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