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Kính gửi: 

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

- Các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh (Mầm non, 

Tiểu học, Trung học và Giáo dục thường xuyên). 

 

 Ngày 29 tháng 9 năm 2021, Sở Giáo dục và Đào tạo có Kế hoạch số 

2345/KH – SGDĐT về Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin kể từ năm học 

2021-2022; đến thời điểm này, Tổ CNTT đã triển khai một số nội dung công 

việc rất quan trọng nhằm nâng cao năng lực ứng dụng CNTT trong toàn ngành 

để thích ứng trong tình hình mới. 

 Để tiếp tục triển khai mạnh mẽ việc ứng dụng CNTT phục vụ cho việc 

chuyển đổi số cho giai đoạn 2021-20225 nhằm đáp ứng mục tiêu đề ra; Sở Giáo 

dục và Đào tạo tiến hành khảo sát lại tất cả phần mềm quản lý trường học và 

quản lý hành chính đang sử dụng như sau:  

1. Mục tiêu khảo sát  

- Khảo sát toàn diện việc ứng dụng CNTT trên các lĩnh vực quản lý giáo 

dục và tổ chức hoạt động chuyên môn; 

- Khảo sát về nhân sự theo vị trí việc làm và chuyên môn nghiệp vụ;  

- Khảo sát về số lượng và hiệu quả sử dụng phần mềm giáo dục do Sở 

Giáo dục và Đào tạo trang cấp cho các cơ sở giáo dục; 

- Khảo sát về số lượng và hiệu quả sử dụng phần mềm giáo dục do các  cơ 

sở giáo dục tự mua sắm trang cấp từ ngân sách nhà nước; 

- Khảo sát về ứng dụng các nên tảng dạy học trực tuyến miễn phí, có phí; 

- Khảo sát về ứng dụng CNTT trong cải cách hành chính thuộc lĩnh vực 

giáo dục đối với nhà quản lý.  

- Tổng hợp, báo cáo đánh giá toàn diện việc ứng dụng CNTT phục vụ 

chuyển đổi số trong toàn ngành giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 

2030. 

2. Yêu cầu  

 - Cung cấp đầy đủ thông tin, chính xác các câu hỏi có liên quan đến biểu 

mẫu được lập sẵn. 

 - Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm về thông tin đã cung cấp. 



 - Hình thức khảo sát trực tiếp trên biểu mẫu, thông tin chuyển trực tiếp về 

Sở Giáo dục và Đào tạo. 

 - Biểu mẫu khảo sát:  

 + Dành cho Phòng Giáo dục và Đào tạo, theo đường link: 
https://forms.gle/o9zvFXATKPSd5pQk7  

 + Dành cho các cơ sở giáo dục, theo đường link 
https://forms.gle/o9zvFXATKPSd5pQk7 

 3. Tổ chức thực hiện    

 - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực 

hiện nghiêm túc theo các yêu cầu, thời gian hoàn thành việc cung cấp thông tin 

khảo sát trước ngày 19/11/2021. 

 - Thủ trưởng các cơ sở giáo dục có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin 

và chịu trách nhiệm về thông tin đã cung cấp. 

 - Tổ công nghệ thông tin theo dõi, tổng hợp báo cáo đánh giá kết quả khảo 

sát; đồng thời xử lý số liệu và báo cáo tổng thể việc ứng dụng CNTT trong toàn 

ngành.  

 Đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện theo yêu cầu nêu trên, 

số liệu khảo sát là cơ sở rất quan trọng trong việc đánh giá lại hiệu quả sử dụng 

các loại tài sản vô hình (phần mềm quản lý) được Sở Giáo dục và Đào tạo trang 

cấp hoặc các tài sản khác đang sử dụng trong ngành được hình thành từ ngân 

sách nhà nước; là cơ sở để Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch chiến 

lược chuyển đổi số cho giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030. 

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khăn, vướng mắc, đề nghị 

liên hệ Sở Giáo dục và Đào tạo (thông qua Tổ CNTT-Nguyễn Thế Quang 

0913670372) để được giải thích làm rõ./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (để b/c); 

- Sở TTTT; 

- Giám đốc, các PGĐ; 

- Trưởng các phòng C.môn thuộc sở; 

- Website sở; 

- Lưu VT, GDDT, T.Q 
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