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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Ninh Thuận, ngày     tháng 4 năm 2022 

THÔNG BÁO 

Kết quả cuộc họp Ban Chỉ đạo  về “Quán triệt, triển khai nhiệm vụ chính trị về 

công tác ứng dụng CNTT và chuyển đổi số trong ngành Giáo dục và Đào tạo giai 

đoạn 2022-2025 và định hướng đến năm 2030” 
 

 

 Căn cứ Quyết định số 393/QĐ- UBND ngày 07/04/2022 của Chủ tịch UBND 

tỉnh Ban hành Kế hoạch chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và 

dạy học giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh; 

 Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo triệu tập cuộc họp Ban chỉ đạo chuyển đổi 

số, ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong quản lý và dạy học giai đoạn 2022-

2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh;  

Thời gian vào lúc 8h00 ngày 18/04/2022 

Chủ trì: Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Trưởng Ban Chỉ đạo. 

Thành phần dự họp: vắng Thủ trưởng 3 đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào 

tạo và một số Lãnh đạo phòng Chuyên môn thuộc sở (do bận công tác)  

 Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo kết quả cuộc họp như sau:  

 1. Quán triệt các nhiệm vụ chính trị về chuyển đổi số  

 a) Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 25/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo 

dục và đào tạo giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030”; 

Đây là những quan điểm mà toàn ngành Giáo dục và Đào tạo phải được tập 

trung quán triệt và nhận thức một cách đầy đủ để khi triển khai nhiệm vụ và công việc 

cụ thể tại đơn vị phải được thống nhất, thông suốt về tư tưởng trong đội ngũ CB-CC-

VC và người lao động trong toàn ngành; với 5 Quan điểm là:  

(1) Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số tạo đột phá 

trong đổi mới hoạt động giáo dục và đào tạo; đổi mới quản lý nhà nước trong lĩnh vực 

giáo dục và đào tạo; tác động tích cực, toàn diện tới phương thức hoạt động, chất 

lượng, hiệu quả và công bằng trong giáo dục. 

(2) Người học và nhà giáo là trung tâm của quá trình chuyển đổi số; lợi ích 

mang lại cho người học, đội ngũ nhà giáo và người dân là thước đo chủ yểu đánh giá 

mức độ thành công của chuyển đổi số. 

(3) Chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo cần có sự thay đổi nhận thức mạnh 

mẽ, sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp quản lý, sự chủ động, tích cực của các cơ sở giáo 

dục và sự ủng hộ, tham gia của mỗi người học, mỗi nhà giáo và toàn xã hội. 

(4) Chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo phải được thiết kế đồng bộ, bao 

quát, có hệ thống trong tổng thể Chương trình chuyển đổi số quốc gia; được triển khai 
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từng bước có trọng tâm, trọng điểm, đạt hiệu quả cao trong từng giai đoạn, nhất là 

trong giai đoạn thực hiện chủ trương thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả 

dịch COVID-19. 

(5) Hoàn thiện thể chế trên cơ sở các mô hình thử nghiệm và phát triển một số 

nền tảng, tài nguyên giáo dục sử dụng chung là chìa khóa để đẩy nhanh quá trình 

chuyển đổi số. 

b)  Nghị quyết số 09-NQ/TU của Ban thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh 

Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn đến năm 2030;  

Ban Thường vụ tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết 09 từ tháng 11/2021 và đến 

thời điểm này tất cả các cơ sở Đảng đã được học tập và quán triệt. Trong đó, Sở Giáo 

dục và Đào tạo đề nghị Lãnh đạo các Phòng Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng các đơn 

vị trực thuộc Sở tập trung quán triệt các quan điểm và nội dung có liên quan đến giáo 

dục về công tác chuyển đổi số của ngành, đó là:  

Thứ nhất: Chuyển đổi số là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng cả 

trước mắt và lâu dài; cần phải kiên quyết, kiên trì trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 

hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế 

số, xã hội số. 

Thứ hai: Chuyển đổi nhận thức đóng vai trò quyết định; người dân và doanh 

nghiệp là trung tâm; lấy đào tạo và phát triển con người, bảo đảm và cải thiện dân sinh 

làm mục đích; thể chế và công nghệ là động lực của chuyển đổi số; phát triển nền tảng 

số là giải pháp đột phá để thúc đẩy chuyển đổi số; dữ liệu số là tài nguyên mới; bảo 

đảm an toàn, an ninh mạng là then chốt để chuyển đổi số; sự vào cuộc của cả hệ thống 

chính trị, đặc biệt là người đứng đầu, hành động đồng bộ ở các cấp và sự tham gia của 

tổ chức, doanh nghiệp, người dân là yếu tố bảo đảm sự thành công của chuyển đổi số. 

Đây là 02 nội dung về quan điểm chỉ đạo tuy rất ngắn gọn nhưng chứa đựng 

nhiều thành tố rất quan trọng trong quá trình lãnh chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị 

về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn đến năm 

2030; Ninh Thuận phải là một trong những địa phương sớm hoàn thành mục tiêu về 

chuyển đổi số trong khu vực Nam Trung bộ; phát triển công nghiệp nội dung số, thử 

nghiệm các công nghệ và mô hình mới; đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động quản lý, 

điều hành của chính quyền các cấp, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 

theo hướng ứng dụng công nghệ số; công nghệ số được ứng dụng mạnh mẽ trong các 

lĩnh vực đột phá là năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao, sản xuất công 

nghiệp, du lịch và kinh tế đô thị góp phần nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế,  

hình thành hệ sinh thái ICT địa phương, kết nối hiệu quả vào hệ sinh thái quốc gia; 

phấn đấu tỉnh thuộc nhóm 15 tỉnh, thành phố có chỉ sổ đánh giá chuyển đổi số cao nhất 

cả nước, thuốc nhóm 4 tỉnh, thành phố cao nhất khu vực Nam Trung bộ. 

Đối với giáo dục, Nghị quyết đã xác định là một trong những lĩnh vực ưu tiên 

trong chuyển đổi số, với các nhiệm vụ sau: 

Đổi mới chương trình và nội dung giáo dục, đào tạo thích ứng với môi trường 

công nghệ số để gia tăng khả năng tiếp cận giáo dục cho mọi đối tượng, nhất là người 

dân ở vùng khó khăn. Số hóa tài liệu, giáo trình, xây dựng nền tảng chia sẻ tài nguyên 

giảng dạy và học tập theo cả hai hình thức trực tiếp và trực tuyến. Chuyển đổi số 100% 



3 

 

cơ sở giáo dục, đào tạo trực thuộc tỉnh. Hợp tác với các doanh nghiệp, cơ sở giáo dục 

phát triển các cơ sở đào tạo, lớp đào tạo về công nghệ thông tin, chuyển đổi số. 

Với nhiệm vụ ưu tiên mà Tỉnh ủy đã xác định về công tác chuyển đổi số nêu 

trên, do đó không cho phép bất kỳ một cơ sở giáo dục nào đứng ngoài cuộc cho dù bất 

kỳ lý do gì. Với nhiệm vụ chính trị được giao, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các 

đồng chí cán bộ quản lý, các đồng chí đảng viên, công chức, viên chức và người lao 

động trong toàn ngành phải nhận thức một cách đầy đủ về tinh thần của Nghị quyết 09 

của tỉnh ủy, tạo sự đồng thuận và nhất trí cao trong tập thể đội ngũ của toàn ngành để 

thực hiện quyết tâm chính trị cao nhất nhằm hoàn thành nhiệm vụ chính trị mà Tỉnh 

ủy, UBND tỉnh giao trong lĩnh vực chuyển đổi số. 

 c) Quyết định số 393/QĐ- UBND ngày 07/04/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh 

Ban hành Kế hoạch chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy 

học giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh; 

Đây là kế hoạch được UBND tỉnh giao cho Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì xây 

dựng tham mưu, được lấy ý kiến rộng rãi với nhiều nội dung chi tiết và các giải pháp 

rất cụ thể trong việc ứng dụng CNTT và chuyển đổi số trong toàn ngành, với các mục 

tiêu được xác định và yêu cầu đặt ra như sau: 

(1) Mục tiêu 

- Ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) và chuyển đổi số lĩnh vực giáo dục là 

nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh, nhằm đáp ứng yêu 

cầu nguồn nhân lực chất lượng cao để phục vụ xã hội.  

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số tạo đột phá trong 

đổi mới hoạt động giáo dục và đào tạo; đổi mới quản lý nhà nước trong lĩnh vực giáo 

dục và đào tạo nhằm tác động tích cực, toàn diện tới phương thức hoạt động, chất 

lượng, hiệu quả, công bằng trong giáo dục. 

- Người học và nhà giáo là trung tâm của quá trình chuyển đổi số; việc ứng 

dụng CNTT, chuyển đổi số nhằm mang lại lợi ích cho người học và doanh nghiệp, là 

thước đo chủ yếu đánh giá sự hài lòng, mức độ thành công của chuyển đổi số của 

ngành.  

- Tăng cường quản lý sự thay đổi nhận thức từ cán bộ quản lý giáo dục, nhà 

giáo và người lao động trong ngành đối với việc chuyển đổi số; tích cực huy động mọi 

nguồn lực của xã hội nhằm thúc đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo 

dục.  

(2)Yêu cầu 

- Chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục nhất thiết phải kế thừa và phát triển 

ứng dụng CNTT trên nền tảng công nghệ số. 

- Kiến trúc số phải được thiết kế đồng bộ, bao quát, có hệ thống trong tổng thể 

Chương trình chuyển đổi số của tỉnh; được triển khai từng bước có trọng tâm, trọng 

điểm, đạt hiệu quả cao trong từng giai đoạn, nhất là trong giai đoạn thực hiện chủ 

trương thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. 
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- Thiết kế mô hình quản lý giáo dục trên nền tảng số và tài nguyên giáo dục 

hiện có để sử dụng chung, là chìa khóa để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số ở lĩnh 

vực giáo dục trên địa bàn tỉnh. 

- Nâng cao và thống nhất nhận thức trong cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh 

cũng như toàn xã hội về các nội dung của chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục, nhất 

là vai trò, ý nghĩa, các nhiệm vụ trọng tâm của chuyển đổi số, làm cơ sở để huy động 

các nguồn lực từ bên trong và bên ngoài ngành để giúp quá trình triển khai chuyển đổi 

số đạt được kết quả cao nhất. 

2. Những nhiệm vụ trong tâm và giải pháp chủ yếu của ngành trong việc tổ 

chức thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy 

học năm học 2021-2022 và chuẩn bị cho năm học 2022-2023 và những năm tiếp 

theo. 

a) Nhiệm vụ trọng tâm 

- Sở Giáo dục và Đào tạo hoàn thiện về thiết kế kiến trúc số thuộc Hệ Chương 

trình quản lý giáo dục Ninh Thuận, với các phân hệ sau: 

(1) Tuyển sinh trực tuyến 

(2) Nhập học trực tuyến 

(3) Cung cấp thông tin người dùng    

(4) Cấp giấy chứng nhận trực tuyến (Hiệu trưởng cấp giấy chứng nhận tốt 

nghiệp THCS, THPT tạm thời, cấp giấy chứng nhận hoàn thành cấp THPT theo hình 

thức trực tuyến).  

(5) Số hóa dữ liệu để người dân tra cứu trình độ học vấn công dân 

(6) Thực hiện các khoản thu trong trường học không dùng tiền mặt 

(7) Số hóa hồ sơ quản lý của HT, GV theo Điều lệ trường học 

(8) Xây dựng ngân hàng đề thi, đề kiểm tra 

(9) Tổ chức kiểm tra đánh giá năng lực học sinh trực tiếp thông qua ngân hàng 

đề thi, đề kiểm tra chung của nhà trường 

(10) Thư viện điện tử ( thư viện số dùng chung, tập trung cho cấp Trung học)  

(11) Tổ chức dạy học trực tuyến, đào tạo, bồi dưỡng trực tuyến  

(12) Kho học liệu dùng chung 

(13) Xây dựng nền tảng dạy học trực tuyển ứng phó dịch COVID-19 

(14) Cập nhật, thống kê cung cấp thông tin trực tuyến đối với các trường hợp 

F0, F1 trong học sinh và giáo viên có liên quan đến dịch COVID-19. 

b) Tổ chức thực hiện 

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo và Thủ trưởng các 

đơn vị trực thuộc sở tiến hành triển khai ngay một số công việc sau đây: 



5 

 

(1) Quán triệt quan điểm chỉ đạo của tỉnh về chuyển đổi và ứng dụng CNTT  

trong đội ngũ CB-VC trong đơn vị nhằm thay đổi nhận thức để thực hiện tốt mục tiêu 

đề ra.  

(2) Chỉ đạo và thực hiện ngay việc xây dựng chi tiết, cụ thể Kế hoạch thực hiện 

chuyển đổi số của đơn vị giai đoạn 2022-2025 và tầm nhìn đến năm 2030 tại các cơ sở 

giáo dục trên địa bàn tỉnh; kế hoạch phải được niêm yết công khai trên trang thông tin 

điện tử của đơn vị, bản tin nhà trường và tất cả mọi người phải được biết, gởi về sở 

Giáo dục và Đào tạo trước ngày 30/04/2022 (thông qua Tổ CNTT) để theo dõi.  

(3) Phòng Giáo dục và Đào tạo xây dựng Kế hoạch chung và tham mưu UBND 

huyện ban hành theo QĐ 393 của UBND tỉnh, trong đó lưu ý chọn trường để xây dựng 

làm điểm về chuyển đổi số để nhân rộng mô hình. 

(4) Tập trung chỉ đạo hoàn thiện cơ sở dữ liệu trên Hệ chương trình quản lý 

giáo dục do ASC triển khai. Đồng thời thực hiện song song cơ sở dữ liệu ngành để 

chờ Bộ Giáo dục và Đào tạo cho ý kiến kết nối liên thông.  

(5) Phòng Giáo dục và Đào tạo tập trung chỉ đạo rà soát toàn bộ điều kiện cơ sở 

vật chất phục vụ chuyển đổi số tại các cơ sở giáo dục trực thuộc để tham mưu cho 

Thành ủy/Huyện ủy, UBND huyện/Thành phố về đầu tư cơ sở hạ tầng để phục vụ cho 

chuyển đổi số, trong đó quan tâm đến các nhiệm vụ quan trọng trước hết đó là:   

- Đầu tư xây dựng phòng học bộ môn Tin học cho cấp THCS và Tiểu học (đã 

phân cấp) theo tiêu chuẩn phòng học bộ môn theo quy định tại Thông tư 13/2020/TT-

BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

- Rà soát, sắp xếp, tuyển dụng, sử dụng, bố trí lại đội ngũ giáo viên dạy Tin học 

cấp tiểu học và THCS (hoặc sử dụng các trường hợp nhân viên được tuyển dụng có 

bằng cử nhân Tin học hoặc kỹ sư Tin học cần nghiên cứu để bồi dưỡng nghiệp vụ sư 

phạm để sắp xếp sang vị trí giáo viên, khắc phục tình trạng thiếu hụt GV Tin học). 

(6) Thành lập Tổ Công nghệ thông tin trong các cơ sở giáo dục do Thủ trưởng 

đơn vị làm tổ trưởng, các thành viên là CBQL, VC, NLĐ biết sử dụng, ứng dụng 

CNTT để sẵn sàng triển khai các nhiệm vụ của ngành như tham gia tập huấn, bồi 

dưỡng và hỗ trợ chuyển đổi số tại đơn vị.  

Đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo tiến hành thành lập Ban chỉ chuyển đổi số 

cấp huyện/Tp, do Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo làm trưởng ban, thành viên là 

Hiệu trưởng các cơ sở trực thuộc.  

Thời gian hoàn thành trong tháng 5/2022. 

(7) Giao cho Phòng Tổ chức – Hành chính Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế 

hoạch tham mưu cho Giám đốc liên kết với cơ sở đào tạo để mở lớp bồi dưỡng kiến 

thức  chuyển đổi số cho CBQL trong tàn ngành, nhằm nâng cao nhận thức và hiểu biết 

về chiến lược chuyển đổi số; thời gian mở lớp trong Quý II/2022. 

(8) Giao nhóm Thư ký Ban chỉ đạo chuyển đổi số của ngành, hoàn thiện kế 

hạch phân công nhiệm vụ thành viên Ban chỉ đạo và tham mưu cho Giám đốc sở ban 

hành Quy chế về quản lý, sử dụng Phân hệ quản lý giáo dục, cơ sở dữ liệu ngành. Thời 

gian trong Quý II/2022.  
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(9) Tiếp tục tập trung chỉ đạo và phối hợp bồi dưỡng nghiệp vụ khai thác và sử 

dụng các phân hệ thuộc Chương trình quản lý giáo dục:  

- Triển khai nền tảng tuyển sinh đầu cấp và nhập học trực tuyến. 

- Quản lý điểm, kiểm tra đánh giá, sổ điểm điện tử, học bạ điện tử. Đối tượng 

tập huấn là giáo viên phổ thông theo từng cấp học. 

- Sử dụng tài nguyên để kết nối và cung cấp thông tin đến người dùng (nhà 

trường cung cấp tài khoản cho phụ huynh để thực hiện phiếu liên lạc và học bạ điện 

tử, tra cứu điểm và kết quả học tập, giáo dục của học sinh). Đối tượng là phụ huynh, 

GVCN, Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng và nhân viên phụ trách học vụ, văn phòng. 

- Khai thác và ứng dụng nền tảng thu các khoản phí đóng góp của người học 

theo quy định “không dùng tiền mặt”. Đối tượng là CBQL, Nhân viên kế toán và phụ 

huynh. 

- Triển khai nền tảng nhập dữ liệu và xử lý thông tin cấp học mầm non. Đối 

tượng là CBQL và nhân viên phụ trách quản trị số liệu cấp mầm non.  

(10) Chỉ đạo các cơ sở giáo dục hoàn thiện cơ sở dữ liệu ngành đợt cuối kỳ năm 

học 2021-2022; thời gian trước 30/6/2022. 

Trên đây là Thông báo kết quả cuộc họp ban chỉ đạo Chuyển đổi số trong ngành 

Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2022-2025 và định hướng đến năm 2030; đề nghị các 

thành viên Ban chỉ đạo theo chức trách và nhiệm vụ giao khẩn trương triển khai thực 

hiện tốt các nhiệm vụ nêu trên./. 

Nơi nhận: 
- Sở Nội vụ; 
- Sở TTTT;                  (p/h) 

- UBND huyện, Tp; 

- Phòng GDĐT huyện/Tp; 
- Các đơn vị trực thuộc sở;      (t/h) 

- Thành viên BCĐ ngành; 

- Website sở; 

- Lưu: VT, T.Q. 

GIÁM ĐỐC 
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