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V/v Tập huấn sử dụng phần mềm
tuyển sinh đầu cấp năm học 2021-2022

Kính gửi: Các trường Mầm non, Tiểu học, THCS, TH&THCS trên địa bàn.
Thực hiện Kế hoạch số 1206/KH-SGDĐT ngày 11/6/2021 của Sở Giáo dục và
Đào tạo tỉnh Gia Lai về việc Tập huấn sử dụng phần mềm tuyển sinh đầu cấp năm học
2021-2022, Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) thị xã triển khai Kế hoạch Tập huấn sử
dụng phần mềm Tuyển sinh đầu cấp năm học 2021-2022 như sau:
I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU
- Tổ chức tuyển sinh đúng Quy chế, đảm bảo chính xác, công bằng, khách quan,
tạo thuận lợi cho học sinh và cha mẹ học sinh; góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.
- Truyền thông các mô hình ứng dụng công nghệ thông tin mới, góp phần xây
dựng hệ sinh thái Giáo dục thông minh và mục tiêu chuyển đổi số Quốc gia.
- Hướng dẫn các đơn vị trường học sử dụng phần mềm tuyển sinh đầu cấp năm
học 2021-2022.
II. ĐỐI TƯỢNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC
1. Đối tượng tham gia:
- Phòng GDĐT: cán bộ CNTT, cán bộ phụ trách tuyển sinh.
- Đối với các đơn vị trường:
+ Cấp Mầm non: Phòng GDĐT chọn đơn vị trường Mầm non Họa Mi.
+ Cấp Tiểu học: Phòng GDĐT chọn đơn vị trường TH Ngô Mây.
+ Cấp THCS: Phòng GDĐT chọn đơn vị trường THCS Đề Thám.
Mỗi đơn vị trên cử 02 cán bộ (01 cán bộ Quản lý và 01 cán bộ phụ trách tuyển
sinh hoặc phụ trách CNTT) đại diện tham gia tập huấn.
2. Hình thức, thời gian, địa điểm tổ chức:
+ Tập huấn trực tiếp tại Trường THCS Đề Thám.
+ Thời gian cụ thể: Từ 8h00 đến 17h00 ngày 16/6/2021.
III. NỘI DUNG TẬP HUẤN
- Nội dung: Tập huấn, hướng dẫn các đơn vị trường học thực hiện cập nhật thông
tin trên hệ thống SMAS, nộp dữ liệu lên CSDL ngành của Sở, đồng bộ về trang
csdl.moet.gov.vn và đồng bộ qua phần mềm tuyển sinh đầu cấp. Hướng dẫn sử dụng
phần mềm Tuyển sinh đầu cấp trong năm học 2021-2022.
- Công tác chuẩn bị: Trường THCS Đề Thám, TH Võ Thị Sáu, TH Ngô Mây
chuẩn bị máy chiếu, đường truyền Internet, phòng họp đảm bảo điều kiện tập huấn theo
quy định của phòng chống dịch Covid-19. Cá nhân tham gia tập huấn mang theo máy
tính xách tay.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

2
1. Phòng Giáo dục và Đào tạo
- Phối hợp với Viettel tổ chức tập huấn theo kế hoạch.
- Chỉ đạo các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn tổ chức, tuyên
truyền, phổ biến, hướng dẫn cha mẹ học sinh sử dụng phần mềm Tuyển sinh đầu cấp năm
học 2021-2022.
- Cử nhân sự tham gia tập huấn đúng đối tượng.
- Tổ chức triển khai tập huấn cho tất cả các trường trên địa bàn.
2. Trách nhiệm của các cơ sở giáo dục
- Thực hiện theo sự chỉ đạo, hướng dẫn của Sở, Phòng GDĐT về hướng dẫn sử
dụng phần mềm tuyển sinh đầu cấp năm học 2021-2022.
- Tuyên truyền, hướng dẫn cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và
cha mẹ học sinh về đăng ký hồ sơ vào hệ thống tuyển sinh đầu cấp.
- Thông báo công khai các thông tin về tuyển sinh: địa bàn tuyển sinh, chỉ tiêu
tuyển sinh, phương thức tuyển sinh, các quy định về độ tuổi, hồ sơ, thời gian tuyển sinh...
- Chuẩn bị cơ sở vật chất; thành lập Tổ công tác hỗ trợ và triển khai tuyển sinh
trực tuyến của trường.
- Cử người tham gia tập huấn theo đúng đối tượng được triệu tập. Mỗi đơn vị tham
gia tập huấn cử 02 cán bộ (01 cán bộ Quản lý và 01 cán bộ phụ trách tuyển sinh hoặc phụ
trách CNTT).
- Đăng thông tin tuyển sinh lên Cổng thông tin điện tử (Website của trường để
truyền thông) và công bố kết quả tuyển sinh trên Website của nhà trường.
3. Đối với các đơn vị trường THCS Đề Thám, TH Ngô Mây, MN Họa Mi
Chịu trách nhiệm triển khai tập huấn lại cho tất cả các đơn vị theo từng cấp học.
Cụ thể:
+ Cấp Mầm non: Tập huấn tại trường Tiểu học Võ Thị Sáu (cơ sở 2) vào ngày
17/6/2021 (bắt đầu lúc 8h00).
+ Cấp Tiểu học: Tập huấn tại trường Tiểu học Ngô Mây vào ngày 17/6/2021 (bắt
đầu lúc 8h00).
+ Cấp THCS: Tập huấn tại trường THCS Đề Thám vào ngày 17/6/2021 (bắt đầu
lúc 8h00).
Phòng GDĐT yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện,
nếu có vướng mắc thì báo cáo về Phòng GDĐT để kịp thời giải quyết./.
Nơi nhận:
KT. TRƯỞNG PHÒNG
-Như trên;
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
- UBND thị xã (b/c);
- Lãnh đạo Phòng GDĐT;
- Các bộ phận: TCTH, KT Phòng GDĐT;
- Lưu: VT, CM.

Nguyễn Hữu Hưng

