UBND TỈNH GIA LAI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 1139 /SGDĐT-VP

Gia Lai, ngày 02 tháng 7 năm 2020

V/v báo cáo tổng kết thực hiện
Quyết định số 117/QĐ-TTg ngày
25/01/2017 tại địa phương

Kính gửi: Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố
Thực hiện Công văn số 3082/BGDĐT-CNTT ngày 12/6/2020 của Bộ
Giáo dục và Đào tạo; Công văn số 2049/VP-KGVX ngày 19/6/2020 của Ủy ban
nhân dân tỉnh về việc báo cáo tổng kết thực hiện Quyết định số 117/QĐ-TTg
ngày 25/01/2017, để có cơ sở tổng hợp, xây dựng báo cáo tổng kết, Sở Giáo dục
và Đào tạo yêu cầu các đơn vị thực hiện như sau:
1. Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp được giao trong giai
đoạn 2017-2020 tại địa phương theo các văn bản hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ
công nghệ thông tin các năm học 2017-2018, năm học 2018-2019, năm học
2019-2020 và các văn bản liên quan khác của Sở GDĐT;
2. Những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện và nguyên nhân;
3. Kiến nghị, đề xuất những giải pháp triển khai trong giai đoạn 20212025 (chi tiết có đề cương báo cáo gửi kèm theo công văn).
Báo cáo tổng kết thực hiện Quyết định số 117/QĐ-TTg ngày 25/01/2017
tại địa phương các đơn vị gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo (qua Văn phòng) trước
ngày 13/7/2020, để tổng hợp, tham mưu, báo cáo.
Nhận được công văn này yêu cầu thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc triển
khai thực hiện./.
Nơi nhận:

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

- Như trên;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, VP.

Lê Duy Định

Sở Giáo dục và Đào
tạo
Tỉnh Gia Lai
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ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ TRIỂN KHAI
QUYẾT ĐỊNH 117/QĐ-TTg ngày 25/01/2017 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
(Kèm theo công văn số 1139 /SGDĐT-VP ngày 02 tháng 7 năm 2020
của Sở Giáo dục và Đào tạo)
MỤC 1. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH, KIỂM TRA, GIÁM SÁT

Mục này tổng hợp kết quả công tác chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, giám sát
việc thực hiện Đề án thời gian qua, đề nghị nêu rõ:
TT

Nội dung

1.

Kế hoạch hoặc chương trình triển khai Đề án đã
ban hành

2.

Các văn bản chỉ đạo triển khai các nội dung của
Đề án

Nếu có, đề nghị cung cấp số
hiệu, trích yếu, ngày văn bản

MỤC 2. ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG QUẢN LÝ

1. Tổng hợp kết quả ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý giáo dục,
triển khai các hệ thống thông tin quản lý, cơ sở dữ liệu tại các cơ sở giáo dục và
đào tạo, đề nghị nêu rõ:
TT

Nội dung

Kết quả

1.

Xây dựng cơ sở dữ liệu ngành giáo dục và đào
Nếu có, nêu rõ địa chỉ truy
tạo phục vụ công tác quản lý, cải cách hành
cập.
chính tại địa phương.

2.

Nêu rõ số lượng các cơ quan
Triển khai hệ thống quản lý hành chính, xử lý
quan quản lý giáo dục, số
hồ sơ công việc trên môi trường mạng; tỉ lệ đạt
lượng các trường đã triển khai
được.
và tỉ lệ tương ứng.

3.

Tổng số cuộc họp qua mạng giữa cơ quan quản
Nêu rõ số lượng cuộc họp và
lý giáo dục và đào tạo với các trường; tỷ lệ đạt
tỷ lệ đạt được.
được.

4.

Số lượng các trường mầm non, tiểu học, THCS
triển khai sử dụng phần mềm quản lý trên môi
Nêu rõ số lượng các trường và
trường mạng (quản lý học sinh, quản lý giáo
tỷ lệ đạt được.
viên, quản lý thi, xếp thời khóa biểu, sổ điểm
điện tử, sổ liên lạc điện tử); tỷ lệ đạt được.

5.

Triển khai hệ thống bồi dưỡng giáo viên, giảng
Nếu có, nêu rõ địa chỉ truy
viên, cán bộ quản lý giáo dục qua mạng của
cập.
ngành giáo dục địa phương.

6.

Tổng số lớp bồi dưỡng chuyên môn cho giáo Nêu rõ số lượng và tỷ lệ đạt
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viên, giảng viên và cán bộ quản lý giáo dục thực được (%).
hiện qua mạng; tỷ lệ cán bộ, giáo viên được bồi
dưỡng đạt được.

2. Kết quả triển khai tuyển sinh đầu cấp học qua mạng, triển khai dịch vụ
hành chính trực tuyến mức độ 3, mức độ 4
TT

Tên dịch vụ
trực tuyến

Mức
độ

Tên cơ quan, đơn vị
cung cấp dịch vụ

Địa chỉ truy cập

1
2
MỤC 3. ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG ĐỔI MỚI NỘI
DUNG, PHƢƠNG PHÁP DẠY – HỌC, KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ, NGHIÊN CỨU
KHOA HỌC VÀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ

Mục này tổng hợp kết quả ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới nội
dung, phương pháp dạy-học, kiểm tra đánh giá và nghiên cứu khoa học, triển
khai kho học liệu số, ngân hàng câu hỏi trực tuyến, học tập trực tuyến, đề nghị
nêu rõ:
TT

Nội dung

Kết quả

1.

Triển khai kho học liệu số (bài giảng, sách giáo
khoa điện tử, phần mềm mô phỏng và các học Nếu có, nêu rõ địa chỉ truy
liệu khác) dùng chung cho giáo dục phổ thông cập.
tại địa phương.

2.

Triển khai hệ thống ngân hàng câu hỏi trực
tuyến của các môn học và phần mềm kiểm tra, Nếu có, nêu rõ địa chỉ truy
đánh giá tập trung qua mạng phục vụ học sinh, cập.
giáo viên giáo dục phổ thông tại địa phương

3.

Số cơ sở giáo dục và đào tạo đã tổ chức triển
khai mô hình ứng dụng công nghệ thông tin
nâng cao theo hướng dẫn tại công văn số
Nêu rõ số lượng
4116/BGDĐT-CNTT ngày 08/9/2017 của Bộ
GDĐT và các Kế hoạch triển khai nhiệm vụ
CNTT của Sở GDĐT.

MỤC 4. PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Mục này tổng hợp kết quả nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin
cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và phát triển nguồn nhân lực
công nghệ thông tin chuyên trách chất lượng cao, đề nghị nêu rõ:
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TT
1.

Nội dung

Kết quả

Tổng số cán bộ, giảng viên, giáo viên được bồi
dưỡng kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin Nêu rõ số lượng
(cơ bản và nâng cao).

MỤC 5. ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƢỢC

Đề nghị đánh giá tổng kết các kết quả đạt được trong chỉ đạo điều hành, ứng
dụng công nghệ thông tin trong quản lý, ứng dụng công nghệ thông tin trong
dạy-học, nghiên cứu khoa học, phát triển nguồn nhân lực và công tác hợp tác với
doanh nghiệp, tuyên truyền nâng cao nhận thức trách nhiệm. Đồng thời, dự báo
khả năng, mức độ hoàn thành mục tiêu Đề án đề ra.
MỤC 6. KHÓ KHĂN, VƢỚNG MẮC TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN ĐỀ
ÁN VÀ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

Đề nghị tổng hợp, phân tích nguyên nhân các khó khăn, vướng mắc phát
sinh trong quá trình thực hiện Đề án. Đồng thời, đề xuất, kiến nghị để triển khai
có hiệu quả Đề án này.
MỤC 7. PHƢƠNG HƢỚNG TRIỂN KHAI THỜI GIAN TỚI

Nêu phương hướng, kế hoạch, các nhiệm vụ sẽ tiếp tục triển khai Đề án
trong năm tiếp theo.
MỤC 8. THÔNG TIN LIÊN HỆ

1. Họ và tên người thực hiện báo cáo: ........................................
2. Đơn vị công tác: ........................................................................
3. Chức vụ: ................................................
4. Điện thoại di động: ........................................
5. Thư điện tử: ...........................................................

