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V/v thực hiện chương trình Vnedu
ở các trường phổ thông và tăng
cường quản lý, điều hành giáo dục
từ năm học 2018-2019

Kính gửi:
- Trưởng phòng Phòng GDĐT huyện, thi xã, thành phố;
- Hiệu trưởng các trường THPT.
Tiếp tục thực hiện Công văn số 199/UBND-VX của UBND tỉnh Đồng Tháp
ngày 03 tháng 8 năm 2015 về việc “Triển khai đại trà chương trình Vnedu cho các
trường phổ thông”.
Căn cứ Công văn số 599/CV-TTKD.DTP ngày 08/8/2018 của Trung tâm kinh
doanh VNPT-Đồng Tháp về việc khai thác sử dụng phần mềm Vnedu và các
chương trình phần mềm hỗ trợ giáo dục.
Qua 3 năm sử dụng chính thức phần mềm Vnedu ở các trường phổ thông đạt
được kết quả tốt trong quản lý điều hành giáo dục trực tuyến như: sổ liên lạc điện tử
(nhắn tin điểm số, học lực, hạnh kiểm…), thống kê, phân tích số liệu, thực hiện số
hoá hồ sơ quản lý giáo dục… Hệ thống phần mềm Vnedu hoạt động ổn định, có
nhiều công cụ hỗ trợ quản lý, nâng cấp phục vụ tốt công tác quản lý, điều hành và
giảng dạy. Phần mềm Vnedu đảm bảo được: tính an toàn và bảo mật thông tin, đạt
hiệu quả cao, giảm bớt hồ sơ sổ sách cho giáo viên để tập trung công tác chuyên
môn nhằm nâng cao chất lượng dạy và học, phần mềm này được sự ủng hộ nhiệt
tình của cán bộ quản lý, giáo viên và cha mẹ học sinh.
Kết quả năm học 2017-2018, số trường THPT tham gia sử dụng phần mềm
Vnedu là: 40/43 (đạt tỉ lệ 93,1%), trường THCS là: 126/141 (đạt tỉ lệ 89,36%) và
trường tiểu hoc là 40/314 (đạt tỉ lệ 12,7%).
Từ những kết quả và đánh giá nêu trên, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) chỉ
đạo các đơn vị trường học thực hiện nội dung, cụ thể như sau:
1. 100% các trường THCS, THPT có trách nhiệm khai thác sử dụng phần
mềm Vnedu để nhập các thông tin có liên quan đến học sinh lên cơ sở dữ liệu tập
trung của phần mềm. Việc này nhằm mục đích tạo một cơ sở dữ liệu thống nhất
toàn ngành (Sở GDĐT, phòng GDĐT làm chủ cơ sở dữ liệu này) để phục vụ công
tác khai thác, thống kê, phân tích số liệu; từ đó có những đề xuất những hoạch
định, chiến lược phát triển giáo dục phù hợp.
Đối với các trường tiểu học, mầm non trong thời gian tới cần tích cực khai
thác, sử dụng phần mềm Vnedu để giám sát tình hình học tập của học sinh Tiểu
học; rèn luyện sức khoẻ, chế độ ăn uống…của học sinh mầm non và hoàn thiện cơ

sở dữ liệu toàn ngành như trong năm học vừa qua có 12,7% ở trường Tiểu học
tham gia chương trình Vnedu.
2. Khuyến khích 100% các trường phổ thông tiếp tục vận động cha mẹ học
sinh (với hình thức tự nguyện, xã hội hóa) tham gia dịch vụ Sổ liên lạc điện tử trên
phần mềm Vnedu (chi phí là 60.000 đồng/1 học sinh/1 năm học) để cha mẹ học
sinh nắm được kịp thời thông tin: học tập, rèn luyện phẩm chất đạo đức, kỹ năng
sống, sự tiến bộ của học sinh…theo từng tháng, học kỳ và năm học.
Trường hợp cha mẹ học sinh không tham gia sử dụng dịch vụ sổ liên lạc điện
tử trên phần mềm thì cuối mỗi tháng, học kỳ, năm học vẫn được hiệu trưởng các
trường phổ thông thông báo toàn bộ kết quả rèn luyện, học tập, điểm số chi tiết các
môn học của học sinh thông qua website (nếu có) của trường phổ thông và cung
cấp đầy đủ các biểu mẫu chi tiết về thông tin: học lực, hạnh kiểm, điểm số các môn
học cho cha mẹ học sinh theo đúng qui định của Bộ GDĐT.
3. Các trường phổ thông cần tăng cường thực hiện Tin học hóa các loại hồ sơ
quản lý của trường học và hồ sơ chuyên môn của giáo viên khi khai thác sử dụng
phần mềm Vnedu.
4. Triển khai thử nghiệm phần mềm quản lý văn phòng điện tử (VNPTiOffice) từ Sở GDĐT đến trường THPT và các đơn vị trực thuộc phòng GDĐT
Thành phố Cao Lãnh.
Sở GDĐT yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thực hiện nghiêm túc và đầy đủ các
yêu cầu của tinh thần công văn này (có đính kèm thông tin Công văn 611/CVTTKD.DTP của VNPT Đồng Tháp). Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có gì
vướng mắc thông tin về Sở GDĐT (phòng Công nghệ thông tin-Thiết bị-Thư viện,
tel: 0277.3876375) để kịp thời hướng dẫn và giải quyết./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- VNPT Đồng Tháp (để phối hợp);
- Lưu: VT, VH, 07b.
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