
UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA 1101 CHU NGHTA VIT NAM 
TfNH LONG AN JJc 1p - Tir do - HnIi phñc 

s:4.5 /KH-UBND Long An, ngày thángnäm 2017 

KE HOACH 
Tang cuô'ng ü'ng diing cong ngh thông tin trong quãn 1 và h trçr các hoat 

dng dty - hoc, nghiên ciru khoa h9c gop phn nâng cao chat ltrçrng 
giáo dic và dào tio tnh Long An giai doin 2017-2020, 

dnh hirong den nãm 2025 

Thirc hin Quyt djnh si 117/QD-TTg ngày 25/01/2017 cüa Thu tixó'ng 

ChInh phü v vic phê duyt D an Tang cung ung diing cong ngh thông tin 

trong quân 1 và h tr các hoat dng day - hçc, nghiên c1ru khoa hQc gop ph.n 

nâng cao chit liiçing giáo diic và dáo tao giai doan 2017-2020, djnh hng dn 

nàm 2025, UBND tinh xây dirng K hoach Tang cithng 1mg diing cong ngh 

thông tin trong quán 1 và h trci' các hoat dng day - hçc, nghiên ci'ru khoa h9c 
gop phn nâng cao cht luçing giáo diic và dào t?o tinh Long An giai doan 20 17-
2020, djnh hutng dn nAm 2025, nhi.r sau: 

I. M1JC DICH, YEU CAU 
1. Myc dIch 
Tp trung sir chi dao, th chlrc, trin khai thirc hin hiu qua 1mg ding 

cong ngh thông tin (CNTT) nhm dy mnh trin khai chInh phü din t1m, cung 
cp djch vu cong trirc tuyn trong hoat dng quãn 13', diu hành tai  Si Giáo diic 
và Dào tao, Phông Giáo diic và Dào tao; di mâi ni dung, phuong pháp dy - 

h9c, kim tra, dánh giá và nghiên clru khoa h9c, cOng tác quán 1 tai các co sâ 

giáo dc dào tao trong toàn tinh gop pMn hin dai hóa vâ nàng cao chit luvng 
giáo dijc và dâo tao. 

2. Yêu cu 

Xác djnh rô trách nhim các cp các cp chInh quyn tir tinh dn ca s 
trong vic trin khai thirc hin 1mg ding CNTT trong quãn 1 và h trçY các hoat 

dQng day- h9c, nghiên ci1ru khoa h9c gop phn nãng cao chit hrcng giáo dic va 
dào tao  giai doan 2017 - 2020, djnh hu1mg dn nàm 2025. 

Tp trung ngun lirc cho hoat dng 1mg ding CNTT trong cong tác quãn 

1 vâ giâng day; gn kt chat chê các hoat dng giáo ditc vth 1mg diing CNTT. 

Viêc t chlrc thirc hin phâi duoc trin khai dng b, ci th, dam bâo 
cht lisçmng, hiu qua và tao  sir chuyn bin tIch cixc trong cong tác quân 1 và 
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giáng day, nghién ciru khoa h9c gop phn thrc hin di mOi, näng cao chit 

luvng giáo dijc vâ dào tao giai doan 2017-2020, djnh hi.rng dn nãm 2025. 
II. MLJC TIEU CV THE 
1. Mic tiêu den nãm 2020 

a) Trong cong tác quán lfl, dku hàith: 
- Xáy dirng ca s& du lieu toân ngânh Giáo dic và Dâo t?o. 

- Phn du 100% các co quan quân 1 nhà rnróc v giáo dic và dâo tao, 

các ca sâ giáo diic và dâo tao thirc hin quãn l hành chInh xir l h sci cong 
viêc trén rnôi trung mang. 

- 70% cuc h9p giQa S Giáo d1ic và Dào t?o vOi Phông Giáo dic và 
Dâo tao, Co s giáo diic di.roc áp diing hInh thüc trirc tuyn. 

- 70% lip bi dixo'ng chuyên mon cho giáo viên và can b quân 1 giáo 

due diicyc thirc hiên qua mang theo phuong thtrc h9c tp k& hçip (blended 
learning). 

- 50% h so thu tiic hành chInh &Yc xü 1 trirc tuyn Mi thiu mire d 3, 
trong do 30% dixçc xi'r l trirc tuyn a mire do 4. 

b) Trong dii môi n3i dung, phu'ongphdp diy - hçc, kiêm Ira ctánh gid, 
nghiên cáii khoa h9c Va cOng Idc quán IJ.• 

Di vâi cac Co sir giáo ditc ph thông và giáo diic thuOng xuyén: HInh 
thânh kho h9c 1iu s dung chung toàn ngành, gm: Bài giãng, sách giáo khoa 
din ti:r, phn mm mô phOng và các hçc 1iu khác. 

Phn du 90% co sir giáo diic pM thông vâ giáo diic thixing xuyen irng 
diing cong nghê thông tin trong quän l nhâ tri.rirng; trong do 70% trithng hçc sir 
diing s quãn l din ti:r. 

2. Dnh htrirng dn nm 2025 
Mirc d irng d1ing CNTT trong quân 1 và M trçy các hot dng dy - 

h9c, nghiên ciru khoa hoc dat trInh do tiên tin trong khu vuc ASEAN, dáp irng 

muc tiêu, yêu cu di mii can ban, toàn din giáo diic vâ dâo tao. CNTT trir 

thành dng lirc di mii quân 1, nti dung, phi.rang pháp dy - h9c, kim tra dánh 
giá trong giáo diic và dâo tao. 

III. NHIEM VIJ, GIAI PHAP 
1. Trin khai, dira vào si'r ding h tMng CNTT theo hu&ng hin di, 

thit thirc, hen qua dáp ü'ng yêu cu ti'ng dung CNTT & các co quan quãn 
co' sO' giáo diic và dào tio; cliii tr9ng h tMng CNTT cho ciic phông thI 

nghim & các trtro'ng h9c; u'u tiên luìng ghép nguuìn hyc tà CaC chtrong trInh, 
d in, dir in hin có, thuê dch v11 CNTT và xã hi hóa. 
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Dy mtnh üng dung CNTT toàn ngành giáo diic và dào tto; uu tién trin 
khai theo hInh thüc thuê dich vu CNTT. 

2. Trin khai h thông thông tin quãn 1, co' s& dfr lieu 
- Trin khai h thng thông tin quãn 1 toàn ngânh giáo dc và dào tio 

dáp 1rng yeu cu kt n&, lien thông tIch hqp, chia sé thông tin dôi vói các h 

thng thông tin ti1r tinh dn huyn và các trumg h9c. 

- Trin khai h thng quãn l hânh chInh din tü và lien thông toàn 
ngành; h thng h9p, hi thâo, tp hun chuyên mon qua mng; b sung, cp 

nh.t các djch vi,i cong trirc tuyn ti thiu mirc d 3, dy mnh 1rng diing CNTT 
tuyn sinh du cp hoc. 

- Quãn l hcc sinh, quàn l giáo viên, quân l thi, xp thii khóa biu, s 
quân l2  din t1r; tIch hcip vth trang tin din tir cüa nhà truô'ng trên mOi trmmg 
mng i ttt Ca CáC dtp h9c mm non, giáo dic ph thông, giáo diic thu?mg 
xuyên. 

3. Dy minh frng diing CNTT di mri ni dung, phuo'ng pháp dy-
hQc, kim tra dánh giá và nghiên cfru khoa h9c. 

- Tip titc xây dirng và thumg xuyên cp nht kho hc lieu s dung 

chung phiic v11 giáo di1c mm non, giáo ditc ph thông và giáo diic thithng 

xuyên trong toàn ngành, gm: Bài giáng din tir, hçc 1iu s da phung tin, 

sách giáo khoa din tu, phn mm mô phOng và các h9c 1iu khác. 

- Tip tiic xây dirng và thithng xuyên cp nht h thng ngân hang câu 

hOi tr1rc tuyn cUa các mon h9c và phn mm kim tra, dánh giá tp trung qua 

mtng phiic vi h9c sinh, giáo viên giáo ditc ph thông vâ giáo diic thuô'ng xuyên. 

- IiJ'ng diing day-hvc  thông minh i các co' sà giáo dçic vâ dào tao, dja 
phuang Co dü diu kiin  trén nguyen tc thi& thrc, hiu qua. 

- Tip tiic xây dirng và hoân thin cng thu vin s (giáo trInh, bài giáng, 

h9c 1iu s) lien thông, chia sé hçc 1iu vii các cc si giáo diic. 

- Trin khai h thng h9c tp trirc tuyn tti các cc sà giáo diic; içra ch9n, 

sir diing các bái giãng trirc tuyn cüa nuórc ngoài phü hqp vói diu kin cüa dja 

phucing. 

- Trin khai thI c1im h thng giáo dc STEM (Science, Technology, 

Engineering, Math - Khoa h9c, cong ngh, k thut, toán h9c) t?i  mt so tnthng 
h9c tren dja bàn tinh; trin khai ni dung giói thiu chInh quyn din tir Long 

An vào giãng dy trong các nhà trueing. 

4. Nng cao nãng hi'c ti'ng dting CNTT cho di ngü can b quãn 157, 
giáo viên Va nhân viên 
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- Tang crng quân 12,  bM dumg, tp hun can bO quán 1, giáo viên trc 
tuyên, trên rnôi tru&ng mng, thu&ng xuyên cp nht ni dung các khóa dào tto, 
bôi duOng kiên thirc, k' näng üiig diing cong ngh thông tin. 

- Tang cu&ng dào tçto, bôi ducng k' nàng üng dung CNTT cho can b 
quãn l, giáo vien, nhân viên. 

- ThI dim bM duOiig giáo viên v k nàng sr diing CNTT tip cn 
chun quc t tai  mt s co sâ giáo dic có dü diu kin. 

5. Phát triên ngulmn nhãn ltic CNTT chuyên trách cht Itrçrng cao 
- T chirc dào tao, bi diiOng nâng cao trInh d cho dOi  ngQ can b phi 

trách CNTT tai  Si Giáo diic và Dào tao  và các c s giáo dçic (i.ru tién dào tao  qua 
mng hoc kt hçip dão tao qua mang), trong do chü tr9ng: 

+ Dâo tao  can b quãn trj mang, quân trj h thng. 
+ Dâo tao  can b biên tp tin, bâi cho Cng thông tin din tir cOa Sâ Giáo 

dic và Dào tao,  cüa PhOng Giáo dic và Dào tao  và các CG s& giáo diic. 
+ Dâo tao v an ninh, an toân, bào mit, cMng tin tc. 

+ Dào tao v an toán d& lieu và sao lu'u d lieu. 

- Hang nàm, t chic các khóa bM duOiig näng 1rc 1rng diing CNTT cho các 
can b, cOng chirc, viên chtrc, ngui lao dng theo chun k nang str diving CNTT. 

6. Dy minh hçrp tác vói các doanh nghip, t chu'c vã hip hi CNTT 
trong Va ngoài nu'ó'c. 

- TAng cumg hçp tác, giOi thiu các giAi pháp cOng ngh tién tin v 
CNTT áp diing, trin khai trong linh v1rc giáo diic và dào tao. 

- Thu ht ngun vn cüa doanh nghip thông qua hInh thCrc hçxp tác cong 
tir (PPP) d du ti..r xay dirng các h thng CNTT trong lTnh virc giáo diic và dào 
tao, uu tiên xây dirng h thng ngân hang câu hói trirc tuyn, h thng hçc tp 

trirc tuyn, kho h9c 1iu s dung chung, CG s dU lieu toàn ngânh. 
- IJu tiên thuê djch viii cOng ngh thông tin do các doanh nghip cung 

cp phiic vii linh vrc giáo dc VA dào tao. 

7. Tuyên truyn, ph bin, nàng cao nhn thii'c vA trách nhim v 
üng dting CNTT trong linh vçrc giáo dic và dão to. 

- Tuyên truyn trén cac phixo'ng tin thông tin dai  chüng v vai trO, 
nghia cüa iirng diing CNTT trong các hoat  dng quAil 1, day-hoc, nghiên ciru 
khoa hoc. 

- T6 chirc cac khOa bi du&ng, nAng cao nhn thüc cho can b quAn 1, 

giáo viên, nhân viên v irng diing CNTT trong quAn 1, diu hAnh, di rnâi ni 
dung, phuo'ng phAp day-h9c, kim tra, dánh giá. 

8. Hoãn thin co ch, chinh sách vA tang clrôilg giAm sat, dánh giá 
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- Rà soát, hoàn thin h thng van bàn quy phtm pháp 1u.t, các b tiêu 

chuân v 1rng ding CNTT trong ngành giáo dic và dào tao; xây dirng, ban hành 

kin tr1ic Sâ Giáo diic và Dào tto din tir phü hçip vâi khung kin trüc chInh 

quyên din tir tinh Long An. 
- Thung xuyên kim tra, giám sat, dánh giá vic thirc hin các van bàn 

pháp 1ut, ca ch& chInh sách v tmg ding CNTT trong cong tác quân 1, day- 

h9c, nghiên cru khoa h9c. 
- Hang nãm, t chirc dánh giá, cOng b chi s xp hang cong tác 1rng 

dçing CNTT cüa các Ca quan quãn 1 giáo diic, nhà triing và cong khai trên 

phuo'ng tin thông tin dii chüng. 
d. Biu duang, khen thithng các t chirc, cá nhân có thành tIch tiêu biu 

dng thi nhc nhi, kim dim các t chirc, cá nhân chua hoàn thành t& nhim 

v1i üng dung CNTT trong dy-h9c, kim tra, dánh giá, nghiên ciru khoa h9c. 

IV. GIAI PHAP THU'C HI1N 

1. Nãng cao nhn thü'c, kin toàn di ngü can b phii trách CNTT 

- Xây dirng, kin toàn di ngQ can b phii trách CNTT cüa các dan vj có 

dñ nàng hrc, trInh d chuyên mon giip dan vj trin khai 1rng dçing CNTT có 

hiu qua. 
- Tuyên truyn trên các phuong tin thông tin dai  chüng v vai trô, 

nghia cüa i1ng dirng CNTT trong các hoat dng quán 1, dty - h9c, nghiên cüu 

khoa h9c. 
- T chi1rc các khóa bi duOng, nâng cao nhn thirc cho can b quãn 1, 

giáo viên, nhân viên v üng dung CNTT trong quân 1, diu hành, di mói ni 

dung, phuang pháp dy - h9c, kim tra, dánh giá. 

2. Giãi pháp ye môi tru'ô'ng phãp I 
- Xây dixng các van bàn dam bão môi trung pháp 1 cho các hot dng 

quàn 1, dy-h9c, nghiên ciru khoa h9c trên rnôi truông din t1r; 1ng ghép các 

chInh sách, ni dung v irng ding CNTT khi xây dirng các van bàn cüa tinh. 

- Xây dirng, ban hành quy ch v irng diing và khai các ca s& dü 1iu 

chuyên ngành. 
- Thu?rng xuyên kim tra, giám sat, dánh giá vic thrc hin các van bàn 

pháp 1ut, ca ch, chInh sách v üng diing CNTT trong cOng tác quãn 1, dy - 

h9c, nghiên ciru khoa hçc. 
- Hang nàm, t ch(rc dánh giá, cong b chi s xp hang cong tác rng 

ding CNTT cña các ca quan quãn 1 giáo diic, nhà truông và cong khai trên các 

phuang tin thông tin dii chuing. 
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- Biu duung, khen thming các t chi'rc, cá nhân có thành tIch tiêu bikI; 

dng thôi, nhc nh, kim dim các t chirc, cá nhân chua hoàn thânh t& nhim 

vçt 1rng diing CNTT trong dty - hoc, kim tra, dánh giá, nghiên cüu khoa h9c. 
3. Giãi pháp trin khai 
- S& Giáo dic và Dào t?o  là dun vj du mi, phi hçip v&i Si Thông tin 

và Truyn thông, các don vj lien quan 1p k hoach  hang nãm v 1rng dirng 
CNTT cüa ngành giáo diic và dào tao  lam co s d b trI kinh phi du tu và kinh 
phI sir nghip cho các nhirn via, dir an theo K hoach  nay; các co s giáo diic u'u 
tiên b trI ngân sách cho t'rng dirng CNTT. 

- Ciii th hóa các ni dung cüa k hoach  trong hixng dn nhim vii 

CNTT hang näm cüa ngành GDDT nhm darn bâo irng ditng CNTT dng b và 
dung tin d. 

- Thu?ing xuyên kim tra, dánh giá tInh hInh irng diing CNTT d kjp thai 

diu chinE theo dung K hoich; gn chat üng dung CNTT vói cãi cách hânh 
chInh và h thng quán l cht hxçmg. 

4. Giãi pháp tài chInh 

- Kinh phi thirc hin k hoach ti'r ngân sách trung uong phân b bao gm 
chi tlurng xuyên và chi du tu phát trin. 

- Huy dng các ngun vén khác nhau trong và ngoài nuóc d phát trin 

ha tng cong ngh, ngun vn ODA và hçirp tác vói nithc ngoài d thirc hin các 
nhirn v1i, dir an irng dung CNTT. 

- Ngun thu cüa các co sô giáo dic và dào tao;  ngun tài try, h tr cüa 
các t chüc, Ca nhân trong Va ngoài nuóc; các ngun vn xã hi hóa khác. 

- IJu tiên trin khai các nhiêm vii, dir an cüa K hoach  theo hInh thIrc 
thuê djch v11 CNTT, hcp tác cong tu (PPP). 

V. TIEN DO THIJ'C HI1N 
1. Giai doan tr nm 2017 dn nm 2020 
Xây dirng và hoàn thin co s ha t.ng thông tin, tao  nn tang phát trin 

ChInh quyn din tü gm: hy lyc dInh kern,) 

- Trin khai h thng thông tin quân 19, cu sr dü lieu tp trung. 
- EMy rnanh  irng diving CNTT di mâi ni dung, phucing pháp day-hçc, 

kim tra dánh giá và nghiên cñ'u khoa h9c. 

- Trin khai thI dim mO hInh trithng h9c tiên tin hin dçti cho các 
trung h9c trên dja bàn tinh Long An. 

- Nâng cao nàng lirc t'rng ding CNTT cho di ngü can b quàn 19, giáo 
viênvànhânviên. 
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- Xây dirng djch vi cong trirc tuyn mirc d 3, müc d 4 và tIch hp djch 

vij cong len Cng thông tin din tü cüa tinh, Trang thông tin din ti:r cüa ngành. 

- Xây dirng ccr s& dü 1iu ngân hang câu hôi, h thong d thi và phn 

mm thi tr1rc tuyn cho giáo viên, h9c sinh a các Co s& dào tao. 

- Xây dçrng h thng hpp trirc tuyn cho các co s& ti1 truang, Phông Giáo 

due và Dào tao  và S Giáo duc và Dào tao. 

- Xây drng h thng thu vin s tp trung. 

- Du tu thi dim h thng STEM cho các truang h9c. 

2. Giai doin tfr 2020 dn nãm 2025 

- Dy rnanh nâng cao nàng lirc irng diing CNTT cho di ngü can b quail 

l, giáo viên và nhân viên. 
- Phát trin ngun nhân lirc CNTT chuyên trách chit lugng cao. 
- Xây dirng cong ci tIch hcip báo cáo và phân tIch di 1iu phiic vi cong 

tác quán l, diu hành chi dao. 
- Trin khai nhân rng mô hInh truang h9c tiên tin hin dai  cho các 

truang hQc trên dja bàn tinh Long An. 
- Triên khai h thng ha t.ng rnng, an ninh thông tin dam báo an toàn 

cho vic irng dung CNTT trong toàn ngành. 
- Triên khai nhân rng h thng STEM cho các tru&ng h9C. 

- Dy rnanh hçp tác vâi các doanh nghip, t chirc và hip hi CNTT 

trong Va ngoài nu'óc. 

VI. TO CH1J'C THIC HIN 

1. So' Giáo diic và Dào tao 
- Chü trI, phi hcip vói các sâ ngành lien quan, UBND các huyn, th xä 

Kin TuOng, thành ph Tan An trin khai thrc hin ni dung k hoach; huang 

dan, ki&yi tra, don dc và thng hqp báo cáo kt qua thirc hin; th chüc so kt, 

thng k& vic thirc hin k hoach; d xut, UBND tinh diu chinh, b sung lc 

hoach trong truang hgp cn thit. 
- Cii th hóa các ni dung cüa k hoach trong huó'ng dn nhim vi 

CNTT hang nàm cüa ngành Giáo dc và Dào tao. 
- Dir toán kinh phi hang näm tü ngun vn sir nghip giáo dc d trin 

khai 11ng drng CNTT cüa ngành Giáo diic và Dào tao. 

2. SO' Thông tin và Truyên thông: Phôi hgp vâi Sâ Giáo diic và Dào 

tao và các don vj lien quan thirc hin các ni dung v 1rng drng cong ngh thông 

tin, djch v11 cong ngh thông tin, phát trin nhân 1irc cong ngh thông tin cüa k 

hoach, trin khai thI dim h thng giáo diic STEM, giâi thiu v h thng chInh 

quyén din tr tinh Long An trong các truang h9c. 
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3. S& Tãi chInh: Tharn muu UBND tinh bé. trI kinh phi thithng xuyên dê 

thuc hiên k hoach; giao, phân b dir toán chi ngâri sách; cp phát kinh phi thrc 

hin k hoach theo quy djnh cüa pháp luQtt hin hânh. 

4. S& Ké hoch và Dãu tir: Bô tn vn du tu phát trin theo cci ch h 
trq d thirc hin k hoach  theo quy djnh cüa pháp 1ut; hithng dn quân l du tu 

thirc hin các ni dung k hoach d ra. 

5. S& Ni vti: Hang näm, phi hçip vó'i S& Giáo dic và Dào tao,  Si Tài 

chInh xay drng k hoach dào tao,  bM duông, tp hun CNTT cho can b cong 

chirc, viên chi.rc theo quy dijnh chun k5' nàng sir diing cong ngh thông tin, 

tuyn diing dU s 1ixçng di ngü các b cong ngh thông tin chuyên trách các 

do'nvi. 

6. Các s& ngành lien quan: Chi dao  các cci s giáo diic và dào tao  thuc 

pham vi chüc nàng quàn l ciiia mInh trin khai và dir toán kinh phi thi.rc hin 

theo quy djnh. 

7. UBND các huyn, thi xã Kin Tuô'ng, thành ph Tan An: Can cir 

K hoach cüa UBND tinh xây dmg k hoach  trin khai thirc hin tai  dja 

phuo'ng; tng hçp, báo cáo kt qua thirc hin cho UBND tinh (qua Sâ Giáo dc 

và Dào tao). 

Trên day là K hoach thixc hin Quy& djnh s 11 7/QD-TTg ngày 
25/01/2017 cüa Thu ti.thng ChInh phü trên dja bàn tinh Long An, yêu câu Thu 
truô'ng các s ngành lien quan, Chu tjch UBND các huyn, thj xa Kin Tithng, 
thânh ph Tan An chi dao  xây drng k hoach, t chirc trin khai th1rc hin. Djnh 
kS' báo cáo kt qua thirc hin v Sâ Giáo diic và Dào tao  truâc ngày 31 tháng 10 
hang nàm d tng hap, báo cáo UBND tinh, B Giáo diic và Dào tao  theo quy 
dinh./. 

No'i n/ian: 
- Bô Giáo duc và Dào tao; 
- Thuàng tric Tinh Uy; 
- Tlnrông trrc HDND tinh; 
- CT, PCT.UBND tinh (vx); 
- Ban VHXH - HDND tinh; 
- Các sâ ngành tinh; 
- UBND các huyn, thj xâ, thành phô; 
- PhOng KGVX; 
- Trung tam Tin h9c; 
- Lu'u: VT, SGDDT, hg. 

TM. U'c( BAN NHAN DAN 

Trâ'nVànCân 
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V 

Phuhc 

Danh III ccD' an üng dçing CNTT giai don 2017-2020 
kèm theo K , UBND ngày 3D / 41/2017 ct'ia UBND tinh Long An) 

)t ) 

STT 

\ !<:T 

TeJpn, nhiem vu 
Don vi 

chu tn 

Lô trInh triên khai 

2017 2018 2019 2020 

Xây dirng h thng quân 1 cci 

sâ dt 1iu giáo dc, cng thông 

tin thành phn tIch hçip h thng 

thông tin quân 1 giáo dic toàn 

ngành 

SGDDT X X X 

2 
Xay dirng h thng quán 1 Va 

kiêrn d!nh  chat lucing gláo diic 
SGDDT X X 

3 

Xây drng CSDL ngân hang câu 

hói, h thng d thi và phn 

mm thi trirc tuyn cho Giáo 

viên, hoc sinh các co' sâ dào 

to 

SGDDT X X X 

Trin khai thI diem rnô hInh 

truông h9c tiên tin hin di cho 

các tru'ng h9c trên da bàn tinh 

Long An 

SGDDT X X 

5 

Xây dirng h thng hçp trrc 

tuyn cho các co sä tü tnthng, 

phông GD&DT và S& GD&DT 

SGDDT X X X X 

6 
Xây drng h thng thu vin so 

tp trung 
SGDDT X 

Du tu thI dirn h thng STEM 

cho các truing h9c 
SGDDT X X X 

8 

Xây dimg djch v1i cong trirc 

tuyn müc d 3, im1rc d 4 và 

tich hçp dch vi cong len Cong 

thông tin cüa S& 

SGDDT X X 

9 

Xây dçrng Cong cv tIch hp báo 

cáo và phân tIch dft lieu phvc vii 

cong tác quàn 1, diu hânh chi 

SGDDT X X 

9 



dao 4 

10 

Trin khai h thng h tang 
mng, an ninh thông tin dam bâo 
an toàn cho vic 1rng dirng 
CNTT trong toân ngânh 

SGDDT X X 

Dy m?nh nâng cao nàng lirc 
11ng ditng CNTT cho di ngü can 
b quân 1, giáo viên và nhân 
vien 

SGDDT X X X 

12 
Phát trin ngun nhân lirc CNTT 

chuyên trách chat luçmg cao 
SGDDT X X X 
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