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PHỤ LỤC 03: 

 

I. YÊU CẦU VỀ ỨNG DỤNG CNTT MỨC CƠ BẢN VÀ MỨC NÂNG CAO TRONG NHÀ TRƯỜNG: 

 

NỘI DUNG ỨNG 

DỤNG CNTT 

YÊU CẦU MỨC CƠ BẢN 

(BẮT BUỘC ĐÁP ỨNG) 
YÊU CẦU MỨC NÂNG CAO 

(ĐÁP ỨNG MỘT SỐ YÊU CẦU) 

1. Ứng dụng 

CNTT trong quản 

lý, điều hành nhà 

trường 

1.1a. Có Website trường học (có thể tích hợp phần 

mềm quản lý trường học trực tuyến lên website 

trường học) để cung cấp, công khai thông tin giáo 

dục ra xã hội; cung cấp các dịch vụ công trực tuyến 

tới phụ huynh, học sinh. 

1.2a. Cung cấp cho cán bộ quản lý, giáo viên thư 

điện tử (ưu tiên với tên miền riêng của trường) phục 

vụ trao đổi thông tin công tác, liên lạc. 

1.3a. Triển khai phần mềm quản lý nhà trường với 

các mô đun chính hỗ trợ công tác quản lý giáo dục 

trong nhà trường, gồm: quản lý quá trình học tập, rèn 

luyện của học sinh; quản lý thông tin đội ngũ; hỗ trợ 

xếp thời khóa biểu; quản lý các kỳ thi; quản lý tài 

sản; quản lý tài chính; quản lý thư viện. 

1.4a. Triển khai sổ điện tử và ứng dụng liên lạc điện 

tử giữa nhà trường, học sinh và phụ huynh (ưu tiên 

sử dụng các giải pháp miễn phí). 

1.5a. Triển khai tối thiểu mức độ 3 các dịch vụ công 

trực tuyến về GD&ĐT trong nhà trường (hỗ trợ đăng 

ký tuyển sinh đầu cấp, phục vụ phụ huynh nhận 

thông tin về quá trình học tập, rèn luyện học sinh 

1.1b. Triển khai Hệ thống quản lý hành chính 

điện tử (văn bản đến, văn bản đi, giao việc, 

lịch công tác, ..) liên thông với các cấp quản 

lý giáo dục (Phòng, Sở, Bộ). 

1.2b. Triển khai hệ thống điểm danh thông 

minh. 

1.3b. Triển khai hệ thống giám sát, an ninh 

trường học. 

1.4b. Có giải pháp phần mềm quản lý tổng 

thể nhà trường liên thông dữ liệu với cơ sở dữ 

liệu ngành về giáo dục mầm non và phổ 

thông. Có hệ thống điều hành điện tử thông 

minh phục vụ quản lý, giám sát, phân tích các 

thông tin hoạt động của nhà trường. 

1.5b. Triển khai sử dụng đa dạng hồ sơ điện 

tử (sổ điểm, học bạ, sổ liên lạc) phục vụ công 

tác quản lý và lưu trữ. 

1.6b. 100% quy trình nghiệp vụ quản lý hành 

chính trong nhà trường được thực hiện theo 

hình thức dịch vụ công trực tuyến tối thiểu 
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NỘI DUNG ỨNG 

DỤNG CNTT 

YÊU CẦU MỨC CƠ BẢN 

(BẮT BUỘC ĐÁP ỨNG) 
YÊU CẦU MỨC NÂNG CAO 
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trong nhà trường; đăng ký nghỉ phép; giúp học sinh 

đăng ký tham gia các hoạt động ngoại khóa, các câu 

lạc bộ trong nhà trường,...) 

1.6a. Triển khai các hệ thống thông tin theo yêu cầu 

mức độ 3 

2. Ứng dụng 

CNTT đổi mới nội 

dung, phương 

pháp dạy, học, 

kiểm tra, đánh giá 

2.1a. Tối thiểu 80% giáo viên sử dụng thành thạo 

phần mềm, công cụ ứng dụng CNTT hỗ trợ dạy học 

trên lớp. 

2.2a. Có đủ máy tính phục vụ dạy học môn Tin học 

(tiểu học đạt tỷ lệ 24 học sinh/1 máy tính; trung học 

cơ sở đạt tỷ lệ 16 học sinh/1 máy tính; trung học phổ 

thông đạt tỷ lệ 12 học sinh/1 máy tính). 

2.3a. 20% số lớp học được trang bị thiết bị trình 

chiếu (máy chiếu và màn chiếu hoặc màn hình tivi 

lớn, hệ thống âm thanh, tối thiểu một bộ máy tính 

dạy học) phục vụ hỗ trợ dạy học trên lớp. 

2.4a. Tối thiểu 15% số tiết học có ứng dụng CNTT 

(sử dụng thiết bị CNTT, ứng dụng phần mềm hỗ trợ 

dạy học, ứng dụng phần mềm mô phỏng, phần mềm 

hỗ trợ thực hành, thí nghiệm ảo trong dạy học) 

2.1b. Tối thiểu 50% giáo viên có năng lực 

thiết kế bài giảng e-learning, đóng góp cho 

kho bài giảng dùng chung và thường xuyên 

áp dụng bài giảng e-learning trong dạy học. 

2.2b. Tối thiểu 30% số tiết học có ứng dụng 

CNTT (sử dụng thiết bị CNTT, ứng dụng 

phần mềm hỗ trợ dạy học, ứng dụng phần 

mềm mô phỏng, phần mềm hỗ trợ thực hành, 

thí nghiệm ảo trong dạy học). 

2.3b. Áp dụng phương pháp học tập điện tử 

(e-Learning) qua đó học sinh có thể tự học 

nâng cao kiến thức, nhận được trợ giúp của 

giáo viên và bạn học trong quá trình học tập 

qua Internet. 

2.4b. Có thư viện số dùng chung trong toàn 

trường, bao gồm: kho tài liệu, giáo án, bài 

giảng điện tử, học liệu điện tử trực tuyến 

được tuyển chọn phục vụ giáo viên và học 

sinh trong trường.  

2.5b. Triển khai hiệu quả giải pháp dạy – học, 

kiểm tra đánh giá có tính tương tác cao qua hệ 

thống CNTT (giải pháp lớp học điện tử, 
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LHTM). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Các nội dung 

đảm bảo ứng 

dụng CNTT khác 

3.1a. Có đủ máy tính phục vụ quản lý, điều hành (tối 

thiểu 02 bộ máy tính, 01 máy in và 01 webcam; mỗi 

tổ bộ môn trong trường có máy tính dùng riêng). 

3.2a. Có kết nối Internet (tối thiểu cáp quang FTTH). 

Một số phòng học có máy tính được kết nối Internet 

hỗ trợ dạy học. 

3.3a. Đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong các 

ứng dụng CNTT của nhà trường. 

3.4a. Phân công cán bộ được giao nhiệm vụ phụ 

trách triển khai CNTT (01 lãnh đạo trường, 01 nhân 

viên hoặc giáo viên kiêm nhiệm). 

3.5a. Tối thiểu 70% cán bộ, giáo viên, nhân viên đạt 

chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT mức cơ bản (theo quy 

định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 

11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông). 

3.6a. Cán bộ, giáo viên, nhân viên thường xuyên 

tham gia các khóa tập huấn chuyên môn qua mạng.  

3.7a. Có ban hành quy chế quy định về quản lý, khai 

thác và sử dụng các hệ thống phần mềm, phòng máy 

tính trong trường học. 

3.8a. 100% các hệ thống ứng dụng CNTT trong nhà 

trường được đưa vào quy chế quy định về quản lý, 

khai thác và sử dụng. 

3.1b. Có mạng LAN kết nối toàn bộ máy 

tính trong nhà trường.  

3.2b. Các phòng máy tính phục vụ dạy học, 

kiểm tra đánh giá được nối mạng Internet tốc 

độ cao (tối thiểu cáp quang FTTH). 

3.3b. Có mạng wifi cung cấp Internet cho 

giáo viên, học sinh trong khuôn viên nhà 

trường. 

3.4b. Có hệ thống hỗ trợ giáo viên xây dựng 

học liệu điện tử. 

3.5b. Triển khai hiệu quả các hệ thống họp, 

hội nghị trực tuyến. 

3.6b. Triển khai giải pháp lưu trữ, sử dụng tài 

nguyên dùng chung (chia sẻ tài liệu điện tử, 

làm việc cộng tác qua mạng LAN  và 

Internet) phục vụ nội bộ nhà trường. 

3.7b. 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên đạt 

chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT mức cơ bản 

(theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-

BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và 

Truyền thông). 
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II. HỆ THỐNG PHẦN MỀM VÀ NỘI DUNG ỨNG DỤNG THEO CÁC KHỐI 

1. Khối ứng dụng CNTT phục vụ quản lý điều hành:  

- Cổng thông tin điện tử/ website của Phòng GD&ĐT và các cơ sở giáo dục. 

- Hệ thống thư điện tử. 

- Hệ thống quản lý văn bản điều hành, lịch công tác (e-office).  

- Hệ thống thông tin quản lý cán bộ công chức (PMIS). 

- Hệ thống quản lý kết quả học tập, rèn luyện của học sinh (vnEdu) 

- Hệ thống quản lý các loại hồ sơ hành chính trong nhà trường như sổ gọi tên ghi điểm, học bạ, đăng bộ, sổ 

cấp phát bằng tốt nghiệp, ...(vnEdu). 

- Hệ thống sắp xếp thời khóa biểu/lịch học (TKB Schoolnet). 

- Hệ thống quản lý tài sản. 

- Hệ thống quản lý tài chính. 

- Hệ thống quản lý thư viện. 

- Hệ thống định danh sinh trắc vân tay hoặc nhận diện bằng khuôn mặt. 

- Hệ thống kiểm định chất lượng giáo dục. 

- Hệ thống phổ cập giáo dục. 

- Các ứng dụng quản lý nội bộ: quản lý thi đua giáo viên, quản lý đánh giá chất lượng giáo viên theo chuẩn 

nghề nghiệp, quản lý thi đua các tổ chuyên môn 

- Hệ thống quản lý thu phí thông minh. 

- Thẻ học sinh thông minh. 

 2. Khối ứng dụng CNTT đổi mới nội dung, phương pháp dạy học (học tập số) cung cấp các công cụ 

nhằm đổi mới cách thức và phương pháp dạy học, bao gồm: 

- Phần mềm học Tiếng Anh chung và Tiếng Anh ứng với từng môn học. 

- Các phần mềm công cụ soạn bài giảng (authoring tools). 
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- Phần mềm mô phỏng, phần mềm thí nghiệm ảo. 

- Hệ thống học tập trực tuyến (e-learning) LMS/LCMS. 

- Kho tài liệu, giáo án, bài giảng, học liệu điện tử. 

- Hệ thống kiểm tra đánh giá sử dụng CNTT (Sử dụng phần mềm MCTEST để xây dựng ngân hàng câu hỏi, 

trộn đề thi và chấm thi bằng máy tính). 

- Hệ thống kết nối, hỗ trợ dạy học có tính tương tác cao. 

- Cập nhật, bổ sung phần mềm công cụ soạn bài giảng mới (authoring tools). 

- Hệ thống thi trắc nghiệm trực tuyến. 

- Hệ thống kết nối, hỗ trợ dạy học có tính tương tác cao. 

 3. Khối ứng dụng CNTT phục vụ liên thông, tích hợp cung cấp các giải pháp, ứng dụng nhằm đảm bảo 

liên thông giữa hệ sinh thái giáo dục thông minh trong nhà trường với các hệ thống của Sở GD&ĐT, Bộ 

GD&ĐT, bao gồm: 

- Hệ thống liên thông văn bản điện tử các cấp. 

- Các hệ thống liên thông, tích hợp dữ liệu khác được triển khai bởi Sở GD&ĐT và Bộ GDĐT. 

- Hệ thống thông tin quản lý giáo dục (EMIS). 

- Hệ thống API/SDK. 

- Các ứng dụng và dịch vụ của bên thứ ba kết nối vào hệ sinh thái. 

- Hệ thống tích hợp vào cơ sở dữ liệu toàn ngành về GD&ĐT. 
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