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KẾ  OẠ   

  uyể  đổi số của trườ g   P    à g   a   ám 

 iai đ    2022 - 2025, đị    ướ g đế   ăm 2030 

Căn cứ Kế hoạch số 08/KH-  D   ngày 31/01/2023 của  ở  iáo dục và  

 ào tạo  âm  ồng về chuyển đổi số của ngành  iáo dục và  ào tạo  âm  ồng  

giai đoạn 2022-2025, định hướng tới năm 2030;  

 rường  HP  Hoàng Hoa  hám xây dựng Kế hoạch chuyển đổi số giai  

đoạn 2022-2025, định hướng tới năm 2030, cụ thể như sau:  

 . MỤ   Í  , YÊU  ẦU  

Xây dựng Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ, giải pháp chuyển đổi số của  

 hà trường giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030 theo Kế hoạch số 

08/KH-  D   ngày 31/01/2023 của  ở  iáo dục và  ào tạo  âm  ồng về 

chuyển đổi số của ngành  iáo dục và  ào tạo  âm  ồng giai đoạn 2022-2025,  

định hướng tới năm 2030;  

Cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ do  ở  iáo dục và  ào tạo giao theo Kế 

hoạch số 08/KH-  D   ngày 31/01/2023 của  ở  iáo dục và  ào tạo  âm 

 ồng về chuyển đổi số của ngành  iáo dục và  ào tạo  âm  ồng giai đoạn  

2022-2025, định hướng tới năm 2030. Với mục tiêu là thúc đẩy đổi mới mạnh  

mẽ trong tổ chức dạy học, quản lý các hoạt động giáo dục và quản trị nhà  

trường, góp phần tạo chuyển biến rõ nét về chất lượng và hiệu quả của hệ thống  

giáo dục quốc dân, hình thành nền tảng số cho xã hội học tập, tạo cơ hội tiếp cận  

giáo dục chất lượng tốt với chi phí thấp cho mọi người dân. Yêu cầu mục tiêu cơ  

bản đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 cần đạt được: 

-  ăng cường ứng dụng công nghệ thông tin (C   ) và chuyển đổi số góp 

phần đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá,  quản lý giáo 

dục; tác động tích cực, toàn diện tới phương thức hoạt động, chất  lượng, hiệu 

quả và công bằng trong giáo dục đào tạo;  

-  gười học và người dân là trung tâm của quá trình chuyển đổi số giáo  

dục; lợi ích mang lại đối với người học và người dân là thước đo chủ yếu đánh  

giá mức độ thành công của chuyển đổi số;  

- Chuyển đổi số ngành giáo dục cần có sự thay đổi nhận thức mạnh mẽ,  sự 

chỉ đạo quyết liệt của các cấp quản lý, sự chủ động, tích cực của các cơ sở giáo 

dục và sự ủng hộ, tham gia của mỗi người học, mỗi nhà giáo và toàn xã hội;  

ngành  D   là ngành chủ chốt triển khai hoạt động giáo dục, đào tạo nguồn  



nhân lực phục vụ chuyển đổi số;  

- Chuyển đổi số ngành giáo dục phải được thiết kế đồng bộ, bao quát, có  

hệ thống trong tổng thể chương trình chuyển đổi số quốc gia; được triển khai  

từng bước có trọng tâm, trọng điểm, đạt hiệu quả cao trong từng giai đoạn;  

  . MỤ    ÊU  

1. Mục tiêu c u g  

 ận dụng tiến bộ công nghệ để thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong dạy và  

học, nâng cao chất lượng và cơ hội tiếp cận giáo dục, hiệu quả quản lý giáo  dục; 

xây dựng nền giáo dục mở thích ứng trên nền tảng số, góp phần phát triển  

Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số;  

Cùng với các cơ quan, đơn vị liên quan trên địa bàn huyện  ức  rọng từng  

bước hoàn thiện nền tảng chuyển đổi số của ngành, góp phần thực hiện thắng lợi  

mục tiêu chuyển đổi số của toàn tỉnh;  

2. Mục tiêu đế  2025  

 ổi mới mạnh mẽ phương thức tổ chức giáo dục, đưa dạy và học trên môi  

trường số trở thành hoạt động giáo dục thiết yếu, hàng ngày đối với mỗi nhà  

giáo, mỗi người học;  

Hằng năm có lên Kế hoạch và triển khai tổ chức các hoạt động giáo dục  

STEM/STEAM và kỹ năng số;   

Về tiếp cận giáo dục trực tuyến: 50% học sinh và mỗi nhà giáo có đủ điều  

kiện (về phương tiện, đường truyền, phần mềm) tham gia có hiệu quả các hoạt  

động dạy và học trực tuyến;  

Về môi   ườn   i o dụ    ự   u ến:  

-  riển khai có hiệu quả các nền tảng dạy và học trực tuyến là sản phẩm  

trong nước, được trên 50% học sinh sử dụng như    , google meet, zoom …;  

- Hình thành các kho học liệu của  hà trường đáp ứng yêu cầu về tài liệu 

học tập cho nội dung chương trình giáo dục phổ thông; Yêu cầu mỗi tổ chuyên 

môn có ít nhất 10 học liệu số đảm bảo thực hiện đúng quy trình/ 1 năm học. 

- Về quy mô hoạt động giáo dục trực tuyến:  ỉ trọng nội dung chương  

trình giáo dục phổ thông được triển khai dưới hình thức trực tuyến đạt trung 

bình 5% trong nhà trường; Yêu cầu mỗi bộ môn đều tổ chức dạy học trực tuyến/ 

năm học và lưu trữ đường link dạy học trực tuyến theo quy định và bám sát vào 

hướng dẫn của thông tư 09/B D để thực hiện. 

-  ổi mới mạnh mẽ phương thức quản lý, điều hành dựa trên công nghệ và 

dữ liệu, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và chất lượng cung cấp dịch vụ hỗ 

trợ của  hà nước và các cơ sở giáo dục;  

Về quản   ị n     ườn :  

- 100% áp dụng hệ thống quản trị nhà trường dựa trên dữ liệu và công  

nghệ số, trong đó 100% người học, 100% nhà giáo và mỗi hoạt động giáo dục  

được quản lý bằng một hồ sơ số, định danh thống nhất toàn quốc;  



- 80% cơ sở vật chất, thiết bị và các nguồn lực khác phục vụ giáo dục, đào  

tạo và nghiên cứu được quản lý bằng hồ sơ số;  

Về quản lý  i o dụ : Hệ thống thông tin điều hành, quản lý giáo dục của  

ngành được hình thành, vận hành có hiệu quả, trong đó:  

- Xây dựng cơ sở dữ liệu ngành, kết nối thông suốt với các cơ sở giáo dục  

và cơ quan quản lý giáo dục trong tỉnh, chia sẻ dữ liệu thông suốt với các cơ sở 

dữ liệu của tỉnh và quốc gia.  

- Công tác quản lý được giao dịch và giải quyết trên môi trường số (không  

bao gồm hồ sơ xử lý công việc có nội dung mật).  

Về dị   vụ  ỗ   ợ n ười      n ười dân:  

- 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện áp dụng hình thức trực tuyến  được 

triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 (nếu không phát  sinh 

thanh toán).  

-  ỉ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến mức độ 3 và 4 trên tổng số hồ sơ đạt tối  

thiểu 80%.  

-  ỉ lệ người học, phụ huynh hài lòng về chất lượng dịch vụ trực tuyến  trên 

môi trường số của các cán bộ quản lý giáo dục nhà trường phải đạt trung  bình 

90%.  

-  ỉ lệ tổ chức, cá nhân hài lòng về chất lượng dịch vụ công trực tuyến  trên 

môi trường số của các cơ quan quản lý giáo dục đạt 90%.  

3. Mục tiêu đế  2030  

-  ưa tất cả thành tố của hệ thống giáo dục quốc dân vào môi trường số,  

trong đó:  

- Hoàn thiện một nền tảng dạy và học trực tuyến của tỉnh tích hợp kho học  

liệu số hỗ trợ 100% người học và nhà giáo tham gia có hiệu quả các hoạt động  

giáo dục trực tuyến; đáp ứng yêu cầu về tài liệu học tập cho toàn bộ chương  

trình giáo dục phổ thông.  

- Xây dựng trường học thông minh và chuyển đổi số trong giáo dục, hạn  

chế tối đa việc sử dụng văn bản giấy; 

- 100% nguồn lực giáo dục, chương trình giáo dục và đối tượng giáo dục  

trong hệ thống giáo dục quốc dân được quản lý trên môi trường số, kết nối  

thông suốt toàn ngành và liên thông với các cơ sở dữ liệu, thông tin quốc gia.  

   . N   M  Ụ,   Ả  P  P  

1.  ẩy m    cô g tác t ô g ti , tuyê  truyề   â g ca       t ức c    

cá  b  quả   ý, giá  viê ,   â  viê  và  ọc si   về c uyể  đổi số  

-  uyên truyền và tổ chức phổ biến, quán triệt chủ trương của  ảng,  hà  

nước, của tỉnh  âm  ồng về sự cần thiết và tính cấp thiết của chuyển đổi số.  

 ắn các mục tiêu, nhiệm vụ về chuyển đổi số với nghị quyết, chiến lược,  

chương trình hành động, kế hoạch, nhiệm vụ của nhà trường, nâng cao nhận  

thức về chuyển đổi số cho cán bộ, giáo viên và nhân viên trong nhà trường.  



-  ích cực triển khai nhanh, hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Bộ  D  ,  

UB D tỉnh  âm  ồng và  ở giáo dục liên quan tới chuyển đổi số.  

-  ổ chức các hội thảo chuyên đề, tập huấn kiến thức cơ bản, bồi dưỡng  kỹ 

năng số về chuyển đổi số cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên về công  tác 

chuyển đổi số.  

- Phối hợp tổ chức các khóa chuyên sâu và nâng cao về kiến thức chuyển  

đổi số, đặc biệt an ninh an toàn thông tin trong quá trình chuyển đổi số.  

2.  riể  k ai các   iệm vụ, giải   á  cụ t ể  

-  ập huấn về chuyển đổi số.  

- Xây dựng đội ngũ cốt cán chuyển đổi số trong nhà trường.  

-  ổ chức bồi dưỡng nâng cao năng lực, kỹ năng ứng dụng công nghệ 

thông tin (C   ) cho 100% đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh toàn  

ngành đảm bảo mục tiêu chuyển đổi số.  

- Hoàn thiện hạ tầng C    tại nhà trường đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số 

(đường truyền Internet băng thông, phòng máy tính thực hành, máy chiếu,  ivi,  

màn hình  ed, âm thanh,… phục vụ dạy học trên các phòng học, phòng sinh  

hoạt chuyên môn chung tại nhà trường; thiết bị đầu cuối phục vụ cho hoạt động  

họp, hội thảo, hội nghị, hoạt động chuyên môn trực tuyến ).  

- Hoàn thiện thu thập thông tin, chuẩn hóa C D  dùng chung ngành giáo  

dục tỉnh  âm  ồng; kết nối hệ thống C D  dùng chung với các phần mềm  

nghiệp vụ trong toàn ngành như: quản lý tuyển sinh đầu cấp, quản lý sức khỏe, y  

tế học đường, quản lý dinh dưỡng, quản lý nhà trường, quản lý tài chính…; liên  

thông 100% dữ liệu báo cáo lên cơ sở dữ liệu của Bộ  D  .  

- Áp dụng các phần mềm quản lý văn bản (iOffice  âm  ồng), hồ sơ công 

việc điện tử toàn ngành.  

-  riển khai dạy học trực tuyến trong nhà trường; triển khai giáo dục tích  

hợp với kiến thức công nghệ số; phổ cập ứng dụng kỹ năng số trong cộng đồng. 

- Xây dựng, triển khai hệ thống khảo sát, kiểm tra, đánh giá chất lượng  

 iáo dục phù hợp với yêu cầu như tổ chức trên phòng máy có kết nối mạng  an, 

sử dụng ứng dụng để kiểm tra như phần mềm Azota, google form,  estpro, ED 

quizz.. và thực hiện lưu trữ đảm bảo đúng quy định.  

-  hực hiện quản lý tuyển sinh 10 trực tuyến.  

- Áp dụng các phần mềm phục vụ công tác quản lí chuyên môn và điện tử 

hóa hệ thống hồ sơ quản lí hoạt động giáo dục trong nhà trường.  

- Xây dựng hệ thống học liệu dùng chung phục vụ dạy học; phục vụ người 

học tự học, tự nghiên cứu, trên nhiều phương tiện khác nhau, bao gồm cả thiết bị 

di động.  

-  riển khai các phần mềm quản lý tài chính, tài sản trong toàn ngành.  

-  riển khai thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt trong toàn ngành.  

  



   .  Ổ   Ứ    Ự     N  

1. Lã   đ     à trườ g  

- Hiệu trưởng Ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo chuyển đổi số 

cấp trường, thực hiện và triển khai kế hoạch chuyển đổi số ngành giáo dục.  

- Xây dựng Kế hoạch chuyển đổi số của nhà trường chi tiết, cụ thể bám  sát 

nhiệm vụ, giải pháp, mục tiêu chuyển đổi số của ngành, trên cơ sở phù hợp  với 

tình hình thực tế của đơn vị, nguồn lực của địa phương.   

-  ham mưu cho UB D huyện  ức  rọng triển khai thực hiện kế hoạch  

chuyển đổi số đáp ứng mục tiêu, nhiệm vụ chuyển đổi số của ngành giáo dục  

tỉnh  âm  ồng.  

2.  ổ  ă    ò g  

-  hực hiện tốt việc tuyên truyền, thay đổi nhận thức cho đội ngũ cán bộ 

quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh về nhiệm vụ chuyển đổi số trong  iáo  

dục –  ào tạo, thích ứng với sự phát triển của xã hội số.  

-  ham mưu cho Hiệu trưởng về điều kiện áp dụng hình thức trực tuyến  để 

triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 thủ tục hành chính.  

-  iếp tục triển khai các phần mềm quản lý tài chính, tài sản trong toàn  

ngành.  

-  riển khai thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt trong toàn ngành.   

-  iếp tục áp dụng các phần mềm quản lý văn bản, hồ sơ công việc  điện tử 

toàn ngành.  

- Báo cáo thường xuyên, định kỳ, đột xuất cho  ở  iáo dục việc thực hiện  

Kế hoạch về các khó khăn, vướng mắc ảnh hưởng đến chất lượng, tiến độ của  

Kế hoạch.  ghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số theo kế hoạch của  

 ở  D    tỉnh  âm  ồng.  

3. B         ụ trác    Edu,  SDL  gà    

Hoàn thiện thu thập thông tin, chuẩn hóa dữ liệu dùng chung ngành giáo  

dục tỉnh  âm  ồng; kết nối hệ thống C D  dùng chung với các phần mềm 

nghiệp vụ trong toàn ngành như: quản lý tuyển sinh đầu cấp, quản lý nhà trường,  

quản lý tài chính, quản lí thi    HP Q ….  

4. B         ụ trác  c uyê  mô , cơ sở v t c ất, Kiểm đị   c ất  

 ượ g giá  dục  

-  ham mưu với Hiệu trưởng về việc hoàn thiện hạ tầng C    tại nhà  

trường đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số (đường truyền Internet băng thông, phòng  

máy tính thực hành, máy chiếu,  ivi, màn hình  ed, âm thanh,… phục vụ dạy  

học trên các phòng học, phòng sinh hoạt chuyên môn chung tại nhà trường;  

thiết bị đầu cuối phục vụ cho hoạt động họp, hội thảo, hội nghị, hoạt động  

chuyên môn trực tuyến ).  

-  riển khai áp dụng các phần mềm phục vụ công tác quản lí chuyên môn  

và điện tử hóa hệ thống hồ sơ quản lí hoạt động giáo dục trong nhà trường.  



-  riển khai hệ thống quản lý tuyển sinh 10 trực tuyến.  

-  riển khai dạy học trực tuyến trong nhà trường; triển khai giáo dục tích  

hợp với kiến thức công nghệ số; phổ cập ứng dụng kỹ năng số trong đội ngũ 

giáo viên, học sinh.  

- Xây dựng, triển khai hệ thống khảo sát, kiểm tra, đánh giá chất lượng  

 iáo dục phù hợp với yêu cầu của  ở  iáo dục và  ào tạo, Bộ  D   .  

 rên đây là Kế hoạch thực hiện chuyển đổi số giai đoạn 2022-2025, định  

hướng đến năm 2030, của trường  HP  Hoàng Hoa  hám. Yêu cầu: Cán bộ, 

giáo  viên, nhân viên nghiêm túc triển khai và thực hiện./.  

       

Nơi nhận: 

- Chi bộ (để báo cáo); 

- Ban chỉ đạo chuyển đổi số (chỉ đạo t/h); 

- CB  GV  NV (để thực hiện); 

-  ăn  edu.vn; websi e   ường;  

- Lưu V ./. 
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