UBND TỈNH ĐỒNG THÁP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số:146 /BC-SGDĐT

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đồng Tháp, ngày 15 tháng 7 năm 2020

BÁO CÁO
Tổng kết thực hiện Quyết định số 117/QĐ-TTg ngày 25/01/2017 về tăng cường
ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy-học,
nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai
đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025
______________
Căn cứ Công văn số 2082/BGDĐT-CNTT ngày 12/6/2020 của Bộ Giáo dục và
Đào tạo (GDĐT) về việc Báo cáo tổng kết thực hiện Quyết định số 117/QĐ-TTg
ngày 25/01/2017;
Trên cơ sở triển khai và tổng hợp các số liệu, Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo
các nội dung yêu cầu theo đề cương qui định, cụ thể như sau:
MỤC 1. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH, KIỂM TRA, GIÁM SÁT.
Mục này tổng hợp kết quả công tác chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, giám sát việc
thực hiện Đề án thời gian qua như sau:
TT

Nội dung

Nếu có, đề nghị cung cấp số
hiệu, trích yếu, ngày văn bản
- Kế hoạch số 86/KH-SGDĐT,
ngày 21/11/2017 về việc Ứng
dụng công nghệ thông tin trong
hoạt động cơ quan Sở Giáo dục
và Đào tạo năm 2018;

1.

- Kế hoạch số 85/KH-SGDĐT,
ngày 29/11/2018 về việc Ứng
Kế hoạch hoặc chương trình triển khai Đề
dụng công nghệ thông tin trong
án đã ban hành.
hoạt động cơ quan Sở Giáo dục
và Đào tạo năm 2019;
- Kế hoạch số 96/KH-SGDĐT,
ngày 05/12/2019 về việc Ứng
dụng công nghệ thông tin trong
hoạt động cơ quan Sở Giáo dục
và Đào tạo năm 2020;

- Văn bản hướng dẫn thực hiện
nhiệm vụ CNTT (năm học
2017-2018: Công văn số
1409/SGDĐT-CNTTTBTV
ngày 14/9/2017 của Sở GDĐT
tỉnh Đồng Tháp).

2.

- Văn bản hướng dẫn thực hiện
nhiệm vụ CNTT (Công văn số
1566/SGDĐT-CNTTTBTV
ngày 17/9/2018 về việc nhiệm
Các văn bản chỉ đạo triển khai các nội vụ CNTT năm học 2018-2019.
dung của Đề án
- Báo cáo số 135/BC-SGDĐT
ngày 27/9/2018 của Sở GDĐT
tỉnh Đồng Tháp về Kết quả
thực hiện dự án Ứng dụng công
nghệ thông tin ngành GDĐT
giai đoạn 2014-2018.
- Văn bản hướng dẫn thực hiện
nhiệm vụ CNTT (Công văn số
1210/SGDĐT-CNTTTBTV,
ngày 13/9/2019 về việc nhiệm
vụ CNTT năm học 2019-2020.

MỤC 2. ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG QUẢN LÝ
Tổng hợp kết quả ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý giáo dục, triển
khai các hệ thống thông tin quản lý, cơ sở dữ liệu tại các cơ sở GDĐT:
TT

Nội dung

Kết quả
- CSDL ngành giáo dục:
http://csdl.moet.gov.vn
- CSDL thông tin giáo dục:
http://thongke.smas.edu.vn

1.

Xây dựng cơ sở dữ liệu ngành - CSDL phổ cập giáo dục:
GDĐT phục vụ công tác quản lý,
cải cách hành chính tại địa phương. http://pcgd.moet.gov.vn
- CSDL phòng chống thiên tai:
http://phongchongthientai.moet.gov.vn
- CSDL quản lý thi THPT QG:
http://quanly.thithptquocgia.edu.vn
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- CSDL cán bộ công chức:
http://pmis.vn
- CSDL điểm số học sinh:
http://vnedu.vn
- CSDL quản lý tài sản:
https://dongthap.qlts.vn
- CSDL thiết bị trường học:
http://qltb.dongthap.gov.vn
- Phần mềm quản lý ngân hàng đề thi:
In.Test
- Sở GDĐT: Sử dụng e-office trong
quản lý hành chính, xử lý hồ sơ công
việc.(địa
chỉ:
https://qlvb.dongthap.gov.vn/)

2.

Triển khai hệ thống quản lý hành
- 12/12 (100%) phòng GDĐT sử dụng
chính, xử lý hồ sơ công việc trên
e-office trong quản lý hành chính, xử lý
môi trường mạng; tỉ lệ đạt được.
hồ sơ công việc.
- 100% các cơ sở giáo dục sử dụng
email trong trao đổi, góp ý, xử lý công
việc.

3.

Tổng số cuộc họp qua mạng giữa cơ Tổng số 114 cuộc họp: Hội thảo, hội
quan quản lý GDĐT với các nghị, tập huấn trực tuyến.
trường; tỷ lệ đạt được.
(Số liệu tính từ 01/2017-30/06/2020)

4.

- 100% các trường sử dụng phần mềm
Số lượng các trường (mầm non, phổ quản lý giáo viên (Pmis).
thông, giáo dục thường xuyên) triển
- 183/183 (100%) các trường THCS,
khai sử dụng phần mềm quản lý
THPT sử dụng phần mềm quản lý điểm
trên môi trường mạng (quản lý học
số học sinh, sổ liên lạc điện tử (Vnedu).
sinh, quản lý giáo viên, quản lý thi,
xếp thời khóa biểu, sổ điểm điện tử, - 55/282 (19,50%) trường Tiểu học sử
sổ liên lạc điện tử); tỷ lệ đạt được. dụng phần mềm quản lý điểm số học
sinh, sổ liên lạc điện tử (Vnedu)..

5.

- Nền tảng Học và Thi trực tuyến
Triển khai hệ thống bồi dưỡng giáo vnEdu-LMS: https://lms.vnedu.vn/
viên cán bộ quản lý giáo dục qua
mạng của ngành giáo dục địa - Bồi dưỡng giáo viên phổ thông và cán
bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông:
phương.
https://taphuan.csdl.edu.vn/user/login
3

6.

Tổng số lớp bồi dưỡng chuyên môn
cho giáo viên và cán bộ quản lý - Số lớp: 25 lớp giáo viên
giáo dục thực hiện qua mạng; Tỷ lệ - Số lượng tham dự: 2.995 cán bộ, giáo
cán bộ, giáo viên được bồi dưỡng viên tham dự.
đạt được.

2. Kết quả triển khai tuyển sinh đầu cấp học qua mạng, triển khai dịch vụ hành
chính trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.
Cơ quan đã triển khai 43/43 thủ tục hành chính mức độ 3, 4 tại địa chỉ
http://egov.dongthap.gov.vn

TT

Tên dịch vụ
trực tuyến

Tên cơ
quan, đơn
Mức
vị cung
độ
cấp dịch
vụ

1

Cho phép
trường trung
học phổ
thông hoạt
động giáo
dục

3

Sở GDĐT
tỉnh Đồng
Tháp

http://egov.dongthap.gov.vn

2

Thành lập
trường trung
học phổ
thông
chuyên công
lập hoặc cho
phép thành
lập trường
trung học
phổ thông
chuyên tư
thục

3

Sở GDĐT
tỉnh Đồng
Tháp

http://egov.dongthap.gov.vn

3

Cho phép
trường trung
học phổ
thông
chuyên hoạt
động giáo
dục

3

Sở GDĐT
tỉnh Đồng
Tháp

http://egov.dongthap.gov.vn

Địa chỉ truy cập

4

4

Cho phép
trường trung
học phổ
thông
chuyên hoạt
động trở lại

5

Sáp nhập,
chia tách
trường trung
học phổ
thông
chuyên

6

Giải thể
trường trung
học phổ
thông
chuyên

7

Cho phép
trung tâm
ngoại ngữ,
tin học hoạt
động giáo
dục trở lại

8

Sáp nhập,
chia, tách
trung tâm
ngoại ngữ,
tin học

9

Giải thể
trung tâm
ngoại ngữ,
tin học (theo
đề nghị của
cá nhân tổ
chức thành
lập trung
tâm ngoại
ngữ, tin học)

3

Sở GDĐT
tỉnh Đồng
Tháp

http://egov.dongthap.gov.vn

3

Sở GDĐT
tỉnh Đồng
Tháp

http://egov.dongthap.gov.vn

3

Sở GDĐT
tỉnh Đồng
Tháp

http://egov.dongthap.gov.vn

3

Sở GDĐT
tỉnh Đồng
Tháp

http://egov.dongthap.gov.vn

3

Sở GDĐT
tỉnh Đồng
Tháp

http://egov.dongthap.gov.vn

3

Sở GDĐT
tỉnh Đồng
Tháp

http://egov.dongthap.gov.vn
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10

Thành lập
trung tâm hỗ
trợ và phát
triển giáo
dục hòa
nhập công
lập hoặc cho
phép thành
lập trung
tâm hỗ trợ
và phát triển
giáo dục hòa
nhập tư thục

11

Cho phép
trung tâm hỗ
trợ và phát
triển giáo
dục hòa
nhập hoạt
động giáo
dục

12

Cho phép
trung tâm hỗ
trợ và phát
triển giáo
dục hòa
nhập hoạt
động trở lại

13

Tổ chức lại,
cho phép tổ
chức lại
trung tâm hỗ
trợ và phát
triển giáo
dục hòa
nhập

14

Giải thể
trung tâm hỗ
trợ và phát
triển giáo

http://egov.dongthap.gov.vn

3

Sở GDĐT
tỉnh Đồng
Tháp

http://egov.dongthap.gov.vn

3

Sở GDĐT
tỉnh Đồng
Tháp

http://egov.dongthap.gov.vn
3

Sở GDĐT
tỉnh Đồng
Tháp

3

Sở GDĐT
tỉnh Đồng
Tháp

3

Sở GDĐT
tỉnh Đồng
Tháp

http://egov.dongthap.gov.vn

http://egov.dongthap.gov.vn

6

dục hòa
nhập
Cấp giấy
chứng nhận
đăng ký kinh
15
doanh dịch
vụ tư vấn du
học
Điều chỉnh,
bổ sung giấy
chứng nhận
16 đăng ký hoạt
động dịch vụ
tư vấn du
học
Đề nghị
được kinh
17 doanh dịch
vụ tư vấn du
học trở lại
Cấp giấy
chứng nhận
kiểm định
18
chất lượng
giáo dục
mầm non

19

Cấp giấy
chứng nhận
chất lượng
giáo dục đối
với trường
tiểu học

20

Cấp giấy
chứng nhận
chất lượng
giáo dục đối
với trường
trung học
(Bao gồm
trường trung
học cơ sở;
trường trung

3

Sở GDĐT
tỉnh Đồng
Tháp

3

Sở GDĐT
tỉnh Đồng
Tháp

http://egov.dongthap.gov.vn

http://egov.dongthap.gov.vn

3

Sở GDĐT
tỉnh Đồng
Tháp
http://egov.dongthap.gov.vn

3

Sở GDĐT
tỉnh Đồng
Tháp

3

Sở GDĐT
tỉnh Đồng
Tháp

3

Sở GDĐT
tỉnh Đồng
Tháp

http://egov.dongthap.gov.vn

http://egov.dongthap.gov.vn

http://egov.dongthap.gov.vn

7

học phổ
thông;
trường phổ
thông có
nhiều cấp
học; trường
phổ thông
dân tộc nội
trú cấp
huyện;
trường phổ
thông dân
tộc nội trú
cấp tỉnh;
trường phổ
thông dân
tộc nội trú
trực thuộc
Bộ; trường
phổ thông
dân tộc bán
trú; trường
chuyên
thuộc các
loại hình
trong hệ
thống giáo
dục quốc
dân)

21

Thành lập
trường trung
học phổ
thông công
lập hoặc cho
phép thành
lập trường
trung học
phổ thông tư
thục

22

Cho phép
trường trung
học phổ

3

Sở GDĐT
tỉnh Đồng
Tháp

3

Sở GDĐT
tỉnh Đồng
Tháp

http://egov.dongthap.gov.vn

http://egov.dongthap.gov.vn
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thông hoạt
động trở lại

23

Sáp nhập,
chia tách
trường trung
học phổ
thông

24

Giải thể
trường trung
học phổ
thông (theo
đề nghị của
cá nhân, tổ
chức thành
lập trường
trung học
phổ thông)

25

Thành
lập trung
tâm giáo dục
thường
xuyên

26

Cho phép
trung tâm
giáo dục
thường
xuyên hoạt
động giáo
dục trở lại

27

Thành lập,
cho phép
thành lập
trung tâm
ngoại ngữ,
tin học

28

Cho phép
trung tâm
ngoại ngữ,
tin học hoạt

3

Sở GDĐT
tỉnh Đồng
Tháp

http://egov.dongthap.gov.vn

3

Sở GDĐT
tỉnh Đồng
Tháp

http://egov.dongthap.gov.vn

3

Sở GDĐT
tỉnh Đồng
Tháp

http://egov.dongthap.gov.vn

3

Sở GDĐT
tỉnh Đồng
Tháp

http://egov.dongthap.gov.vn

3

Sở GDĐT
tỉnh Đồng
Tháp

http://egov.dongthap.gov.vn

3

Sở GDĐT
tỉnh Đồng
Tháp

http://egov.dongthap.gov.vn
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động giáo
dục

29

Công nhận
trường mầm
non đạt
chuẩn Quốc
gia

30

Công nhận
trường tiểu
học đạt
chuẩn Quốc
gia

Thủ tục công
nhận Trường
THCS31
THPT đạt
chuẩn quốc
gia
Thủ tục sáp
nhập, chia,
tách, đình
chỉ, giải thể
trung tâm
32
giáo dục
thường
xuyên cấp
huyện và cấp
tỉnh
Thủ tục sáp
nhập, chia,
tách, đình
chỉ, giải thể
trung tâm
33
giáo dục
thường
xuyên cấp
huyện và cấp
tỉnh
34

Thủ tục xếp
hạng các
trung tâm

3

Sở GDĐT
tỉnh Đồng
Tháp

3

Sở GDĐT
tỉnh Đồng
Tháp

3

Sở GDĐT
tỉnh Đồng
Tháp

3

Sở GDĐT
tỉnh Đồng
Tháp

3

Sở GDĐT
tỉnh Đồng
Tháp

3

Sở GDĐT
tỉnh Đồng
Tháp

http://egov.dongthap.gov.vn

http://egov.dongthap.gov.vn

http://egov.dongthap.gov.vn

http://egov.dongthap.gov.vn

http://egov.dongthap.gov.vn

http://egov.dongthap.gov.vn
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GDTX cấp
huyện

35

Thủ tục cấp
phép hoạt
động giáo
dục kỹ năng
sống và hoạt
động giáo
dục ngoài
giờ chính
khóa

Thủ tục công
nhận trường
36
học đạt
chuẩn xanh sạch - đẹp
Thủ tục công
nhận thư
37 viện trường
học đạt các
danh hiệu

38

Thủ tục
chuyển
trường đối
với học sinh
THPT

39

Thủ tục giải
quyết khiếu
nại

40

Thủ tục giải
quyết tố cáo

41

Thủ tục điều
chỉnh văn
bằng tốt
nghiệp

Thủ tục cấp
42 bản sao bằng
tốt nghiệp

3

Sở GDĐT
tỉnh Đồng
Tháp

http://egov.dongthap.gov.vn

3

Sở GDĐT
tỉnh Đồng
Tháp

http://egov.dongthap.gov.vn

3

Sở GDĐT
tỉnh Đồng
Tháp

http://egov.dongthap.gov.vn

3

Sở GDĐT
tỉnh Đồng
Tháp

http://egov.dongthap.gov.vn

3

Sở GDĐT
tỉnh Đồng
Tháp

http://egov.dongthap.gov.vn

3

Sở GDĐT
tỉnh Đồng
Tháp

http://egov.dongthap.gov.vn

3

Sở GDĐT
tỉnh Đồng
Tháp

3

Sở GDĐT
tỉnh Đồng
Tháp

http://egov.dongthap.gov.vn

11

(Riêng đối
với cấp
THCS từ
năm 2005
trở về trước)

43

http://egov.dongthap.gov.vn

Thủ tục xét
tặng danh
hiệu Nhà
giáo nhân
dân - Nhà
giáo ưu tú

http://egov.dongthap.gov.vn

MỤC 3. ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG ĐỔI MỚI NỘI
DUNG, PHƯƠNG PHÁP DẠY – HỌC, KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ, NGHIÊN
CỨU KHOA HỌC VÀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ.
Mục này tổng hợp kết quả ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới nội
dung, phương pháp dạy-học, kiểm tra đánh giá và nghiên cứu khoa học, triển khai
kho học liệu số, ngân hàng câu hỏi trực tuyến, học tập trực tuyến:
TT

Nội dung

Kết quả

1.

Triển khai kho học liệu số (bài giảng, sách Sử dụng kho bài giảng của
giáo khoa điện tử, phần mềm mô phỏng và Bộ GDĐT:
các học liệu khác) dùng chung cho giáo dục
https://elearning.moet.edu.vn
phổ thông và giáo dục thường xuyên tại địa
phương.

2.

Triển khai hệ thống ngân hàng câu hỏi trực - Nền tảng Học và Thi trực
tuyến của các môn học và phần mềm kiểm tuyến
vnEdu-LMS:
tra, đánh giá tập trung qua mạng phục vụ học https://lms.vnedu.vn/
sinh, giáo viên giáo dục phổ thông và giáo
dục thường xuyên tại địa phương

3.

Số cơ sở GDĐT đã tổ chức triển khai mô hình
ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao theo
hướng dẫn tại công văn số 4116/BGDĐTCNTT ngày 08/9/2017 của Bộ GDĐT và văn
bản
số
5807/BGDĐT-CNTT
ngày
21/12/2018 của BGDĐT.

-

- Số lượng: 28 trường

4.

Triển khai hệ thống thư viện số trực tuyến tại
- Địa chỉ truy cập:
các cơ sở giáo dục trực thuộc.
http://muonsach.vn
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5.

Số lượng các cơ sở giáo dục đại học trực
thuộc (trường đại học, cao đẳng sư phạm địa
phương) áp dụng phương thức học tập kết
hợp (blended learning); tỷ lệ đạt được.

-

MỤC 4. PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CÔNG NGHỆ THÔNG
TIN
Mục này tổng hợp kết quả nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin
cho đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên, giáo viên, nhân viên và phát triển nguồn
nhân lực công nghệ thông tin chuyên trách chất lượng cao, đề nghị nêu rõ:
TT

Nội dung

Kết quả

1.

Tổng số cán bộ, giáo viên được bồi dưỡng kỹ
năng ứng dụng công nghệ thông tin (cơ bản
và nâng cao).

1.928 (cán bộ, giáo viên)

2.

Số chương trình, khóa học trực tuyến của
nước ngoài đã được các cơ sở giáo dục trực
thuộc áp dụng, triển khai.

-

3.

Số cơ sở giáo dục triển khai dạy học công
nghệ thông tin bằng tiếng Anh

366 trường TH, THCS và
THPT

MỤC 5. ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
1. Tình hình giảng dạy bộ môn Tin học trong nhà trường
- 100% các cơ sở giáo dục đều có kết nối Internet phục vụ công tác giảng dạy
và quản lý.
- 43/43 trường THPT (tỉ lệ 100%) có phòng máy tính thực hành nối Internet tổ
chức giảng dạy tin học chính khoá và môn tin học ứng dụng, dạy nghề phổ thông (3
tiết/1 tuần), tổ chức dạy học tin học bằng chương trình mã nguồn mở tại một số
trường THPT (6 trường).
- 138/138 trường THCS (tỉ lệ 100%) có phòng máy tính thực hành kết nối
Internet tổ chức dạy tin học tự chọn (2 tiết/1 tuần).
- 165/282 trường Tiểu học (tỉ lệ 58,51%) có phòng máy tính thực hành kết nối
Internet tổ chức dạy tin học trong nhà trường.
- 02 Trung tâm GDTX trực thuộc có phòng máy đào tạo tin học trình độ cơ bản
và nâng cao.
2. Một số kết quả điển hình triển khai ứng dụng CNTT
- Tổ chức Hội thi thiết kế bài giảng điện tử E-learning cấp Tỉnh trong hai năm
2017 đến 2018 có tổng cộng 953 sản phẩm dự thi cấp Tỉnh.
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- Triển khai phần mềm quản lý dạy học trực tuyến (Vnedu, Vietschool, ) cho
các trường phổ thông cung cấp các dịch vụ nhắn tin báo điểm, sổ liên lạc điển tử,
làm chủ cơ sở dữ liệu...cấp TH đạt 19,50%, cấp trường THCS và THPT đạt 100%
khai thác sử dụng.
- Duy trì tốt và tổ chức hiệu quả hoạt động họp trực tuyến phục vụ hội nghị, hội
thảo, tập huấn chuyên môn bằng hệ thống họp trực tuyến của VNPT Đồng Tháp
cung cấp (Trong năm 2020 Sở sẽ trang bị bổ sung thiết bị phòng họp trực tuyến cho
tất cả 43/43 trường THPT).
- Bồi dưỡng trình độ ứng dụng CNTT (cơ bản và nâng cao) cho giáo viên Tin
học và giáo viên các bộ môn khác: 1.928 giáo viên.
- Tiếp tục đầu tư thiết bị CNTT cho trường học, tập huấn Tin học cho giáo viên
theo lộ trình dự án Ứng dụng CNTT ngành GDĐT giai đoạn 2021-2025.
- Tăng cường chỉ đạo các đơn vị trường học tổ chức nâng cao trình độ tin học
cho cán bộ quản lý, giáo viên; khai thác hiệu quả hệ thống Internet, hệ thống email
phục vụ công tác trao đổi thông tin giữa các cơ sở giáo dục, trao đổi học tập của giáo
viên, ứng dụng các phần mềm trong quản lý và dạy học.
- Website phòng GDĐT đã triển khai đủ 12 đơn vị huyện, thị thành phố và 43
trường THPT, 2 trung tâm GDTX (Sở đang phối hợp với Viettel triển khai Cổng
thông tin điện tử ngành giáo dục).
- Sở tăng cường chỉ đạo các đơn vị quản lý giáo dục triển khai thực hiện sử
dụng sổ sách điện tử trong đơn vị trường học, giảm bớt hồ sơ sổ sách viết tay. Các
loại sổ sách được điện tử hóa như: sổ gọi tên và ghi điểm (mẫu Bộ GDĐT), phiếu
điểm giáo viên bộ môn, phiếu liên lạc học sinh, thống kê 2 mặt giáo dục, thống kê
kết quả giảng dạy, sổ liên lạc điện tử, sổ quản lý lịch báo giảng… được thực hiện và
in ấn, đóng tập hồ sơ lưu trữ lâu dài.
MUC 6. KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC TRONG QUÁ TRÌNH THỰC
HIỆN ĐỀ ÁN VÀ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ
1. Máy tính thực hành cấp THPT đang xuống cấp đã sử dụng trên 13 năm, cần
có kinh phí trang bị và đầu tư bổ sung máy tính thực hành cho cấp THPT (mặc dù
duy trì chế độ bảo trì, bảo dưỡng định kỳ 2 lần/năm ở các trường phổ thông), cần
kinh phí khoảng 29 tỉ đồng cho cấp THPT.
2. Tỉ lệ trường Tiểu học có phòng máy tính thực hành để tổ chức dạy Tin học
còn thấp so với nhu cầu học tin học của học sinh trong nhà trường và so với chương
trình giáo dục phổ thông mới năm 2018.
3. Việc triển khai các hệ thống phần mềm thông tin, quản lý chuyên môn còn
rời rạc, chưa thống nhất tập trung.
4. Cán bộ, giáo viên, nhân viên phụ trách ứng dụng CNTT tại các cơ sở giáo
dục không ổn định, dẫn đến việc quản lý, thu thập dữ liệu cho ứng dụng trên môi
trường mạng chưa kịp thời.
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5. Kinh phí bố trí cho việc đầu tư cơ sở hạ tầng và xây dựng các ứng dụng phụ
vụ công tác quản lý và giảng dạy ở mức hạn chế, chưa đáp ứng hết nhu cầu thực tế.
6. Đề xuất Bộ GDĐT hằng năm triển khai tập huấn, giới thiệu các mô hình ứng
dụng CNTT hiệu quả cho các cơ sở giáo dục.
MỤC 7. PHƯƠNG HƯỚNG TRIỂN KHAI THỜI GIAN TỚI
1. Các nhiệm vụ trọng tâm
- Nâng cao nhận thức cho toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh các
cấp học thực hiện tốt tinh thần thực hiện nhiệm vụ CNTT do Bộ GDĐT chỉ đạo trong
năm học 2019-2020 và các năm tiếp theo.
- Tiếp tục đầu tư cơ sở hạ tầng, thiết bị CNTT cho các cơ sở giáo dục, đẩy mạnh
ứng dụng CNTT đối với công tác điều hành quản lý giáo dục, nâng cao trình độ ứng
dụng CNTT cho giáo viên các trường phổ thông và mầm non.
- Tăng cường công tác họp trực tuyến trong họp giao ban, hội nghị, hội thảo,
tập huấn… và khai thác hiệu quả các phần mềm quản lý, điều hành giáo dục, phần
mềm hỗ trợ dạy học tại các trường phổ thông và mầm non.
2. Các biện pháp, giải pháp chính
- Tổ chức quán triệt tinh thần các nghị quyết, chỉ thị, công văn của Bộ GDĐT
về đẩy mạnh ứng dụng CNTT; chỉ đạo các trường phổ thông, mầm non lập kế hoạch
triển khai thực hiện đẩy mạnh ứng dụng CNTT ngay từ đầu các năm học.
- Tăng cường bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ ứng dụng CNTT cho giáo
viên của các trường phổ thông, đẩy mạnh việc thực hiện bài giảng điện tử, dạy học
trên môi trường mạng, sử dụng các phần mềm ứng dụng phục vụ giảng dạy và học
tập, .
- Tham mưu UBND tỉnh Đồng Tháp xây dựng dự án Ứng dụng công nghệ
thông tin ngành GDĐT tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021-2025. Tổng kết đánh giá kết
quả thực hiện và định hướng trong thời gian tới.
MỤC 8. THÔNG TIN LIÊN HỆ
1. Họ và tên người thực hiện báo cáo: Lê Minh Nhật
2. Đơn vị công tác: Phòng Công nghệ thông tin – Thiết bị – Thư viện (Sở
GDĐT tỉnh Đồng Tháp)
3. Chức vụ: Chuyên viên
4. Điện thoại di động: 0942.252.112
5. Thư điện tử: lmnhat.dongthap@moet.edu.vn
Nơi nhận:
- Bộ GDĐT (b/c);
- UBND Tỉnh (b/c);
- Giám đốc, các Phó Giám đốc (để biết);.
- Lưu: VT, CNTTTBTV, Nh, 03b.

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Ký bởi: SởDanh
Giáo dục và Đào tạo
Nguyễn Thanh
Ngày ký: 15-07-2020 14:10:02 +07:00
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