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KẾ HOẠCH 

Triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU; 

Chương trình hành động số 11-CTr/QU của Ban Thường vụ Quận ủy về 

Chuyển đổi số thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng 

đến năm 2030 của ngành Giáo dục và Đào tạo quận 

 

Căn cứ Nghị quyết số 03-NQ/TU, ngày 26/10/2021 của Ban Thường vụ 

Thành ủy; Chương trình hành động số 11-CTr/QU, ngày 14/4/2022 của Ban Thường 

vụ Quận ủy; Kế hoạch số 399/ KH- UBND ngày 19/5/2022 của UBND quận về triển 

khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU; Chương trình 

hành động số 11-CTr/QU của Ban Thường vụ Quận ủy về Chuyển đổi số thành phố 

Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 39/KH-BCĐCĐS 

ngày 25/3/2022 của Ban chỉ đạo chuyển đổi số Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo 

dục và Đào tạo xây dựng Kế hoạch triển khai Chương trình hành động thực hiện 

Nghị quyết số 03-NQ/TU; Chương trình hành động số 11-CTr/QU của Ban Thường 

vụ Quận ủy về Chuyển đổi số thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến 

năm 2030 của ngành Giáo dục và Đào tạo quận với các nội dung cụ thể như sau: 

   I. MỤC TIÊU 

- Thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu trong Quyết định số 131/QĐ- 

TTg ngày 25/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng 

dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 

2022-2025, định hướng đến năm 2030”; Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 

26/10/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về Chuyển đổi số thành phố Hải Phòng 

đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Quyết định số 284/QĐ-UBND ngày 

24/01/2022 của UBND thành phố Ban hành Chương trình hành động thực hiện 

Nghị quyết số 03-NQ/TU; Chương trình hành động số 11-CTr/QU, ngày 14/4/2022 

của Ban Thường vụ Quận ủy; Kế hoạch số 399/ KH- UBND ngày 19/5/2022 của 

UBND quận về triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 03-

NQ/TU; Chương trình hành động số 11-CTr/QU của Ban Thường vụ Quận ủy về 

Chuyển đổi số thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Kế 

hoạch số 39/KH-BCĐCĐS ngày 25/3/2022 của Ban chỉ đạo chuyển đổi số Sở Giáo 

dục và Đào tạo. 

- Đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động lãnh đạo, quản lý, điều hành trên cơ 

sở áp dụng công nghệ số, dữ liệu số, nâng cao chất lượng giáo dục, hội nhập 

quốc tế theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ 23. 

-  Xác định các nội dung nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ cụ thể và các hoạt 
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động của các cơ sở giáo dục về chuyển đổi số để tổ chức triển khai thực hiện; tạo 

sự chuyển biến mạnh mẽ, phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, làm cơ 

sở hướng đến hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong kế hoạch. 

- Tăng cường kiểm tra, đánh giá việc triển khai thực hiện ứng dụng công 

nghệ thông tin, công tác chuyển đổi số tại các đơn vị giáo dục theo các văn bản 

chỉ đạo của các cấp. 

          1. Mục tiêu cơ bản đến năm 2025 

- Đảm bảo 100% các trường học được kết nối đường truyền băng thông 

rộng; 100% học sinh các cấp học trên địa bàn quận được tiếp cận Internet và kho 

học liệu trực tuyến, thư viện số, SGK điện tử, bài giảng, học liệu điện tử. Triển 

khai sử dụng hiệu quả các phần mềm dạy học, kiểm tra trực tuyến, phần mềm 

tuyển sinh trực tuyến, phần mềm quản lý nhà trường, thực hiện thanh toán 

không dùng  tiền mặt tại 100% các cơ sở giáo dục trên địa bàn … 

- Tiếp tục tăng cường số hoá dữ liệu ngành, phát triển kho dữ liệu dùng 

chung hỗ trợ công tác dạy và học, cung cấp dữ liệu mở phục vụ người dân. 

- Thực hiện kết nối cơ sở dữ liệu ngành giáo dục với các Hệ thống cơ sở 

dữ liệu dùng chung thành phố, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư của Bộ Công an; 

đảm bảo an toàn, an ninh thông tin. 

- 100% văn bản phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của ngành được kết 

nối tích hợp chia sẻ dữ liệu số trên hệ thống. 

- 100% công tác báo cáo được thực hiện trên hệ thống; hồ sơ dữ liệu điện 

tử được tạo, lưu giữ, chia sẻ theo quy định. 

- 100% các cơ sở giáo dục sử dụng ký số. 

- Tối thiểu 70% hoạt động giám sát, kiểm tra của cơ quan quản lý được 

thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý. 

- Tối thiểu 50% các cơ sở giáo dục triển khai giáo dục STEM, giáo dục kỹ 

năng số, giáo dục đổi mới sáng tạo, tận dụng công nghệ số để gia tăng khả năng 

tiếp cận giáo dục cho mọi đối tượng. 

- Hoàn thành xây dựng trường học thông minh tại Trường THCS Hồng 

Bàng, Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng. 

     2. Mục tiêu cơ bản đến năm 2030 

- Tối thiểu 90% hoạt động giám sát, kiểm tra của cơ quan quản lý được 

thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý. 
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- Tối thiểu 90% các cơ sở giáo dục triển khai giáo dục STEM, giáo dục kỹ 

năng số, giáo dục đổi mới sáng tạo, tận dụng công nghệ số để gia tăng khả năng 

tiếp cận giáo dục cho mọi đối tượng. 

- Hoàn thành xây dựng trường học thông minh tại Trường THCS Ngô Gia 

Tự, THCS Bạch Đằng; THCS Hùng Vương; Trường Tiểu học Ngô Gia Tự; Tiểu 

học Bạch Đằng; Tiểu học Nguyễn Tri Phương; Tiểu học Nguyễn Huệ. 

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP 

1. Xây dựng Kế hoạch triển khai Quyết định số 131/QĐ- TTg ngày 

25/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng 

công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2022-

2025, định hướng đến năm 2030”; Kế hoạch triển khai Chương trình hành động 

thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU; Chương trình hành động số 11-CTr/QU của 

Ban Thường vụ Quận ủy về Chuyển đổi số thành phố Hải Phòng đến năm 2025, 

định hướng đến năm 2030 của ngành Giáo dục và Đào tạo quận.   

2. Thành lập Ban Chỉ đạo chuyển đổi số ngành Giáo dục và Đào tạo quận 

Hồng Bàng; Quyết định thành lập Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo chuyển đổi số;  

3. Xây dựng, đề xuất UBND quận các nhiệm vụ trọng tâm liên quan tới 

chuyển đổi số của ngành giáo dục và đào tạo năm 2022, giai đoạn 2022-2025. 

- Ban Chỉ đạo làm việc với Tổ giúp việc chuyển đổi số và các đơn vị liên 

quan triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2022: Xây dựng Cổng 

thông tin điện tử ngành giáo dục; triển khai đề án ký số ngành giáo dục đáp ứng 

yêu cầu số hóa sổ điểm điện tử, học bạ điện tử của ngành; triển khai CSDL 

ngành giáo dục và đào tạo thành phố giai đoạn 2; triển khai hệ thống Cổng thông 

tin điện tử ngành Giáo dục và Đào tạo.  

- Tham gia tập huấn và sử dụng phần mềm quản lý hồ sơ chuyên môn tại 

các trường THCS. 

- Tổ chức cho đoàn cán bộ quản lý giáo dục tham quan học tập mô hình 

trường học thông minh, Giáo dục Steam tại các trường Mầm Non, Tiểu học, 

THCS quận 1 và quận 3 thành phố Hồ Chí Minh. 

- Triển khai thí điểm đề án ký số ngành giáo dục tại 02 trường THCS: 

THCS Bạch Đằng; THCS Ngô Gia Tự. 

- Tổ chức tập huấn năm thứ hai thực hiện Hệ thống phần mềm tuyển sinh 

đầu cấp trực tuyến, năm đầu thực hiện phần mềm quản lý các khoản thu cho các 

đơn vị giáo dục trên địa bàn quận.  

- Tham gia hội thảo về chuyển đổi số lĩnh vực khảo thí và kiểm định chất 

lượng giáo dục do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức 
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- Tham gia, triển khai, tập huấn các ứng dụng của Hệ thống cơ sở dữ liệu 

ngành giai đoạn 2 cho các đơn vị giáo dục trên địa bàn quận. 

- Tham gia hội thảo về chuyển đổi số trong lĩnh vực đào tạo bồi dưỡng 

giáo viên  do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức. 

- Củng cố, phát triển, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công nghệ 

thông tin hiện có, có chính sách thu hút nguồn nhân lực công nghệ thông tin chất 

lượng cao sẵn sàng tham gia vào quá trình chuyển đổi số của ngành. 

- Đào tạo kỹ năng lãnh đạo, quản lý chuyển đổi số cho người đứng đầu 

các cơ sở giáo dục phụ trách về công nghệ thông tin, cán bộ chuyên trách về 

công nghệ thông tin tại các nhà trường. Tổ chức đào tạo kỹ năng số cho 100% 

cán bộ, viên chức và người lao động trong trong các cơ sở giáo dục. 

- Xây dựng chương trình đào tạo về chuyển đổi số để giáo viên và học 

sinh có các kỹ năng số, trong đó, phấn đấu 100% đội ngũ cán bộ quản lý, giảng 

dạy từ bậc tiểu học trở lên được đào tạo, bồi dưỡng về chuyển đổi số, có kỹ năng 

số để trở thành lực lượng nòng cốt góp phần hình thành công dân số. 

- Đẩy mạnh tuyên truyền và phổ cập thanh toán trực tuyến, không dùng 

tiền mặt, tuyên truyền và gia tăng hiểu biết về kiến thức và tiện ích của ngân 

hàng online, khuyến khích sử dụng các dịch vụ tài chính - ngân hàng trực 

tuyến); đẩy mạnh thanh toán điện tử, hợp đồng điện tử trong các cơ sở giáo dục 

- Đưa toàn bộ hoạt động của ngành giáo dục lên môi trường số; triển khai 

hệ thống thư điện tử, quản lý văn bản điều hành và tác nghiệp, chuẩn hóa, điện 

tử hóa các quy trình xử lý hồ sơ trên môi trường mạng, biểu mẫu, chế độ báo cáo 

quy trình nghiệp vụ văn thư lưu trữ điện tử, đảm bảo trực tuyến, liên thông minh 

bạch được kiểm soát theo thời gian thực. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo 

- Xây dựng Kế hoạch hướng dẫn các cơ sở giáo dục triển khai Chương 

trình hành động thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU; Chương trình hành động số 

11-CTr/QU của Ban Thường vụ Quận ủy về Chuyển đổi số thành phố Hải 

Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 của ngành Giáo dục và Đào tạo 

quận Hồng Bàng 

- Tổ chức triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục tại các 

cơ sở giáo dục trên địa bàn quận. 

- Theo dõi, đôn đốc, định kỳ sơ kết, tổng kết, đánh giá công tác triển khai và kết 

quả thực hiện của các cơ sở giáo dục, tổng hợp báo cáo Ban chỉ đạo chuyển đổi số của 

Quận và Sở Giáo dục và Đào tạo theo quy định. 
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2. Các cơ sở giáo dục 

- Xây dựng Kế hoạch và tổ chức thực hiện nhiệm vụ Chuyển đổi số của nhà 

trường phù hợp với điều kiện, đặc điểm tình hình nhà trường, đáp ứng yêu cầu 

nhiệm vụ Chuyển đổi số của ngành Giáo dục và Đào tạo quận thực hiện Chương 

trình hành động thực hiện Nghị Quyết số 03-NQ/TU; Chương trình hành động số 

11-CTr/QU của Ban Thường vụ Quận ủy về Chuyển đổi số. 

- Báo định kỳ, đột xuất (khi có yêu cầu) về thực hiện nhiệm vụ Chuyển đổi 

số về Ban Chỉ đạo chuyển đổi số ngành Giáo dục và Đào tạo quận. 

Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị các cơ sở giáo dục triển khai thực hiện 

các nhiệm vụ theo Kế hoạch phù hợp với điều kiện thực tế tại đơn vị. Trong quá 

trình triển khai có khó khăn, vướng mắc đề nghị báo cáo về Phòng Giáo dục và Đào 

tạo để được hướng dẫn kịp thời./. 

Nơi nhận 
- Sở GD&ĐT; 

- TT.QU-HĐND-UBND quận; 

- CT, PCT TT.UBND quận; 

- LĐ, CV Phòng GDĐT; 

- Các cơ sở giáo dục; 

- Lưu. 

 

TRƯỞNG PHÒNG 
 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Vân Anh 
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