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KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện Chuyển đổi số năm 2023 ngành Giáo dục và Đào tạo 

thành phố Phan Rang - Tháp Chàm 

 

Căn cứ Quyết định số 1788/QĐ-UBND, ngày 27/4/2022 của Ủy ban nhân 

dân thành phố Phan Rang - Tháp Chàm ban hành Kế hoạch chuyển đổi số, ứng 

dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học giai đoạn 2022-2025, định 

hướng đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Phan Rang - Tháp Chàm; 

 Căn cứ Kế hoạch số 429/KH-UBND, ngày 12/12/2022 của Ủy ban nhân dân 

thành phố Phan Rang - Tháp Chàm về việc triển khai thực hiện Chuyển đổi số năm 

2023 trên địa bàn thành phố. 

Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố xây dựng kế hoạch triển khai thực 

hiện Chuyển đổi số năm 2023 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số tạo đột phá trong 

đổi mới hoạt động giáo dục và đào tạo; đổi mới quản lý nhà nước trong lĩnh vực 

giáo dục và đào tạo nhằm tác động tích cực, toàn diện tới phương thức hoạt động, 

chất lượng, hiệu quả, công bằng trong giáo dục. 

  2. Yêu cầu 

 Chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục nhất thiết phải kế thừa và phát triển 

ứng dụng công nghệ thông tin trên nền tảng công nghệ số; được triển khai từng 

bước có trọng tâm, trọng điểm, đạt hiệu quả cao trong từng giai đoạn. 

Nâng cao và thống nhất nhận thức trong cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, 

học sinh cũng như toàn xã hội về các nội dung của chuyển đổi số trong lĩnh vực 

giáo dục, nhất là vai trò, ý nghĩa, các nhiệm vụ trọng tâm của chuyển đổi số, làm 

cơ sở để huy động các nguồn lực từ bên trong và bên ngoài ngành để giúp quá trình 

triển khai chuyển đổi số đạt được kết quả cao nhất. 

II. MỤC TIÊU CỤ THỂ 

1. Phát triển chính quyền  số 

a) Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến phát sinh hồ sơ đạt 40%; 
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b) Tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đạt 100% từ 

ngày 01/12/2022); 

c) 95% hồ sơ công việc được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công 

việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước); 

2. Phát triển xã hội số 

a) 100% cơ sở giáo dục áp dụng hệ thống quản trị nhà trường dựa trên dữ 

liệu và công nghệ số, trong đó: 

 - 100% người học, 100% nhà giáo được quản lý bằng hồ sơ số với định danh 

thống nhất; 80% cơ sở vật chất, thiết bị và các nguồn lực khác phục vụ giáo dục, 

đào tạo và nghiên cứu được quản lý bằng hồ sơ số. 

 - Tỷ lệ người học, phụ huynh hài lòng về chất lượng dịch vụ trực tuyến của 

các cơ sở giáo dục đạt trung bình 80%;  

- Từ  90 - 100%  cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố Phan Rang - Tháp Chàm 

chấp nhận thanh toán học phí bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt; 

- 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện được triển khai dịch vụ công trực 

tuyến mức độ 4 (hoặc mức độ 3 nếu không phát sinh thanh toán); 

 - Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến mức độ 3 và 4 trên tổng số hồ sơ đạt tối 

thiểu 90%; 

b) Tỷ lệ tổ chức, cá nhân hài lòng về chất lượng dịch vụ công trực tuyến của 

các cơ quan quản lý giáo dục đạt trung bình 95%.   

III. NỘI DUNG NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 

1. Phát triển chính quyền số 

a) Đẩy nhanh số hóa dữ liệu phục vụ hoạt động của cơ quan, đơn vị bảo đảm 

tập trung, thông suốt trong quá trình lãnh đạo, điều hành trên môi trường số; đẩy 

mạnh họp trực tuyến, họp không giấy, ký số... 

b) Kế thừa hạ tầng chính quyền số phục vụ cơ quan trên cơ sở kết hợp thế 

mạnh của mạng truyền số liệu chuyên dùng, mạng Internet nhằm phục vụ kết nối 

liên thông, xuyên suốt đến các đơn vị. 

c) Tổ chức phổ biến, quán triệt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng 

và Nhà nước, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động thay đổi nhận thực của cán bộ, 

đảng viên, đoàn viên về chuyển đổi số. Khuyến khích và tiến đến có cơ chế để cán 

bộ, công chức, viên chức, người lao động sử dụng ví điện tử, thanh toán không 

dùng tiền mặt, ứng dụng có hiệu quả các thành tựu khoa học công nghệ, nhất là 

công nghệ phục vụ đời sống, sản xuất, kinh doanh. 

2. Phát triển xã hội số 



a) Tiếp tục thực hiện chuyển đổi số trên lĩnh vực giáo dục. Phối hợp với các 

cơ quan chủ trì của thành phố trong việc xây dựng, phát triển hạ tầng băng rộng 

chất lượng cao; ưu tiên triển khai tại trường học. 

b)  Phát triển nền tảng hỗ trợ dạy và học từ xa, ứng dụng triệt để công nghệ 

số trong công tác quản lý, giảng dạy và học tập; số hóa tài liệu, giáo trình; xây dựng 

nền tảng chia sẻ tài nguyên giảng dạy và học tập theo cả hình thức trực tiếp và trực 

tuyến. 

- Sử dụng các công nghệ và nền tảng số hóa nhằm nâng cao chất lượng việc 

dạy và học, thay đổi toàn diện công tác quản lý và điều hành ngành Giáo dục và 

Đào tạo tỉnh nói chung và thành phố nói riêng. 

- Hình thành hệ sinh thái giáo dục thông minh với sự tham gia của giáo viên, 

cán bộ quản lý giáo dục, phụ huynh và học sinh, hướng đến tích hợp với hệ sinh 

thái công dân điện tử. 

3. Bảo đảm hạ tầng kỹ thuật an toàn, an ninh thông tin 

Tăng cường quản lý an ninh mạng, bảo mật thông tin và an toàn dữ liệu; 

phòng chống hiệu quả các hoạt động thâm nhập hệ thống quản lý, điều hành chính 

quyền điện tử; tham gia chia sẻ dữ liệu quản lý công dân trong một số lĩnh vực 

phục vụ công trực tuyến. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các trường học trực thuộc 

- Tổ chức quán triệt trong đơn vị nhằm thay đổi tư duy, nhận thức tích cực 

trong việc ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số đó là:  

Thay đổi phương thức quản lý, chỉ đạo điều hành hiện tại, để hướng đến 

quản lý công việc trên nền tảng công nghệ số.  

Tạo môi trường thuận lợi để người dân tiếp cận các dịch vụ giáo dục một 

cách nhanh chóng, kịp thời và minh bạch; qua đó, thay đổi cách tiếp nhận các dịch 

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

 Thực hiện các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ trên nền tảng dữ liệu số; 

thúc đẩy đầu tư vào số hóa dữ liệu, ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông 

một cách mạnh mẽ.  

 Thay đổi tư duy quản lý theo hướng tiếp cận công nghệ số, đảm bảo đúng 

quy định pháp luật về Văn thư lưu trữ, hạn chế thấp nhất sử dụng quản lý và lưu 

trữ truyền thống. 

- Căn cứ nhiệm vụ được giao các trường xây dựng kế hoạch thực hiện các 

mục tiêu phù hợp với điều kiện thực tiễn của đơn vị.  

2. Thành viên Ban Chỉ đạo chuyển đổi số  
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Căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, các thành viên Ban chỉ 

đạo trực tiếp theo dõi, kiểm tra, giám sát, đôn đốc các đơn vị trong quá trình tổ 

chức triển khai thực hiện Kế hoạch này; kịp thời đề xuất Trưởng Ban chỉ đạo cho 

ý kiến để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- UBND thành phố; 

- PCT. UBND thành phố (Đ/c Trần Ngọc Quang); 

- Văn phòng CU&CQ thành phố; 

- Lãnh đạo và CV phòng GDĐT; 
- Các trường học trực thuộc; 

- Các cơ sở giáo dục ngoài CL; 

- Website phòng GDĐT; 
- Lưu: VT. 

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Trần Thị Hường 
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