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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bình Thuận, ngày 26 tháng 12 năm 2017

V/v thực hiện thống nhất, xuyên suốt
phần mềm VnEdu trên các tính năng,
tiện ích, website để điều hành, quản lý
trường học theo chủ trương của UBND
tỉnh tại Công văn số 1699/UBNDTTTT ngày 29/5/2015

Kính gửi:
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- 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 UBND tỉnh theo Công văn số 1699/UBND-TTTT
ngày 29/5/2015 về việc triển khai thống nhất phần mềm quản lý trường học
VnEdu do Tập đoàn Bưu chính Viễn thông – VNPT cung cấp miễn phí; ngành
Giáo dục và Đào tạo đã triển khai thực hiện đồng bộ phần mềm VnEdu từ năm
học 2015-2016 trong các trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông
của tỉnh để điều hành quản lý các hoạt động trong nhà trường xuyên suốt từ
trường đến Phòng Giáo dục & Đào tạo và đến Sở Giáo dục & Đào tạo; đồng thời
quản lý thống nhất một nguồn cơ sở dữ liệu điện tử trong toàn tỉnh.
Phần mềm VnEdu được thực hiện ở môi trường online, trong nhiều năm
qua Viễn thông Bình Thuận đã trực tiếp hỗ trợ tập huấn miễn phí cho cán bộ,
giáo viên cũng như không gian lưu trữ dữ liệu của trường, của ngành Giáo dục và
sẽ tiếp tục hỗ trợ trong những năm tiếp theo. Phần mềm quản lý trường học
VnEdu có nhiều tính năng, tiện ích giúp cho nhà trường điều hành quản lý thuận
lợi và đáp ứng theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo về thực hiện sổ sách
điện tử (sổ điểm, sổ đăng bộ, sổ liên lạc, sổ điểm danh, quản lý nề nếp học sinh
v.v…); về quản lý học sinh, quản lý nhân sự, quản lý công văn; bên cạnh đó,
phần mềm VnEdu có hệ thống website được kết nối liên thông trường với trường,
trường với cơ quan quản lý giáo dục cũng được miễn phí hoàn toàn.
Trong thời gian qua có một số Phòng Giáo dục và Đào tạo, một số
Trường học tự mua phần mềm của các Công ty để thiết lập website. Điều này sẽ
làm ảnh hưởng công tác quản lý chung của toàn ngành và đi ngược lại với chỉ đạo
của UBND tỉnh theo Công văn số 1699/UBND-TTTT ngày 29/5/2015.
Vì vậy, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành
phố chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo; các trường trực thuộc Sở Giáo dục và
Đào tạo thực hiện thống nhất, xuyên suốt phần mềm VnEdu trên các tính năng,
tiện tích và website để triển khai tốt sổ sách điện tử, số liệu điện tử, kết nối thông
tin liên lạc với phụ huynh, khai thác sử dụng kho học liệu, kiến thức, v.v…;

Tránh tình trạng một trường học sử dụng nhiều phần mềm quản lý trường
học, nhiều website của nhiều công ty vừa khó khăn cho nhà trường, vừa làm cho
công tác quản lý giáo dục của địa phương và của tỉnh; số liệu, sổ sách không
thống nhất bị khập khiểng.
Trên đây là nội dung chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các
Phòng Giáo dục và Đào tạo, các Trường học thực hiện nghiêm túc trong năm học
2017-2018 và những năm tiếp theo; đề nghị Viễn thông Bình Thuận tiếp tục hỗ
trợ cho giáo viên và trường học thực hiện tốt phần mềm VnEdu và website liên
kết của VnEdu./.
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