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QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Bộ chỉ số đánh giá Chuyển đổi số thuộc lĩnh vực giáo dục 

–––––––––––––––––– 

 

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH NINH THUẬN 

 

Căn cứ Quyết định số 56/2021/QĐ-UBND ngày 24/8/2021 của UBND 

tỉnh Ninh Thuận về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Tỉnh Ninh Thuận; 

Căn cứ Quyết định số 2314/QĐ-UBND ngày 15/12/2021 của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh Ban hành Đề án “Chuyển đổi số tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 

2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030”; 

Căn cứ Quyết định số 393/QD-UBND ngày 07/04/2022 của 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”; 

Căn cứ Quyết định số 852/QĐ-UBND ngày 08/7/2022 của UBND tỉnh 

Ban hành Bộ chỉ số đánh giá Chuyển đổi số tỉnh Ninh Thuận; 

Theo đề nghị của Phòng Nghiệp vụ dạy học và Tổ công nghệ thông tin sở 

Giáo dục và Đào tạo.  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bộ chỉ số đánh giá Chuyển 

đổi số thuộc lĩnh vực giáo dục trên địa bàn tỉnh. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Các thành viên Ban chỉ đạo chuyển đổi số của ngành có trách nhiệm 

chỉ đạo, đôn đốc và triển khai thực hiện Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số thuộc 

lĩnh vực giáo dục trên địa bàn tỉnh. 

2. Giao Tổ thư ký Ban chỉ đạo và Tổ Công nghệ thông tin rà soát tham 

mưu ban hành văn bản hướng dẫn phương pháp đánh giá, tự chấm điểm đảm 

bảo đúng quy định và đúng thời gian theo kế hoạch hàng năm. 
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Tổ chức kiểm tra xác thực số liệu, phân tích đánh giá, tham mưu 

cho Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định công bố kết quả đánh giá.  

3. Thủ trưởng các cơ quan quản lý giáo dục và đơn vị sự nghiệp giáo dục 

có trách nhiệm triển khai thực hiện Bộ chỉ số đánh và thực hiện tự đánh giá theo 

các tiêu chí, chỉ số thành phần đúng thực trạng tại các cơ quan, đơn vị. 

4. Công đoàn Giáo dục tỉnh phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức 

tuyên truyền, vận động và phát động thi đua sâu rộng đến Ban chấp hành công 

đoàn và công đoàn cơ sở trực thuộc, người lao động trong toàn ngành thực hiện 

nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước các cấp về chuyển 

đổi số 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.  

Các Ông (bà) Trưởng phòng chức năng thuộc Sở GDĐT, Trưởng phòng 

Giáo dục và Đào tạo huyện, thành phố, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở, 

Trường liên cấp Hoa Sen, iSchool, các thành viên Ban chỉ đạo chuyển đổi số của 

ngành và Tổ công nghệ thông tin chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- Như Điều 3;         

- UBND tỉnh (b/c); 

- Sở TTTT;                                                                  
- GĐ, PGĐ Sở; 

- Website sở; 

- Lưu: VT, P.TCHC.                                 
 

 

 

 

 

 

Nguyễn Huệ Khải 
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UBND TỈNH NINH THUẬN 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
 

BỘ CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ CHUYỂN ĐỔI SỐ  

NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
(Đính kèm Quyết định số ……../QĐ-SGDĐT ngày    tháng 8 năm 2022) 

 

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU  

1. Mục tiêu 

- Bộ chỉ số đánh giá, chuyển đổi số của ngành Giáo dục và Đào tạo Ninh Thuận 

(sau đây gọi tắt là Bộ chỉ số) được xây dựng phù hợp với Chương trình chuyển đổi số 

quốc gia và theo quy định của UBND tỉnh; 

- Bộ chỉ số này mang tính tổng quát đánh giá mức độ chuyển đổi số tại các 

Phòng Giáo dục và Đào tạo và các cơ sở giáo dục, bao gồm các chỉ số đánh giá về 

Nhận thức số, Thể chế số, Hạ tầng số, Nhân lực số, An toàn thông tin mạng và lĩnh 

vực đặc thù. 

- Bộ chỉ số xác định Chỉ số chuyển đổi số theo đặc điểm, tính chất quản lý nhà 

nước của các cơ quan quản lý giáo dục (phòng GDĐT) và đơn vị sự nghiệp giáo dục 

(cơ sở giáo dục). 

- Xác định thang điểm, phương pháp đánh giá cho các chỉ số chính, chỉ số thành 

phần và các tiêu chí. 

- Thiết kế phân hệ đánh giá chuyển đổi số theo bộ chỉ số đánh giá trực tuyến 

gắn với Hệ chương trình quản lý giáo dục Ninh Thuận, nhằm cho phép các cơ quan 

quản lý giáo dục, đơn vị sự nghiệp nhập thông tin báo cáo tự đánh giá trực tuyến và 

các hồ sơ minh chứng kèm theo, đồng thời cho phép tra cứu trực tuyến kết quả đánh 

giá mức độ chuyển đổi số của các cơ quan, đơn vị. 

- Hàng năm tổ chức kiểm tra, đánh giá và công bố kết quả đánh giá chuyển  đổi 

số của các cơ quan, đơn vị. 

- Kết quả đánh giá theo bộ chỉ số là cơ sở để xác định hiện trạng chuyển đổi số 

của cơ quan, đơn vị hàng năm là cơ sở giúp cho Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng, 

điều chỉnh kế hoạch chiến lược chuyển đổi số trong toàn ngành; đồng thời xác định 

các mục tiêu ưu tiên để tham mưu cấp có thẩm quyền chỉ đạo và hỗ trợ nguồn lực cho 

chuyển đổi số của ngành. 

- Thông qua kết quả đánh giá để xác định mức độ trách nhiệm và năng lực quản 

lý, chỉ đạo điều hành theo chức trách, nhiệm vụ của người đứng đầu trong việc thực 

hiện nhiệm vụ chính trị của ngành, trong đó có chuyển đổi số. 

- Lấy kết quả đánh giá làm tiêu chí ưu tiên để đánh giá thi đua của tập thể và cá 

nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ năm học. 

2. Yêu cầu 

- Cơ quan quản lý giáo dục và đơn vị sự nghiệp giáo dục tập trung chỉ đạo, triển 

khai và quán triệt bộ chỉ số này đến tất cả CB-CC-VC và NLĐ trong đơn vị được biết 

và nghiêm túc thực hiện. 
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- Mỗi tiêu chí được đánh giá phải kèm theo hồ sơ minh chứng và hiệu quả theo 

từng chỉ số (nếu được đánh giá theo định lượng); 

- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tự đánh giá và đánh giá theo bộ tiêu chí 

hàng năm của các cơ quan, đơn vị phải đảm bảo tính trung thực, khách quan, không vị 

thành tích. 

- Khuyến khích sự tham gia đánh giá của các tổ chức, cá nhân có chuyên  môn 

trong quá trình đánh giá chuyển đổi số. 

- Bộ chỉ số này có thể điều chỉnh hàng năm theo thực tiễn và phù hợp với quy 

định của tỉnh. 

- Thiết kế hệ thống theo dõi, đánh giá đồng bộ, thống nhất; sử dụng hệ thống 

phần mềm hỗ trợ thu thập và tính toán các chỉ số chuyển đổi số để phục vụ cho việc 

tính toán, cập nhật các chỉ số chuyển đổi số và xếp hạng năng lực chuyển đổi số của 

từng cơ sở giáo dục và cơ quan quản lý giáo dục cấp huyện, thành phố. 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thành phố hướng dẫn triển khai cụ thể Bộ 

chỉ số đánh giá chuyển đổi số thuộc phạm vi quản lý. 

II. PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG 

1. Phạm vi điều chỉnh  

Cơ quan quản lý giáo dục và đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập và ngoài công lập 

chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện chuyển đổi số  hàng 

năm của các cơ quan, đơn vị theo các chỉ tiêu, tiêu chí thành phần. 

2. Đối tượng áp dụng  

- Phòng Giáo dục và Đào tạo; các cơ sở giáo dục công lập và ngoài công lập 

thuộc tất cả các loại hình theo quy định của Luật Giáo dục 2019. 

- Cá nhân tham gia hoạt động giáo dục và đào tạo theo chức trách, nhiệm vụ 

được phân công đối với cán bộ, công chức và theo vị trí việc làm được xác định theo 

Đề án vị trí việc làm đối với đơn vị sự nghiệp. 

III. NỘI DUNG BỘ CHỈ SỐ CHUYỂN ĐỔI SỐ  

1. Bộ chỉ số chuyển đổi số 

a) Nhóm chỉ số nền tảng chung (chỉ số thành phần) 

 - Nhận thức số: 04   - Thể chế số: 10 

 - Hạ tầng số: 03   - Nhân lực số: 03 

 - An toàn thông tin: 12  

 b) Hoạt động chính quyền số: 17 

 c) Chỉ số đặc thù: 11 

 (Theo bảng điểm đánh giá mục IV). 

2. Thang điểm đánh giá (Chi tiết xem tại bảng điểm) 

          
   

       
 

Trong đó: 

+ A: Điểm chấm của cơ quan/đơn vị 

+ B: Điểm chấm lĩnh vực ưu tiên tương ứng của cơ quan/đơn vị 

+ C: Tổng điểm lĩnh vực ưu tiên 
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3. Nguyên tắc xếp hạng:  

- Cơ sở giáo dục: thực hiện theo thứ tự điểm từ cao đến thấp theo cấp học.  

- Phòng Giáo dục và Đào tạo:   

+ Thực hiện theo thứ tự điểm từ cao đến thấp theo bộ chỉ số đánh giá để 

xếp hạng năng lực chuyển đổi số phòng Giáo dục và Đào tạo.  

+ Xét tổng điểm thành phần của từng cấp học để xếp hạng năng lực chỉ 

đạo, điều hành chuyển đổi số cấp phòng Giáo dục và Đào tạo.  

IV. BẢNG ĐIỂM  

1. Nhóm chỉ số nền tảng chung và chính quyền số 

Chỉ số T.chí /Chỉ số thành phần 
Điểm 

tối đa 

1 Nhận thức số 40 

1.1 
Người đứng đầu Phòng GD/Thủ trưởng cơ sở GD là thành viên của Ban 

chỉ đạo Chuyển đổi số của ngành 
10 

1.2 
Người đứng đầu Phòng GD/Thủ trưởng cơ sở GD chủ trì, chỉ đạo chuyển 

đổi số của đơn vị 
10 

1.3 
Phòng GD/Thủ trưởng cơ sở GD có văn bản chỉ đạo về chuyển đổi số lĩnh 

vực 
10 

1.4 
Trang Tông tin điện tử của Phòng GD/Thủ trưởng cơ sở GD có các bài 

viết về chuyển đổi số 
10 

2 Thể chế số 90 

2.1 
Nghị quyết chuyên đề hoặc lồng ghép văn bản tương đương của cấp uỷ về 

chuyển đổi số của Phòng GD/cơ sở GD 
5 

2.2 Kế hoạch hành động 5 năm của Phòng GD/cơ sở GD về chuyển đổi số 5 

2.3 Kế hoạch hành động hằng năm của Phòng GD/cơ sở GD về chuyển đổi số 10 

2.4 
Đã triển khai các nhiệm vụ  theo Quyết định số 393/QĐ-UBND của 

UBND tỉnh 
10 

2.5 
Tham gia đầy đủ hội nghị, bồi dưỡng, tập huấn định kỳ hằng năm của của 

Sở Giáo dục và Đào tạo về chuyển đổi số 
10 

2.6 

Thực hiện nghiêm túc văn bản  chỉ đạo của Sở về triển khai chuyển đổi số; 

các văn bản nhắc nhở, chấn chỉnh quản lý chỉ đạo được khắc phục kịp 

thời.  

10 

2.7 
Tham gia đầy đủ hội nghị, bồi dưỡng, tập huấn định kỳ hằng năm của tỉnh 

hoặc của sở để nghe phổ biến, quán triệt công tác chuyển đổi số. 
10 

2.8 
Thực hiện theo chính sách của cấp có thẩm quyền về tỷ lệ chi Ngân sách 

nhà nước tối thiểu hằng năm cho chuyển đổi số. 
10 

2.9 
Thực hiện chính sách của cấp có thẩm quyền hoặc có sáng kiến mới để 

khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) 
10 

2.10 

Thực hiện chính sách của cấp có thẩm quyền hoặc có sáng kiến khuyến 

khích sự tham gia của phụ huynh và huy động các nguồn lực xã hội hóa 

vào việc chuyển đổi số tại cơ sở giáo dục. 

10 

3 Hạ tầng số 60 

3.1 
Phòng GD/Thủ trưởng cơ sở GD đã kết nối với mạng Truyền số liệu 

chuyên dùng theo quy định của tỉnh 
10 

3.2 
Phòng GD/Thủ trưởng cơ sở GD có các ứng dụng chuyên ngành triển khai 

trên Trung tâm dữ liệu của tỉnh và của ngành 
30 



6 

 

Chỉ số T.chí /Chỉ số thành phần 
Điểm 

tối đa 

3.3 
Phòng GD/Thủ trưởng cơ sở GD có sử dụng nền tảng số của tỉnh, Bộ GD 

và của sở GD 
20 

4 Nhân lực số 30 

4.1 Tỷ lệ công chức, viên chức chuyên trách, kiêm nhiệm về chuyển đổi số 10 

4.2 
Tỷ lệ công chức, viên chức chuyên trách, kiêm nhiệm về An toàn thông tin 

mạng 
10 

4.3 
Tỷ lệ công chức, viên chức được bồi dưỡng, tập huấn về chuyển đổi số do 

sở tổ chức 
10 

5 An toàn thông tin mạng 115 

5.1 Có xây dựng phương án ATTT mạng 10 

5.2 Phương án ATTT mạng đã được phê duyệt 10 

5.3 Số lượng máy chủ được cài đặt phòng, chống mã độc 10 

5.4 Số lượng máy trạm được cài đặt phòng, chống mã độc 10 

5.5 Số lượng IP botnet được phát hiện, cảnh báo và xử lý, loại bỏ mã độc 5 

5.6 
Số lượng hệ thống thông tin được giám sát trực tiếp và kết nối chia sẻ dữ 

liệu với Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC) 
10 

5.7 
Số lượng hệ thống thông tin đã được kiểm tra, đánh giá đầy đủ các nội 

dung theo quy định tại Thông tư số 03/2017/TT-BTTTT ngày 24/4/2017 
10 

5.8 Số lượng các phương án ứng cứu xử lý sự cố tấn công mạng 5 

5.9 Số lượng các cuộc diễn tập được triển khai 5 

5.10 Số lượng sự cố đã phát hiện trong cơ sở GD 5 

5.11 Số lượng sự cố đã xử lý trong cơ sở GD 5 

5.12 Tổng kinh phí chi cho an toàn thông tin (ATTT)  15 

5.12.1 Kinh phí chung chi cho ATTT  5 

5.12.2 Kinh phí giám sát ATTT 2 

5.12.3 Kinh phí kiểm tra, đánh giá ATTT 2 

5.12.4 Kinh phí diễn tập, ứng cứu sự cố ATTT 2 

5.12.5 Kinh phí đào tạo, tập huấn ATTT 2 

5.12.6 Kinh phí tuyên truyền nâng cao nhận thức ATTT 2 

6 Hoạt động chính quyền số 165 

6.1 Trang TTĐT của Phòng GD/cơ sở GD đáp ứng yêu theo quy định 10 

6.2 
Phòng GD/cơ sở GD có tham gia cung cấp dữ liệu mở (gồm 2 ý: 1 là có 

tham gia, 2: cung cấp trên Cổng dữ liệu mở của sở) 
5 

6.3 
Phòng GD/cơ sở GD có kết nối với LGSP để chia sẻ, khai thác dữ liệu có 

các CQNN khác sử dụng 
5 

6.4 
Phòng GD/cơ sở GD có sử dụng dịch vụ dữ liệu trên Nền tảng tích hợp, 

chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP) 
10 

6.5 Tỷ lệ DVCTT mức độ 4 hoặc toàn trình 10 

6.6 Tỷ lệ DVCTT được điền sẵn thông tin 10 

6.7 Tỷ lệ DVCTT được cá thể hóa 10 
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Chỉ số T.chí /Chỉ số thành phần 
Điểm 

tối đa 

6.8 Tỷ lệ DVCTT phát sinh hồ sơ trực tuyến 10 

6.9 Tỷ lệ hồ sơ xử lý trực tuyến 20 

6.10 Mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp khi sử dụng DVCTT 5 

6.11 Sử dụng nền tảng phân tích, xử lý dữ liệu tổng hợp tập trung của tỉnh 10 

6.12 Sử dụng nền tảng số quản trị tổng thể, thống nhất của tỉnh, sở 10 

6.13 Phòng GD/cơ sở GD sử dụng nền tảng họp trực tuyến của Tỉnh, Sở, Bộ 10 

6.14 
Sử dụng nền tảng giám sát trực tuyến của tỉnh để phục vụ công tác quản lý 

nhà nước 
10 

6.15 Sử dụng nền tảng trợ lý ảo phục vụ người dân 10 

6.16 Sử dụng nền tảng trợ lý ảo phục vụ công chức, viên chức 10 

6.17 Tổng chi Ngân sách nhà nước cho Chính quyền số của Phòng GD/cơ sở GD 10 
 

2. Bảng điểm lĩnh vực ưu tiên trong giáo dục (đặc thù) 

T.chí Tổng điểm 55 

1 
Tỷ lệ giáo viên có đủ điều kiện  (về phương tiện, đường truyền, phần 

mềm) tham gia có hiệu quả các hoạt động dạy trực tuyến 
5 

2 
Tỷ lệ học sinh có đủ điều kiện (về phương tiện, đường truyền, phần 

mềm) tham gia có hiệu quả các hoạt động học trực tuyến 
5 

3 Tỷ lệ học sinh sử dụng nền tảng học trực tuyến 5 

4 Tỷ lệ số hóa nội dung chương trình giáo dục phổ thông 5 

5 Tỷ lệ các cơ sở giáo dục cung cấp chương trình đào tạo từ xa, trực tuyến 5 

6 
Tỉ trọng nội dung chương trình giáo dục phổ thông được triển khai dưới 

hình thức trực tuyến 
5 

7 Tỉ trọng lớp học trực tuyến tại các cơ sở giáo dục đại học 5 

8 Tỷ lệ giáo viên, học sinh được quản lý bằng hồ sơ số 5 

9 
Số người có bằng tốt nghiệp chuyên ngành đào tạo máy tính và công nghệ 

thông tin, truyền thông hàng năm (tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng) 
5 

10 Tỷ lệ cơ sở giáo dục mầm non thực hiện chuyển đổi số  5 

11 

Tỷ lệ cơ sở giáo dục từ tiểu học đến trung học phổ thông thực hiện 

chuyển đổi số (hoàn thiện được mô hình quản trị số, hoạt động số, 

chuẩn hóa dữ liệu số, kho học liệu số mở). 

5 
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