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Kính gửi: Các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông. 

 
 Căn cứ Quyết định số 4725/QĐ-BGDĐT ngày 30/12/2022 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về việc ban hành Bộ chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số của 
cơ sở giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; 

 Căn cứ Công văn số 115/SGD&ĐT-GDTrH ngày 06/02/2023 của Sở 
Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai về việc thực hiện đánh giá mức độ chuyển đổi 

số trong các cơ sở giáo dục. 

 Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Lào Cai chỉ đạo các cơ sở giáo dục 
mầm non, phổ thông thực hiện đánh giá mức độ chuyển đổi số như sau: 

 1. Tổ chức nghiên cứu Bộ chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số (Quyết 
định số 4725/QĐ-BGDĐT và công văn số 115/SGD&ĐT-GDTrH), tiến hành 

đánh giá sơ bộ mức độ thực tế của đơn vị; xây dựng kế hoạch, nhiệm vụ, giải 
pháp hoàn thiện các tiêu chí, minh chứng theo quy định (đính kèm Bộ chỉ số). 

 2. Cấu trúc Bộ chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số  

 2.1. Đối với các cơ sở giáo dục phổ thông: Thực hiện đánh giá theo Quyết 

định số 4725/QĐ-BGDĐT ngày 30/12/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

 2.2. Đối với các cơ sở giáo dục mầm non: Thực hiện đánh giá theo Phụ 

lục 1 đính kèm Công văn số 115/SGD&ĐT-GDTrH ngày 06/02/2023 của Sở 
Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai. 

 3. Quy trình tổ chức đánh giá mức độ chuyển đổi số  

 3.1. Cơ sở giáo dục tự đánh giá 

 - Hằng năm cơ sở giáo dục xây dựng kế hoạch tổ chức đánh giá mức độ 

chuyển đổi số (có thể lồng ghép vào kế hoạch chung ứng dụng CNTT, chuyển 
đổi số của cơ sở giáo dục), phân công và giao trách nhiệm thực hiện cụ thể.  

 - Thủ trưởng các cơ sở giáo dục phê duyệt kết quả tự đánh giá; báo cáo 
kết quả đánh giá lên Phòng Giáo dục và Đào tạo, cập nhật kết quả tự đánh giá 

lên hệ thống cơ sở dữ liệu ngành của Bộ GD&ĐT trước ngày 31/5 hằng năm 
(cập nhật kết quả tự đánh giá cấp mầm non có hướng dẫn sau). 

 3.2. Đánh giá ngoài và công nhận kết quả đánh giá: Phòng Giáo dục và 
Đào tạo tổ chức kiểm tra, đánh giá ngoài và công nhận mức độ chuyển đổi số 

của các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông trên địa bàn thành phố; cập nhật kết 
quả đánh giá trên hệ thống cơ sở dữ liệu ngành của Bộ GD&ĐT trước ngày 20/6 
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hằng năm; công bố kết quả đánh giá mức độ chuyển đổi số của cơ sở giáo dục 
trên Cổng thông tin điện tử và các phương tiện thông tin đại chúng. 

 4. Quy định về tài liệu kiểm chứng 

 - Tài liệu kiểm chứng (như: báo cáo, kế hoạch, thông báo, quyết định…) 

phải được ban hành theo quy định hoặc các tài liệu kiểm chứng khác đủ độ tin 
cậy (nếu có) để chứng minh số liệu báo cáo của từng chỉ số thành phần, chỉ số 

chính thuộc Bộ chỉ số. 

 - Đối với các chỉ số thành phần, chỉ số chính thuộc Bộ chỉ số không có tài 

liệu kiểm chứng hoặc tài liệu kiểm chứng không có đầy đủ thông tin kiểm chứng 
theo yêu cầu, các cơ sở giáo dục giải trình rõ về số liệu báo cáo và chịu trách 
nhiệm về tính chính xác của thông tin giải trình. 

 - Các file điện tử của tài liệu kiểm chứng đính kèm trên phần mềm phải là 
văn bản điện tử có chữ ký số theo quy định hoặc bản chụp của văn bản giấy dưới 

dạng ảnh (định dạng pdf). 

 5. Tổ chức thực hiện 

 5.1. Phòng Giáo dục và Đào tạo 

 - Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông tổ chức 

đánh giá mức độ chuyển đổi số theo đúng quy định. 

 - Hằng năm tổ chức kiểm tra, giám sát kết quả đánh giá tại các cơ sở giáo 

dục để phát hiện các điển hình, mô hình chuyển đổi số làm tốt để nhân rộng, tạo 
phong trào thực hiện chuyển đổi số trong toàn ngành. 

 5.2. Cơ sở giáo dục 

 - Hằng năm chủ trì triển khai tổ chức tự đánh giá mức độ chuyển đổi số 
của đơn vị theo quy định. 

 - Hằng năm định kỳ báo cáo kết quả tự đánh giá và cung cấp thông tin, 
minh chứng phục vụ đánh giá mức độ chuyển đổi số về Phòng Giáo dục và Đào 

tạo theo thời gian quy định hoặc báo cáo đột xuất theo yêu cầu. 

 Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị Thủ trưởng các cơ sở giáo dục mầm 

non, phổ thông nghiêm túc triển khai thực hiện. Nếu có vướng mắc báo  cáo 
Phòng Giáo dục và Đào tạo (đ/c Đỗ Huy Học) để giải quyết./. 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Sở GD&ĐT tỉnh Lào Cai (b/c);  
- Đ/c Ngô Vũ Quốc - PCT UBND thành phố 
(b/c); 
- Lãnh đạo Phòng GD&ĐT; 
- Lưu VT, HCTH. 

 

KT. TRƯỞNG PHÒNG 
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

 
 
 
 

    

   
Bùi Ngọc Minh 
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