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Kính gửi:  

- Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, THCS; 

- Chủ các nhóm lớp MN độc lập. 
 

Thực hiện quyết định 131/QĐ-TTg ngày 25/01/2022 của Thủ tướng chính 

phủ phê duyệt đề án “ Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi 

số trong giáo dục giai đoạn 2022-2025, định hướng 2030”; Thực hiện nghị quyết 

03-NQ/TU ngày 26/10/2021 của Ban thường vụ Thành uỷ, Quyết định 284/QĐ-

UBND ngày 24/01/2022 của UBND thành phố ban hành chương trình hành động 

thực hiện nghị quyết 03 về chuyển đổi số thành phố hải phòng đến năm 2025, 

định hướng 2030. Căn cứ Thông tư số 37/2020/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo (GD&ĐT) ngày 05/10/2020 quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư 

điện tử và cổng thông tin điện tử tại Sở GD&ĐT, phòng GD&ĐT và các cơ sở 

giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; Căn cứ kế 

hoạch triển khai các nhiệm vụ trọng tâm chuyển đổi số ngành GD&ĐT năm 

2022. Để triển khai các nhiệm vụ được thành phố giao cho ngành giáo dục triển 

khai năm 2022: Xây dựng trang thông tin điện tử của ngành; Triển khai ký số 

trên sổ điểm, học bạ và các hồ sơ điện tử thay thế hồ sơ giấy; Xây dựng cơ sở dữ 

liệu ngành và tuyển sinh đầu cấp. 

Phòng GD&ĐT triển khai cổng thông tin điện tử ngành giáo dục đến các cơ 

sở giáo dục vận hành cổng thông tin điện tử của đơn vị. Trên cơ sở đã được tập 

huấn các cơ sở giáo dục thực hiện một số công việc như sau: 

1. Thủ trưởng các cơ sở giáo dục đảm bảo duy trì, vận hành ổn định hệ 

thống cổng thông tin điện tử, an toàn thông tin, đảm bảo an toàn thông tin cá 

nhân; chịu trách nhiệm về thông tin đăng tải trên cổng thông tin điện tử. 

2. Đối với các cơ sở giáo dục đã xây dựng vận hành cổng thông tin riêng, 

liên hệ Phòng GD&ĐT để được hỗ trợ kết nối với cổng của Sở, Phòng. 

3. Đối với các cơ sở giáo dục chưa xây dựng cổng riêng hoặc muốn chuyển 

sang sử dụng hệ thống Cổng thông tin của Sở GD&ĐT xây dựng thì các cơ sở 

giáo dục có văn bản về Phòng GD&ĐT tổng hợp gửi Sở GD&ĐT để được đăng 

ký sử dụng với các đơn vị tư vấn. 

Trưởng phòng GD&ĐT đề nghị thủ trưởng các cơ sở giáo dục chỉ đạo thực 

hiện nghiêm túc các nhiệm vụ nêu trên./. 

Nơi nhận:                              
- UBND quận (để báo cáo); 

- LĐ, CV PGD; 

- Các trường MN, TH, THCS; 

- Lưu.                                                                                                                       

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Vân Anh 
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