UBND TỈNH BÌNH THUẬN
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số : 2586/SGDĐT-CNTT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bình Thuận, ngày 14 tháng 11 năm 2017

V/v tăng cường thực hiện các ứng
dụng của phần mềm VnEdu để điều
hành quản lý các hoạt động trong nhà
trường năm học 2017-2018

Kính gửi:
- Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố;
- Trường Trung học phổ thông;
- Trường Phổ thông nhiều cấp học.
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo Chỉ thị số 2699/CTBGDĐT ngày 08/8/2017 về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017 - 2018 của ngành
Giáo dục; Công văn số 4166/BGDĐT-CNTT ngày 08/9/2017 về việc hướng dẫn
thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin (CNTT) năm học 2017-2018;
Căn cứ Kế hoạch số 4861/KH-UBND ngày 26/12/2016 của UBND tỉnh
Bình Thuận về ứng dụng CNTT trong hoạt động các cơ quan, đơn vị tỉnh Bình
Thuận năm 2017; Công văn số 2122/SGDĐT-CNTT ngày 22/9/2017 của Sở Giáo
dục và Đào tạo về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2017-2018.
Thông qua việc theo dõi thường xuyên trên hệ thống phần mềm VnEdu
của các trường trên địa bàn tỉnh và việc ứng dụng CNTT của trường học năm học
2017-2018, có nhiều trường thực hiện nhiệm vụ này rất tích cực, mang lại hiệu
quả cao trong công tác quản lý của nhà trường và của ngành Giáo dục. Tuy nhiên,
hiện nay có một số trường thực hiện còn hạn chế làm ảnh hưởng đến việc quản lý
chung của giáo dục ở địa phương và của tỉnh.
Để thực hiện tốt việc tăng cường ứng dụng CNTT đồng bộ trong các cơ
sở giáo dục theo sự chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của UBND tỉnh; Sở
Giáo dục và Đào tạo đề nghị các Phòng Giáo dục và Đào tạo khẩn trương chỉ đạo
các trường thuộc địa bàn quản lý và các trường trực thuộc Sở thực hiện một số
công việc như sau:
- Rà soát lại việc nhập liệu theo đúng mẫu, đúng quy định nhất là về lý
lịch của học sinh nhằm giúp cho việc quản lý của nhà trường, các cấp quản lý
được thuận lợi và chính xác.
- Tăng cường sử dụng các sổ sách điện tử từ phần mềm VnEdu để thay
thế sổ viết tay.
- Tăng cường kết nối sổ liên lạc điện tử đến phụ huynh học sinh, thường
xuyên liên lạc nhắn tin về kết quả học tập, nề nếp ở lớp học của học sinh, các
hoạt động ngoại khóa mà học sinh phải tham gia để phụ huynh nắm bắt kịp thời
thông tin và có sự phối hợp tốt với giáo viên, với nhà trường để nâng cao chất
lượng học tập của con em họ. Tránh trường hợp phụ huynh có đăng ký sử dụng

sổ liên lạc điện tử nhưng trong học kỳ, trong năm học nhận được tin nhắn rất ít
dẫn đến sự bất bình của phụ huynh.
- Đối với các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông đã có
trang web nhưng hoạt động không hiệu quả hoặc chưa thiết lập, khẩn trương thiết
lập trang web được liên kết với phần mềm VnEdu do VNPT cung cấp miễn phí;
đồng thời phân công người quản trị, triển khai hoạt động trang web xuyên suốt hỗ
trợ cho việc học tập của học sinh, giảng dạy và quản lý của nhà trường.
Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Lãnh đạo các Phòng Giáo dục và Đào tạo,
Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Sở triển khai thực hiện tốt phần mềm VnEdu và
xây dựng trang web của nhà trường hoạt động có hiệu quả trong năm học 20172018./.
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-Như trên;
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