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BÁO CÁO

Một số hoạt động nổi bật và thành tích tham gia kỳ thi, cuộc thi các cấp của
giáo viên, học sinh ngành Giáo dục thành phố Lào Cai đầu năm 2023

Kính gửi:
- Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai;

- Thành uỷ, HĐND, UBND thành phố Lào Cai.

Trong những ngày đầu tiên của năm mới 2023, Ngành GD&ĐT thành phố

Lào Cai đã liên tiếp nhận được những tin vui, đó là tín hiệu rất vui mừng và vô

cùng tự hào, có thể nói đây là món quà tinh thần, là nguồn động lực để toàn

ngành sẽ thực hiện thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ năm 2023.

Thứ nhất, phòng GD&ĐT thành phố là đơn vị cấp phòng ban chuyên

môn đầu tiên của tỉnh Lào Cai cũng như một số tỉnh lân cận đã có bộ phận
điều hành thông minh lĩnh vực ngành giáo dục. 

Với mục tiêu Chuyển đổi số hướng tới những thay đổi cốt lõi:

- Thay đổi cách thức quản lý, chỉ đạo điều hành, hướng đến cách thức quản
lý công việc trên nền tảng số. Thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ

trên nền tảng dữ liệu số; thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong dạy và học, nâng cao
chất lượng và hiệu quả giáo dục. Tác động trực tiếp đến đối tượng và các dịch
vụ cung cấp của các cơ sở giáo dục; qua đó thay đổi cách tiếp nhận các dịch vụ

giáo dục truyền thống sang các dịch vụ giáo dục số trên nền tảng dữ liệu số.

- Đa dạng các hình thức, giải pháp tiếp cận nhu cầu "cần gì học nấy", "học
mọi lúc - mọi nơi" của người học, góp phần xây dựng hệ thống giáo dục bảo
đảm mọi công dân đều được học tập suốt đời, hướng đến xây dựng xã hội học
tập.

Trong những năm qua, đặc biệt là năm 2022, Phòng GD&ĐT thành phố

đã nỗ lực thực hiện từng bước, từng phần của chuyển đổi số. Về cơ bản, các nội
dung đã thực hiện đều mang lại giá trị tốt và đúng hướng. Cụ thể:

* Đối với Hạ tầng số (bổ sung về máy tính, đường truyền và các thiết bị

công nghệ thông tin ở các nhà trường...; các phần mềm, nền tảng, học liệu số).

* Đối với Cơ sở dữ liệu của ngành GD&ĐT thành phố đã thiết lập cơ bản
chuẩn dữ liệu và có sự liên thông.

* Đối với việc thực hiện chuyên môn, nghiệp vụ trên nền tảng số:

Công tác quản lý ở các nhà trường (dùng phần mềm Vnedu và Smas), sử

dụng hồ sơ điện tử để quản lý học sinh. Tổ chức dạy và học trực tuyến (đã xây

dựng tổ chức được 17.199 giờ học online; thiết kế được 1668 khóa học trực
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tuyến); 100% giáo viên có kỹ năng dạy học trực tuyến; nhiều giáo viên đã lập
được kênh dạy học cá nhân với hàng nghìn lượt truy cập.

* Đối với dịch vụ giáo dục:

- Thanh toán không dùng tiền mặt;

- Khai thác Sổ liên lạc điện tử;

- Tuyển sinh đầu cấp trực tuyến.

* Đối với nhân lực số

- Cán bộ quản lý, giáo viên được tập huấn sử dụng các phần mềm,
nền tảng trong dạy học....

- Học sinh được tiếp cận ứng dụng tin học theo chuẩn quốc tế.

* Đối với cộng đồng: Lấy ý kiến tham góp của CMHS về các hoạt động
giáo dục 2 kì/ năm học, lấy ý kiến của các CSGD đánh giá từng chuyên viên và

từng Lãnh đạo Phòng GD&ĐT khi kết thúc năm học và khi kết thúc năm đánh

giá đội ngũ CBCC ngành.

Tuy nhiên, chúng tôi nhận thấy còn nhiều tồn tại trong quá trình thực hiện
như:

- Còn có quá nhiều phần mềm đang triển khai tại các đơn vị trường;
CBQL, giáo viên phải sử dụng lặp lại các trường dữ liệu trên các phần mềm
khác nhau. Chưa có sự liên thông, kết nối dữ liệu giữa các phần mềm khác nhau.
Nguy cơ mất dữ liệu rất cao khi hiện nay các dữ liệu đang nằm trong Data của
các đơn vị cung cấp dịch vụ công nghệ như: Viettel, VNPT, … Dữ liệu chưa
được khai thác, sử dụng trong chuyên môn, nghiệp vụ để mang lại giá trị thực
chất và tạo được đột phá trong giáo dục.

Phòng GD&ĐT xác định năm 2022 là năm chuẩn bị, năm 2023 sẽ là năm
chuyển đổi số, sẽ tạo ra những giá trị mới trong giáo dục nên Ban chỉ đạo
chuyển đổi số của ngành quyết định xây dựng hệ thống điều hành thông minh.
Hệ thống này dựa trên cơ sở dữ liệu từ các cơ sở giáo dục đã được chuẩn hóa, đã

đảm bảo đúng, đủ, sạch, sống để đưa ra các phân tích thông minh, trợ giúp cho
quá trình tham mưu, quản trị, chỉ đạo điều hành của Phòng giáo dục và các nhà

trường.

1. Hiển thị, thông tin về mạng lưới trường lớp trên bản đồ số.

2. Hiển thị thông tin từ camera giám sát ở các nhà trường để phản ánh

hiện trường.

3. Phân tích thông minh từ dữ liệu chuyên cần, điểm số…. để trợ giúp quá

trình quản lý, điều hành, thực hiện nhiệm vụ của Phòng GD&ĐT, Hiệu trưởng,
Tổ trưởng CM và GV.

Trong giai đoạn tới, chúng tôi sẽ tập trung vào xây dựng giá trị cốt lõi của
CDSS Ngành giáo dục, nâng cao kĩ năng dạy - học số cho GV - HS

Được sự cho phép của Sở GD&ĐT, Sở Thông tin và truyền thông, phòng

GD&ĐT thành phố Lào Cai thí điểm bộ khung năng lực số, hiện tại chúng tôi đã

hoàn thiện quy trình để đưa vào giảng dạy trong tháng 1/2023, xây dựng bộ tiêu

chí cho các CSGD phấn đấu đạt các mức độ về chuyển đổi số, xây dựng hệ
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thống bài giảng số dùng chung (sản xuất, thẩm định); tập huấn cách thức thiết kế

bài giảng số cá nhân từ bài giảng số dùng chung; đổi mới phương pháp dạy học
theo yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông 2018 để đổi mới dạy học trên

nền tảng số và tạo ra những giá trị giáo dục mới. Có thể nói đây là một định
hướng và sự nỗ lực bứt phá của đội ngũ toàn ngành. 

Thứ hai, ngành giáo dục thành phố có 16 học sinh xuất sắc được lọt
vào Vòng chung kết Kỳ thi Olympic Quốc tế Toán, Khoa học & Tiếng Anh
ASMO 2022.

Năm học 2022 -2023 các trường phổ thông đã khuyến khích cho học sinh
tham Kỳ thi Olympic Quốc tế Toán, Khoa học & Tiếng Anh ASMO 2022 do
Viện Nghiên cứu Khoa học Giáo dục Sáng tạo (RICE) - đại diện Ban tổ chức
quốc tế tại Việt Nam tổ chức. Trải qua 2 vòng thi địa phương và quốc gia, Ban
tổ chức lựa chọn 12 học sinh/ môn/ lớp/ cả nước có điểm cao nhất được tham gia
vòng chung kết quốc tế. Vòng thi chung kết quốc tế được tổ chức online với  1
điểm thi/ nước vào ngày 08/1/2023. Đối với nước Việt Nam, đại diện Ban tổ
chức quốc tế tại Việt Nam tổ chức thi Vòng chung kết quốc tế tại Trường Tiểu
học I-sac Newton - Hà Nội.

Ngành GD&ĐT thành phố Lào Cai đã có 16 học sinh xuất sắc lọt vào

vòng thi chung kết quốc tế ASMO 2022 đến từ các trường Tiểu học Hoàng Văn
Thụ, Lê Văn Tám, Bắc Cường, Lê Ngọc Hân, Nguyễn Du, Nguyễn Bá Ngọc,
Chu Văn An, Bắc Lệnh,  THCS Lý Tự Trọng, Lê Hồng Phòng, Bắc Cường.
Trong đó có 5 HS thi môn Toán, 4 HS thi môn Khoa học  và 7 HS thi môn

Tiếng Anh. Các em học sinh của thành phố Lào Cai sẽ về Hà Nội tham gia thi
Vòng chung kết quốc tế ASMO 2022 vào ngày 08/1/2023.

Thứ ba, 02 dự án của học sinh đã xuất sắc vượt qua hơn 200 dự án

trên toàn quốc vào tốp 10 dự án tham gia vòng Chung kết Quốc gia Cuộc
thi Sáng tạo STEM dành cho học sinh thiếu niên, năm 2022.

Cuộc thi Sáng tạo STEM dành cho học sinh thiếu niên là cuộc thi dành
cho học sinh khối Trung học cơ sở trên toàn quốc, khuyến khích các em chu ̉

động nghiên cứu và ứng dụng giáo dục STEM tập chung vào giải quyết các tình

huống thực tiễn thông qua các dự án STEM sáng chế. 

Vượt qua hơn 200 dự án trên toàn quốc, dự án “Cáp treo gió AI” của các

em trường THCS Lê Hồng Phong và dự án “Chế tạo tủ sấy và khử mùi hôi giày
tự động” của các em trường THCS Lê Quý Đôn đã được lựa chọn vào tốp 10 dự

án tham gia vòng Chung kết Quốc gia Cuộc thi Sáng tạo STEM dành cho học
sinh thiếu niên năm 2022 vào ngày 31/12/2022.

Thứ tư, cuộc thi Solve for Tomorrow 2022, đội thi AI FOR THE
FUTURE đã xuất sắc lọt vào tốp 5 đội thi Bảng A cấp THCS dự vòng

Chung kết và đạt giải Ba cấp quốc gia.

Cuộc thi Solve for Tomorrow 2022 được phát động từ tháng 5/2022 dành

cho học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông lứa tuổi 12 đến 18 nhằm
khuyến khích các em ứng dụng kiến thức giáo dục STEM liên quan đến các lĩnh
vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học nhằm khắc phục các vấn đề xã
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hội hiện hữu. Cuộc thi đã thu hút hơn 76.000 học sinh và giáo viên đăng ký,

nhận về 1.160 bài dự thi từ nhiều trường THCS và THPT trên cả nước. Trong
đó, đội thi AI FOR THE FUTURE trường THCS Lý Tự Trọng đã xuất sắc lọt
vào tốp 5 đội thi Bảng A cấp THCS, tham gia vòng chung kết tại Hà Nội và xuất
sắc đạt giải Ba cấp Quốc gia. 

Thứ năm, ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Lào Cai đăng cai
Ngày hội “Chuyển đổi số - giáo dục STEM” cấp tỉnh, năm 2023.

Ngày hội với các nội dung phong phú, chia sẻ diễn đàn Nghiên cứu khoa
học dành cho học sinh trung học với chủ đề “Ánh hào quan FANSIPAN”; hội
thảo “Giáo dục STEM - định hướng nghề trong thời đại cách mạng công nghiệp
lần thứ 4”;  hội thảo và các diễn đàn có sự tham gia trực tuyến của đại biểu
Quóc tế; hoạt động triển lãm, trưng bày sản phẩm “Ngày hội Chuyển đổi số -
Giáo dục STEM’ và các sản phẩm kỹ thuật, công nghệ, thiết bị giáo dục; tổ chức
Cuộc thi Thi Robot đua xe điều khiển bằng tay với chủ đề "Hai quốc gia, năm
điểm đến: Vân Nam - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh" dành cho
học sinh tiểu học và Cuộc thi Robot với chủ đề “Biên cương bừng sáng” dành

cho học sinh THCS, THPT. 

Ngày hội hứa hẹn được đón các đội thi đến từ thủ đô Hà Nội và các tỉnh,
thành trong khu vực đến thời điểm hiện tại 385 đại biểu (Ngoài tỉnh) đến dự và

hy vọng sẽ góp phần nâng cao hoạt động chuyển đổi số - giáo dục STEM của
thành phố Lào Cai nói riêng và tỉnh Lào Cai nói chung.

Trên đây là báo cáo một số hoạt động nổi bật và kết quả tham gia kỳ thi,
cuộc thi các cấp của giáo viên, học sinh đầu năm 2023 của Phòng GD&ĐT
thành phố Lào Cai./.

Nơi nhận:
- Như trên;

- PCT Ngô Vũ Quốc (b/c);
- Lãnh đạo phòng GD&ĐT;
- Các tổ, bộ phận phòng GD&ĐT;
- Lưu VT, CM.

TRƯỞNG PHÒNG

Trần Thị Thùy Dung
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