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 Kính gửi:  

- Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thành phố; 

- Hiệu trưởng các đơn vị trực thuộc sở; 

- Trường liên cấp: iSchool và Hoa Sen Ninh Thuận; 

- Giám đốc các Trung tâm GDNN-GDTX cấp huyện. 

 

 Căn cứ Quyết định số 4725/QĐ-BGDĐT ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo, Ban hành Bộ chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số của cơ sở 

giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; 

 Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thành phố; 

Thủ trưởng các cơ sở giáo dục triển khai thực hiện tốt các yêu cầu sau đây:  

 1. Tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Bộ chỉ số đánh giá theo 

Quyết định số 4725/QĐ-BGDĐT; trong đó, tập trung làm rõ mục tiêu và mức độ tự 

đánh giá chuyển đổi số tại cơ sở giáo dục. (đính kèm Quyết định số 4725/QĐ-

BGDĐT) 

 2. Các cơ sở giáo dục tiến hành tự rà soát và đối chiếu để xây dựng bộ hồ sơ 

minh chứng dựa trên 2 nhóm tiêu chí theo quy định, bao gồm:  

- Nhóm tiêu chí “Chuyển đổi số trong dạy, học”. 

- Nhóm tiêu chí “Chuyển đổi số trong quản trị cơ sở giáo dục”. 

3. Sở Giáo dục và Đào tạo tiến hành thiết kế, xây dựng và hướng dẫn thực hiện 

bộ hồ sơ minh chứng phù hợp với tiêu chí đánh giá đối với các cơ sở giáo dục và đánh 

giá xếp hạng chuyển đổi số các phòng Giáo dục và Đào tạo bằng phân hệ quản lý được 

tích hợp vào hệ chương trình quản lý giáo dục Ninh Thuận. Thời gian thực hiện trong 

quý I năm 2023.  

Mọi hoạt động tự đánh giá và đánh giá theo Bộ chỉ số đánh giá mức độ chuyển 

đối số của cơ sở giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên được thực hiện trực 

tuyến trên nền tảng ứng dụng chuyển đổi số, không thực hiện hồ sơ giấy. 

 Đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ sở 

giáo dục quán triệt triển khai thực hiện tốt các nội dung trên./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ GDĐT (b/c); 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Sở TTTT; 

- Giám đốc, PGĐ; 

- Các phòng chức năng sở; 

- Website sở; 

- Lưu: VT, T.Q 

GIÁM ĐỐC 
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