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Kết quả triển khai chuyển đổi số năm 2022

Căn cứ văn bản số 1275/STTTT-BCVTCNTT ngày 30/11/2022 của Sở

Thông tin và Truyền thông về việc đôn đốc triển khai kế hoạch cải thiện chỉ số

DTI (chuyển đổi số) tỉnh Lào Cai năm 2022, Sở GD&ĐT tỉnh Lào Cai báo cáo kết
quả triển khai chuyển đổi số năm 2022 như sau:

1. Công tác tham mưu, chỉ đạo
- Sở GD&ĐT đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Đề án “Ứng dụng công

nghệ thông tin, đẩy mạnh giáo dục thông minh, giáo dục STEM, giai đoạn 2021-
2025" (Quyết định số 1182/QĐ-UBND ngày 13/4/2021 của UBND tỉnh Lào Cai),
Kế hoạch chuyển đổi số trong ngành Giáo dục và Đào tạo Lào Cai giai đoạn 2022-
2025, định hướng đến năm 2030 (Kế hoạch số 354/KH-UBND ngày 24/10/2022
của UBND tỉnh).

- Thành lập Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số ngành Giáo dục (theo quyết định số

462/QĐ-SGD&ĐT ngày 19/4/2022 của Sở GD&ĐT); Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo
Chuyển đổi số ngành Giáo dục (theo quyết định số 3623/QĐ-SGD&ĐT ngày

11/11/2022 của Sở GD&ĐT); tổ chức họp triển khai Kế hoạch Chuyển đổi số

trong ngành Giáo dục và Đào tạo Lào Cai giai đoạn 2022-2025, định hướng đến
năm 2030 (theo Kế hoạch số 354/KH-UBND ngày 24/10/2022 của UBND tỉnh).

- Các phòng GD&ĐT và các cơ sở giáo dục đã xây dựng Kế hoạch chuyển
đổi số và phân công cán bộ, giáo viên làm đầu mối theo dõi, phụ trách triển khai
ứng dụng CNTT và chuyển đổi số.

2. Kết quả

- Về quy mô trường, lớp, học sinh và trẻ em được tiếp cận, học môn Tin học
toàn tỉnh có 509 trường/612 trường với 145.550/222.850 học sinh và trẻ em được
tiếp cận, học tập môn Tin học. Cụ thể: Cấp mầm non đạt 29,5%; cấp tiểu học đạt
60% (trong đó học sinh lớp 3,4,5 đạt 97,7%, riêng lớp 3 đạt 100%); cấp THCS đạt
96%; cấp THPT đạt 100%.

- Cơ sở hạ tầng, thiết bị kỹ thuật ứng dụng CNTT và chuyển đổi số trong
ngành được quan tâm, đầu tư hàng năm, 612/612 cơ sở giáo dục có kết nối
internet; trong đó: 607 trường sử dụng mạng cáp quang internet băng rộng cố

định; 05 trường sử dụng mạng 4G; có 626 phòng Tin học/524 trường/612 trường
có phòng Tin học; 4.563 máy chiếu, màn hình ti vi; 144 bảng tương tác thông

minh. 
- Giáo viên cơ bản có trình độ, tiếp cận nhanh với các ứng dụng CNTT và

sáng tạo trong chuyển đổi số, đặc biệt là các ứng dụng trong dạy học; số giáo viên

có thể ứng dụng CNTT cơ bản để hỗ trợ dạy học đạt 95%; số giáo viên có thể sử

dụng thành thạo các công cụ e-learning (sử dụng phần mềm Adobe presenter,..)
soạn bài giảng đạt 30,0%.
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- 100% cơ sở giáo dục ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong
quản lý, quản trị nhà trường; 100% cơ sở giáo dục đã sử dụng phần mềm quản lý
nhà trường vnEdu do VNPT Lào Cai và phần mềm smas do Viettel cung cấp để

quản lý, số hóa thông tin về trường, lớp, học sinh, đội ngũ, cơ sở vật chất,...; trên

50% hồ sơ nhà trường theo điều lệ trường học được số hóa và quản lý hồ sơ điện
tử của học sinh, giáo viên (Học bạ; sổ theo dõi và đánh giá học sinh; sổ đăng bộ,
sổ đầu bài, số liên lạc điện tử,...); xây dựng được kho bài giảng dùng chung; dịch
vụ thanh toán không dùng tiền mặt,...

- Sở GD&ĐT triển khai các phần mềm, nền tảng: Hệ thống thông tin tổng thể

và CSDL ngành giáo dục tỉnh Lào Cai; hệ thống phòng họp trực tuyến; triển khai
thí điểm 36 trường THPT hệ thống phần mềm xây dựng môi trường học tập trực
tuyến (e-learning); phát triển cổng TTĐT của Sở GD&ĐT; nền tảng quản lý tập
huấn, bồi dưỡng giáo viên trực tuyến; số hóa dữ liệu điểm thi THPT tỉnh Lào Cai
từ năm 1963 đến năm 2020,...

- Triển khai các phần mềm, nền tảng do Bộ GD&ĐT cung cấp: Phần mềm
PCGD - xóa mù chữ, phần mềm thi tốt nghiệp THPT, CSDL ngành GD&ĐT, ...

- Triển khai Chính quyền điện tử: 100% cơ sở giáo dục được trang bị hạ tầng
công nghệ thông tin cơ bản đáp ứng việc chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục;
100% thủ tục hành chính đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được cung cấp
dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; 100% hồ sơ thủ tục hành chính

được xử lý hoàn toàn trực tuyến; 97% hồ sơ công việc của Sở GD&ĐT được xử lý
trên môi trường mạng.

- Phát triển xã hội số: 54% cơ sở giáo dục cung cấp giải pháp thanh toán

không dùng tiền mặt; 100% học sinh phổ thông có bạ điện tử; 29% cơ sở giáo dục
triển khai sổ liên lạc điện tử.

3. Khó khăn, vướng mắc
- Cơ sở vật chất, hạ tầng CNTT còn thiếu: Máy tính, thiết bị số hóa, giải

pháp lưu trữ dữ liệu...; nhiều điểm trường không có mạng. Tư duy của một số

CBQL về quản lý số, kỹ năng xử lý số còn khó khăn để đưa ra các quyết định
quản lý; một số giáo viên còn hạn chế kỹ năng sử dụng phần mềm hỗ trợ dạy và

học. 
- Các phần mềm, nền tảng trong quản lý nhà trường, tổ chức dạy và học

chưa đồng bộ, liên thông giữa các cấp học và giữa các phần mềm, nền tảng. Dữ

liệu của các cơ sở giáo dục đang lưu trữ phân tán (dữ liệu đang lưu trữ tại các nhà

cung cấp dịch vụ, tại ổ đĩa CD, DVD, ổ đĩa cứng,...), tồn tại nhiều rủi ro trong quá

trình lưu trữ. Dữ liệu số thu thập từ các hoạt động giáo dục chưa đầy đủ, chưa
được sử dụng nhiều trong đánh giá, tư vấn học sinh và các hoạt động giao tiếp với
phụ huynh học sinh trên nền tảng số.

- Cơ sở dữ liệu ngành chưa đầy đủ, chưa thực sự là Data Center để các phần
mềm, nền tảng khai thác, sử dụng.

- Hồ sơ phát sinh các thủ tục hành chính mức độ 4 do người dân sử dụng còn

thấp; tỷ lệ trường học áp dụng thanh toán không dùng tiền mặt (đạt 54%) và tỷ lệ
trường học triển khai sổ liên lạc điện tử (đạt 29%) còn thấp. Hồ sơ, học bạ của học
sinh mới dừng ở mức độ tin học hóa chứ chưa thực sự trở thành hồ sơ, học bạ điện
tử do thiếu quy định đồng bộ trong toàn bộ hệ thống giáo dục.
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4. Kiến nghị đề xuất
- Với UBND tỉnh: Bố trí kinh phí thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số

trong Chương trình, Đề án, Kế hoạch của UBND tỉnh giao ngành GD&ĐT.
- Với Sở Thông tin và Truyền thông:

+ Tiếp tục đưa các dự án công nghệ thông tin đã triển khai, đề xuất các dự

án triển khai mới vào kế hoạch và dự toán ngân sách hàng năm; tư vấn các giải
pháp chuyển đổi số triển khai trong ngành giáo dục phù hợp với Kiến trúc tổng thể

công nghệ thông tin tỉnh Lào Cai.

+ Phối hợp với VNPT, Viettel tiếp tục đầu tư, nâng cấp hạ tầng công nghệ

thông tin (đường truyền internet) đến các cơ sở giáo dục (các trường học chưa có

internet, các trường, điểm trường hiện đang sử dụng USB 3G/4G).
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận
- Sở TTTT (b/c);
- Lãnh đạo Sở;
- Các phòng của Sở;
- Lưu GDTrH, VT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Minh Thuận
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