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 Kính gửi: 

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

- Các đơn vị trực thuộc sở;  

- Các phòng chuyên môn và CB-CC cơ quan sở. 

  

 Thực hiện công văn số 997/UBND-TCD ngày 20/3/2023 của UBND tỉnh, V/v 

triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 23/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ;  

 Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, 

thành phố; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc sở; Trưởng các phòng chuyên môn và CB-

CC cơ quan sở nghiêm túc triển khai thực hiện tốt các yêu cầu sau:  

 1. Triển khai thực hiện Đề án 06 của Chính phủ:  

 a) Xác thực dữ liệu trên cơ sở dữ liệu quốc gia: yêu cầu các cơ sở giáo dục khẩn 

trương kiểm tra xác thực dữ liệu trên cơ sở dữ liệu ngành (csdl.moet); trong đó lưu ý tập 

trung rà soát thật kỹ cơ sở dữ liệu đối với lớp 12 để chuẩn bị cho việc đăng ký dự thi 

trực tuyến. (Hoàn thành trước 31/3/2023) 

 Tất cả trường hợp học sinh và viên chức trong toàn ngành chưa được xác thực 

mặc dù đã có phối hợp với cơ quan chức năng nhưng vẫn chưa được xác thực thì trích 

xuất danh sách gởi về Sở Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp báo cáo Bộ Giáo dục và Đào 

tạo để được hỗ trợ. 

 b) Triển khai và thực hiện dịch vụ công trực tuyến: Sở Giáo dục và Đào tạo ban 

hành nhiều văn bản tập trung chỉ đạo với nhiều giải pháp về triển khai dịch vụ công trực 

tuyến đề nghị các cơ sở giáo dục triển khai thực hiện nghiêm túc đối với các văn bản 

được nhắc lại như sau:  

- Số 602/SGDĐT-TCHC ngày 21/03/2023, V/v khuyến khích sử dụng dịch vụ 

công trực tuyến để giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở Giáo dục và 

Đào tạo. 

- Số 608/SGDĐT-TCHC ngày 21/03/2023, V/v đẩy mạnh thực hiện quy trình giải 

quyết TTHC theo mô hình một cửa, một cửa liên thông trên môi trường mạng. 

- Số 569/SGDĐT-TCHC ngày 17/03/2023 V/v tăng cường khai thác, sử dụng 

hiệu quả dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh. 

- Số 543/SGDĐT-TCHC ngày 16/03/2023, V/v thực hiện quy định liên quan đến 

bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy. 

c) Đăng ký cập nhật và xác thực thông tin theo tài khoản định danh trên nền tảng 

VNeID mức 2 do Bộ Công an cung cấp: yêu cầu 100% CB-CC-VC-NLĐ trong toàn 

ngành phải hoàn thành trước 31/3/2023. Đồng thời gởi báo cáo về Sở Giáo dục và Đào 

tạo trước ngày 04/4/2023 (theo mẫu đính kèm). Nếu đơn vị nào không nghiêm túc thực 



hiện Sở Giáo dục và Đào tạo kiểm điểm trách nhiệm người đứng đầu hoặc đề nghị kiểm 

điểm. 

2. Triển khai thu học phí không dùng tiền mặt  

 Phòng Giáo dục và Đào tạo và Thủ trưởng các cơ sở Giáo dục và Đào tạo nghiêm 

túc triển khai thực hiện các yêu cầu về thu học phí không dùng tiền mặt được nêu tại Kế 

hoạch số 332/KH-SGDĐT, ngày 23/02/2023. Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức kiểm 

tra việc triển khai nhiệm vụ này tại các cơ sở giáo dục, đồng thời gắn với đánh giá theo 

chỉ số DTI để xếp hạng năng lực chuyển đổi số và phong trào thi đua thực hiện nhiệm 

vụ năm học 2022-2023. 

3. Đồng bộ cơ sở dữ liệu và chia sẻ dữ liệu  

- Hoàn thành đồng bộ cơ sở dữ liệu giữa Hệ chương trình quản lý giáo dục với 

cơ sở dữ liệu ngành. (Hoàn thành trong tháng 6/2023) 

- Tích hợp một số phân hệ quản lý tuyển sinh lớp 10, tuyển sinh THCS, TH, MN 

vào Hệ chương trình quản lý giáo dục. (Hoàn thành trong tháng 4/2023) 

 - Chia sẻ và kết nối dữ liệu giáo dục về Chương trình phát triển kinh tế - xã hội 

của tỉnh. (Hoàn thành trong tháng 6/2023)  

Nhiệm vụ này giao Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo chuyển đổi số của nhành và Cán 

bộ chuyên trách IT của sở thực hiện.  

 4. Triển khai thực hiện  

- Phòng Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị trực thuộc 

triển khai thực hiện nghiêm túc các yêu cầu nêu trên. 

- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc sở chịu trách nhiệm trước Giám đốc sở 

về các nhiệm vụ được giao về nhiệm vụ chuyển đổi số tại đơn vị.  

- Giao Trưởng phòng chức năng thuộc sở theo dõi, đôn đốc việc thực hiện 

các nhiệm vụ chuyển đổi số của ngành. Đồng thời chủ động tham mưu cho Giám 

đốc sở việc chỉ đạo, xử lý các trường hợp phát sinh hoặc vướng mắc trong quá 

trình triển khai các nhiệm vụ nêu trên.  

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

vị nghiêm túc triển khai thực hiện để đạt mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ giao./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Tổ ĐA/06 Công an tỉnh(b/c); 

- Sở TTTT; 

- Giám đốc, các PGĐ;  

- Trưởng, Phó phòng C.năng sở; 

- Công chức cơ quan sở; 

- Website sở; 

- Lưu VT, GDDT, T.Q 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Huệ Khải 
 

  

 



CƠ QUAN 

ĐƠN VỊ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Ninh Thuận, ngày     tháng    năm 2023 
 

  

BÁO CÁO 

THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG CB-CC-VC TRIỂN KHAI THÔNG TIN TRÊN NỀN 

TẢNG VNeID mức 2 

Dành cho Phòng GDĐT 

TT Trường  T.số 

CB-

VC 

T.số 

được 

xác 

thực 

Đạt tỉ 

lệ 

Trong đó: Tổng số đã 

cập nhật và xác thực 

1 Trường A    Mức 1 Mức 2 

2 Trường b      

3       

Thống kê theo lần lược từng cấp học: Mầm non, Tiểu học, THCS  

 

Nơi nhận: 
- Sở GDĐT; 

-  

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



CƠ QUAN 

ĐƠN VỊ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Ninh Thuận, ngày     tháng    năm 2023 
 

  

BÁO CÁO 

THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG CB-CC-VC TRIỂN KHAI THÔNG TIN TRÊN NỀN 

TẢNG VNeID mức 2 

Dành cho đơn vị trực thuộc 

 

TT Tên CB-VC Chức vụ Đã cập nhật và 

xác thực 

Ghi chú 

   Mức 1 Mức 2  

      

Thống kê theo lần lược từng cấp học: Mầm non, Tiểu học, THCS  

 

Nơi nhận: 
- Sở GDĐT; 

-  

HIỆU TRƯỞNG 
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