Kính gửi Quý Ban Giám hiệu!
Trung tâm Kinh doanh VNPT Thành phố Hồ Chí Minh (VNPT VinaPhone Hồ Chí Minh
– Thành viên của VNPT VinaPhone) xin gửi tới Quý Ban Giám hiệu lời chào trân trọng và
chúc sức khỏe đến Quý Thầy cô đang công tác tại Trường.
Nhận thấy nhu cầu tổ chức dạy học trực tuyến tăng cao theo tinh thần văn bản
2310/SGDĐT-GDTrH ngày 23/8/2021, VNPT đã phối hợp triển khai, hoàn thiện kết nối
đồng bộ SSO với Sở Giáo dục và Đào tạo để hỗ trợ giáo viên và học sinh có thể đăng nhập
bằng tài khoản của Sở trên hệ thống LMS của VNPT. Kết quả đó đã bảo đảm việc VNPT
có thể cung cấp miễn phí nền tảng học trực tuyến VNPT LMS (VNPT Elearning) để Quý
trường sử dụng khi đăng nhập thông qua đường link https://lms.vnedu.vn trong suốt học
kỳ I năm học 2021-2022. Hệ thống VNPT Elearning đã triển khai hỗ trợ việc dạy và học
trực tuyến của đa số các Trường học tại địa bàn TP.HCM trong năm học 2019 – 2020, chúng
tôi đã được nhiều cơ sở giáo dục đánh giá cao và tin tưởng lựa chọn sử dụng.
Bên cạnh đó, để tạo điều kiện cho các em học sinh và quý thầy cô có thể tham gia dạy
và học trực tuyến, VNPT VinaPhone Hồ Chí Minh còn triển khai nhiều ưu đãi dành cho
Quý Thầy cô, Phụ huynh / Học sinh của trường trong việc đăng ký sử dụng các gói dịch vụ
VinaPhone (SIM Data phục vụ nhu cầu truy cập Internet 3G/4G), lắp đặt Internet cáp quang
+ Truyền hình (các gói Home Internet/ HomeTV, Home Combo phục vụ nhu cầu dạy và
học tại nhà) – đặc biệt hỗ trợ 01 tháng miễn phí với dịch vụ Truyền hình MyTV OTT. Đây
là các gói cước được thiết kế tích hợp với chi phí giảm 50% và tốc độ truy cập gấp đôi đang
áp dụng đại trà trên thị trường.
(Thông tin ưu đãi của các gói cước tại Phụ lục đính kèm).
Kính mong Quý Ban Giám hiệu trường tạo điều kiện để chúng tôi được chung tay hỗ trợ
ngành giáo dục TP.HCM nói chung và đồng hành cùng Quý nhà trường nói riêng trong việc
triển khai đào tạo trực tuyến.

Mọi thông tin hỗ trợ, tư vấn lắp đặt, vui lòng liên hệ:
→ Đăng ký dịch vụ VNPT LMS trực tuyến tại:
Link: https://bit.ly/VNPT_DangkyVNPT-LMS, hoặc Quét mã QR
(nhân viên VNPT liên hệ ngay khi nhận được yêu cầu)

→ Đăng ký dịch vụ VinaPhone, Internet cáp quang + Truyền hình tại:
Link: https://bit.ly/VNPT-DangkyDichvu, hoặc Quét mã QR
(nhân viên VNPT liên hệ ngay khi nhận được yêu cầu)
Ngoài các gói cước giới thiệu trong Phụ lục, Quý khách có thể đăng ký các gói cước,
dịch vụ khác trực tuyến tại: https://shop.vnpt.vn/ 
→ Hotline hỗ trợ: Ms. Mai Nguyễn – maint.hcm@vnpt.vn – 0914.188.515
Trân trọng cảm ơn và kính chào!

PHỤ LỤC
CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI DỊCH VỤ VNPT DÀNH CHO DẠY VÀ HỌC TRỰC TUYẾN
I.

Đối tượng áp dụng:
Tất cả các hộ gia đình có các cháu đang học trực tuyến và các thầy cô tại các trường học trên địa
bàn Tp. Hồ Chí Minh.
II.
Chính sách dịch vụ di động:
1. Gói cước data 03GB/ngày:
- Ưu đãi tăng 50% lưu lượng, giảm 40% giá gói so với thông thường
- Hòa mạng mới hình thức sim trả trước, giá hòa mạng 35.000 đồng.
- Đăng ký gói cước ưu đãi 150.000 đồng – sử dụng 90 ngày có ngay 3GB/ngày (hòa mạng trước
31/10/2021) (đã gồm VAT)
2. Gói cước data 120GB/tháng (tương đương 04GB/ngày):
- Ưu đãi giảm 50% so với giá thông thường
- Hòa mạng mới hình thức SIM trả sau, giá hòa mạng 45.000 đồng
- Đăng ký gói cước 120GB/tháng (tương đương 04GB/ngày) chỉ với giá 90.000 đồng/tháng (hết
dung lượng hạ băng thông 256Kbps/128Kbps) (đã gồm VAT)
3. Gói cước data Unlimited - Không giới hạn dung lượng:
- Siêu data – Siêu ưu đãi
- Hòa mạng mới hình thức trả sau (cước hòa mạng 45.000 đồng) hoặc trả trước (giá hòa mạng
35.000 đồng)
- Đăng ký gói ưu đãi data không giới hạn (500 GB/tháng tốc độ cao – hết dung lượng hạ băng
thông còn 5Mbps)
Chu kỳ
Giá gói
(đã bao gồm VAT)
Ghi chú

Trả hàng tháng

Trả trước 06
tháng

Trả trước 12
tháng

150.000 đồng

900.000 đồng

1.500.000 đồng

chỉ áp dụng cho
hòa mạng trả sau

III.

Chích sách dịch vụ băng rộng:
1. Dịch vụ gói Home Internet/ HomeTV:
- Tốc độ từ 100Mbps giá chỉ từ 195.000 đồng/tháng (đã bao gồm VAT).
- Tặng cước hòa mạng.
- Miễn phí tháng đầu tiên (30 ngày) nếu thanh toán cước gói từ 3 tháng trở lên.
- Giảm 10% giá gói 03 tháng.
- Tặng thêm 02 tháng cước nếu thanh toán 6 tháng, 04 tháng cước nếu thanh toán 12 tháng.
- Chọn lựa gói cước trang bị thêm thiết bị mesh Wifi giúp tăng cường vùng phủ wifi trong nhà.
2. Dịch vụ gói Home Combo (bao gồm Internet cáp quang, dịch vụ truyền hình số MyTV, Data
chia sẻ)
- Tốc độ từ 100Mbps giá chỉ từ 304.000 đồng/tháng (đã bao gồm VAT).
- Được trang bị thiết bị Settopbox cho TV.
- Dung lượng data chia sẻ từ 30GB/tháng.
- Tặng cước hòa mạng Internet cáp quang.

-

Tặng 02 tháng cước nếu thanh toán 6 tháng, 04 tháng cước nếu khách hàng thanh toán 12
tháng.

