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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v cập nhật thông tin về kết nối
Internet và ứng dụng CNTT

Kính gửi:
- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố;
- Các trung tâm GDNN-GDTX;
- Các đơn vị trực thuộc Sở.
Thực hiện Công văn số 455/CNTT ngày 18 tháng 7 năm 2022 của Cục
Công nghệ Thông tin, Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc cập nhật thông tin kết nối
Internet và ứng dụng CNTT, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) yêu cầu thủ
trưởng các đơn vị khẩn trương triển khai, cập nhật thông tin về kết nối Internet
và ứng dụng CNTT trên hệ thống cơ sở dữ liệu ngành giáo dục và đào tạo
(csdl.moet.gov.vn), cụ thể như sau:
1. Nội dung thông tin cần cập nhật:
- Thông tin về kết nối Internet trường học;
- Thông tin về ứng dụng CNTT trong cơ sở giáo dục gồm: hạ tầng, thiết
bị, ứng dụng CNTT phục vụ dạy và học trực tuyến. Tài liệu hướng dẫn thực hiện
trên phần mềm tại Phụ lục kèm theo.
2. Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các
các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý thực hiện cập nhật dữ liệu đảm bảo
tính chính xác, đầy đủ và hoàn thiện trước ngày 30/07/2022.
3. Các trung tâm GDNN-GDTX và các đơn vị trực thuộc Sở triển khai
thực hiện cập nhật dữ liệu đảm bảo tính chính xác, đầy đủ và hoàn thiện trước
ngày 30/07/2022.
Lưu ý: Các cơ sở giáo dục dùng tài khoản quản trị đã được cấp (do Phòng
GDĐT hoặc Sở GDĐT cấp theo thẩm quyền quản lý) để đăng nhập, tạo tài
khoản và phân quyền cho người dùng thực hiện báo cáo nội dung này. Trong
trường hợp quên tài khoản, đề nghị liên hệ với cán bộ phụ trách CSDL của
Phòng GDĐT hoặc Sở GDĐT (nơi cấp tài khoản) để được hỗ trợ.
Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, phát sinh cần báo cáo về Sở
GDĐT (qua Phòng QLCLGDCN; E-mail: phongktkd.sogialai@moet.edu.vn;
điện thoại: 0269.3828561) để kịp thời giải quyết./.
Nơi nhận:
KT. GIÁM ĐỐC
- Như trên;
PHÓ GIÁM ĐỐC
- Bộ GDĐT (báo cáo);
- Giám đốc, các Phó Giám đốc;
- Website Sở GDĐT;
- Lưu: VT, QLCLGDCN.
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