UBND TỈNH GIA LAI
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số : 815 /SGDĐT-KHTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Gia Lai, ngày 14 tháng 5 năm 2020

V/v triển khai phần mềm kiểm định
Chất lượng giáo dục

Kính gửi: Các trường THPT trực thuộc Sở.
Căn cứ Quyế t đinh
̣ số 117/QĐ-TTg ngày 25/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về
phê duyê ̣t đề án “Tăng cường ứng du ̣ng công nghê ̣ thông tin trong quản lý và hỗ trơ ̣ các
hoạt động Dạy - Học, nghiên cứu khoa ho ̣c góp phầ n nâng cao chấ t lươ ̣ng giáo du ̣c và
đào ta ̣o giai đoa ̣n 2016-2020, đinh
̣ hướng đế n năm 2025";
Thực hiện Công văn số 4116/BGDĐT, ngày 08/9/2017 của Bộ Giáo dục và Đào
tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin năm học 2017-2018 đối
với các Sở Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Quyết định số 483/QĐ-UBND ngày 14/7/2016 của UBND tỉnh Gia Lai về
việc phê duyệt Kế hoạch xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2016-2020 của
tỉnh Gia Lai.
Căn cứ Quyết định số 782/QĐ-SGDĐT ngày 30/12/2019 của Sở Giáo dục và Đào
tạo về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2020.
Nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trong việc ứng dụng công nghệ
thông tin trong nhà trường, hỗ trợ lập báo cáo tự đánh giá chất lượng giáo dục theo
Thông tư số 17/2018/TT-BGDĐT và 18/2018/TT-BGDĐT một cách nhanh chóng, chính
xác và đồng bộ; chủ động trong việc quản lý, đánh giá ngoài cho công tác kiểm định; đặc
biệt cho cán bộ quản lý là hiệu trưởng và phó hiệu trưởng các trường qua phần mềm
Kiểm định chất lượng giáo dục.
Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp cùng Viettel Gia Lai triển khai phần mềm Kiểm
định chất lượng cho các trường trực thuộc Sở như sau:
- Phối hợp với Viettel Gia Lai để tổ chức triển khai phần mềm đạt hiệu quả. Ký
hợp đồng, nghiệm thu, thanh lý với Viettel Gia Lai.
- Giá phần mềm kiểm định chất lượng giáo dục: 10.000.000 đồng/đơn vị.
- Thời gian triển khai từ ngày 18/5/2020 đến ngày 30/5/2020.
- Kinh phí trang bị phần mềm được Sở Giáo dục và Đào tạo cấp về cho các đơn vị
trực thuộc.
Nhận được công văn này, đề nghị thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Viettel Gia Lai;
- Lưu: VT, KHTC.
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