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THÔNG BÁO 

Kết luận của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại cuộc họp  

về chuyển đổi số ngành Giáo dục và Đào tạo 

 

Ngày 08/9/2021, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Giám đốc Sở 

Giáo dục và Đào tạo tổ chức cuộc họp về chuyển đổi số ngành Giáo dục và Đào 

tạo. Tham dự cuộc họp có Tổ kiểm tra, đánh giá Nền tảng số ứng dụng trong 

ngành Giáo dục và Đào tạo (theo Quyết định số 1172/QĐ-SGDĐT ngày 

20/8/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo); đại diện Lãnh đạo Viễn thông Lạng 

Sơn, đại diện Lãnh đạo Viettel Lạng Sơn. Sau khi nghe Tổ trưởng Tổ kiểm tra, 

đánh giá Nền tảng số ứng dụng trong ngành Giáo dục và Đào tạo báo cáo, ý kiến 

thảo luận của các đồng chí dự họp, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông 

thống nhất với Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo kết luận như sau: 

1. Giao VNPT Lạng Sơn, Viettel Lạng Sơn hoàn thiện bổ sung các 

tính năng cho phần mềm vnEdu và SMAS và hệ thống CSDL ngành Giáo 

dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn. 

1.1 Đối với phần mềm quản lý dạy và học (vnEdu, SMAS) 

- Bổ sung, tích hợp chức năng ký số cá nhân, cho phép giáo viên sử dụng 

chữ ký số chuyên dùng do Ban Cơ yếu Chính phủ cấp để ký số trên sổ điểm, sổ 

đăng bộ, sổ đầu bài, học bạ và các sổ sách, mẫu biểu trên phần mềm vnEdu, 

SMAS. Hoàn thành trước 30/9/2021. 

- Tích hợp tính năng đồng bộ tự động dữ liệu từ phần mềm quản lý dạy và 

học sang hệ thống cơ sở dữ liệu ngành Giáo dục và Đào tạo của tỉnh Lạng Sơn. 

Hoàn thành trước 30/9/2021. 

- Bổ sung, hoàn thiện tính năng nhập điểm của tất cả các kỳ kiểm tra, cho 

phép lựa chọn điểm của một số đợt kiểm tra. Hoàn thành trước 30/9/2021. 

- Hiệu chỉnh, bổ sung chức năng xuất biểu mẫu và nhập dữ liệu từ file 

excel (import excel). Hoàn thành trước 30/9/2021. 

- Chuẩn hóa các biểu mẫu theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại 

các Thông tư hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Thông tư 22, 26, 27…). 

Hoàn thành trước 30/9/2021. 

- Đối với app mobile:  

+ Bổ sung tính năng dashboard trên app mobile để lãnh đạo quản lý theo 

dõi các chỉ tiêu, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành (biểu đồ để so sánh).  

+ Bổ sung tính năng quản lý, đánh giá cấp học mầm non theo các mẫu đã 

được Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định theo thông tư 51/2020/TT-BGDĐT và 

Thông tư Liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT và một số mẫu biểu đặc thù 

của ngành Giáo dục và Đào tạo Lạng Sơn. 
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+ Bổ sung tính năng nhập điểm trực tiếp cho giáo viên, điểm phải được 

đồng bộ vào sổ đầu bài và sổ cái và gửi thông tin cho phụ huynh. 

Hoàn thành các yêu cầu về app mobile trước 30/9/2021. 

- Chuẩn hóa dữ liệu đầu vào (cơ sở dữ liệu ngành của tỉnh, cơ sở dữ liệu 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cơ sở dữ liệu vnEdu, SMAS), liên thông dữ liệu 

giữa vnEdu và SMAS để sử dụng các thông tin đã có, tránh nhập dữ liệu 2 lần 

(chỉ nhập dữ liệu học sinh lớp đầu cấp). Hoàn thành trước 30/9/2021. 

- Mỗi doanh nghiệp tiếp tục triển khai 50% số trường trường chưa sử 

dụng dịch vụ (301 trường). Tổ chức đào tạo lực lượng nòng cốt cho mỗi trường 

ít nhất 5 người (trong đó có 01 cán bộ CNTT, 01 lãnh đạo trường). 

- Tập huấn, tập huấn lại và nhập liệu đầy đủ cho tất cả các trường trên địa 

bàn toàn tỉnh. Hoàn thành trước 15/9/2021.  

- Kết nối CSDL ngành Giáo dục và Đào tạo với Nền tảng tích hợp, chia sẻ 

dữ liệu (LGSP) để liên thông, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin, phần 

mềm ứng dụng khác. Hoàn thành trước 30/9/2021. 

- Kết xuất dữ liệu giáo viên từ hệ thống CSDL ngành của tỉnh về Sở 

Thông tin và Truyền thông để nhập vào phần mềm Quản lý hồ sơ cán bộ, công 

chức, viên chức của tỉnh, để giảm số lượng các trường thông tin cần nhập; kết 

nối liên thông, đồng bộ dữ liệu giữa hai phần mềm thông qua Nền tảng tích hợp, 

chia sẻ dữ liệu của tỉnh (LGSP). Hoàn thành trước ngày 15/10/2021. 

- Chủ động phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai hoàn thiện 

phần mềm Phổ cập giáo dục, sử dụng dữ liệu phổ cập từ CSDL ngành của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo làm dữ liệu gốc để triển khai cho các trường trên địa bàn 

tỉnh. Hoàn thành trước 30/9/2021. 

2. Giao phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở Thông tin và Truyền 

thông. 

2.1 Giao Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông 

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo, VNPT Lạng 

Sơn, Viettel Lạng Sơn và các đơn vị liên quan kết xuất, chuyển dữ liệu giáo viên 

từ hệ thống CSDL ngành sang phần mềm quản lý hồ sơ CBCCVC; kết nối liên 

thông, đồng bộ dữ liệu giữa 2 phần mềm thông qua Nền tảng tích hợp, chia sẻ 

dữ liệu của tỉnh (LGSP). Hoàn thành trước ngày 30/09/2021. 

- Chuẩn bị hạ tầng kỹ thuật, tiếp nhận dữ liệu phổ cập từ CSDL ngành của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo làm dữ liệu gốc để triển khai cho các trường. Hoàn 

thành trước ngày 15/9/2021. 

2.2. Giao Phòng Công nghệ thông tin 

- Làm đầu mối theo dõi, kiểm tra, giám sát, đôn đốc các doanh nghiệp 

triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ theo kết luận của Giám đốc Sở 

Thông tin và Truyền thông. 

- Phối hợp với Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo, dự thảo Báo cáo 

UBND tỉnh về công tác triển khai thực hiện chuyển đổi số của ngành Giáo dục 

và Đào tạo. Hoàn thành trước ngày 18/9/2021. 
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- Làm đầu mối tổng hợp danh sách, triển khai cấp chứng thư số, chữ ký số 

chuyên dùng Chính phủ cho 100% các trường và giáo viên để thực hiện ký số 

trên phần mềm vnEdu, SMAS. Hoàn thành triển khai đến hết tháng 10/2021. 

2.3. Giao Phòng Thông tin – Báo chí – Xuất bản 

Tham mưu triển khai công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin 

đại chúng, hệ thống truyền thanh cơ sở để người dân, phụ huynh, học sinh tham 

gia sử dụng dịch vụ, ứng dụng phần mềm vnEdu, SMAS. Thực hiện từ 

16/9/2021. 

3. Đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo 

 Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo triển khai 

phần mềm vnEdu, SMAS đến 301 trường còn lại, cử lực lượng nòng cốt và lập 

danh sách lực lượng nòng cốt đào tạo cho mỗi trường ít nhất 5 người (trong đó 

có 01 cán bộ CNTT, 01 lãnh đạo trường). Danh sách lực lượng nòng cốt gửi Sở 

Thông tin và Truyền thông để quản lý phục vụ triển khai chuyển đổi số. 

Triển khai đến các trường đăng ký, lập danh sách nhu cầu cấp chứng thư 

số, chữ ký số cho tổ chức và cá nhân theo Hướng dẫn số 1322/HD-STTTT ngày 

23/7/2020 của Sở Thông tin và Truyền thông. Gửi Sở Thông tin và Truyền 

thông tổng hợp đề nghị Ban Cơ yếu Chính phủ cấp chứng thư số, chữ ký số cho 

100% các trường và giáo viên (khoảng 20.000 chữ ký số). Hoàn thành trước 

ngày 18/9/2021. 

Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo VNPT Lạng 

Sơn, Viettel Lạng Sơn triển khai thí điểm phần mềm Phổ cập giáo dục cho tất cả 

các trường, sử dụng dữ liệu phổ cập từ CSDL ngành của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo làm dữ liệu gốc để triển khai cho các trường trên địa bàn tỉnh. Hoàn thành 

trước 30/9/2021. 

 Sở Thông tin và Truyền thông thông báo kết luận với nội dung nêu trên, 

đề nghị các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện./. 

Nơi nhận:  TL. GIÁM ĐỐC 
- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Sở GD&ĐT; 

- Phòng CNTT; 

- Trung tâm CNTT&TT; 

- Phòng TTBCXB; 

- VNPT Lạng Sơn; 

- Viettel Lạng Sơn; 

- Lưu VT, VP. 

 
 

 KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Hà Thu Thủy 
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