ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ SƠN TÂY
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 81/GD&ĐT-CNTT

Sơn Tây, ngày 08 tháng 7 năm 2015

V/v triển khai xây dựng cổng thông tin
điện tử và website các trường học trên
địa bàn thị xã năm 2015

Kính gửi: Ông (bà) Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trên
địa bàn thị xã
Căn cứ Thông tư số 53/2012/TT-BGDĐT ngày 20/12/2012 của Bộ trưởng
Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và
cổng thông tin điện tử tại Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT và các cơ sở GDMN,
GDPT và GDTX;
Căn cứ kế hoạch số 83/KH-UBND của UBND Thành phố Hà Nội ban hành
ngày 11/6/2012 về việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành Giáo
dục và Đào tạo Hà Nội đến năm 2015;
Thực hiện công văn số 4236/SGD&ĐT-KHCN ngày 21/02/2014 của Sở Giáo
dục và Đào tạo Hà Nội về việc triển khai Cổng thông tin ngành GD&ĐT Hà Nội.
Căn cứ nhiệm vụ trọng tâm đẩy mạnh ứng dụng CNTT của Phòng Giáo dục
và Đào tạo Sơn Tây năm 2015, để hoàn thiện hệ thống cổng thông tin đáp ứng nhu
cầu trên thực tế của từng nhà trường trên địa bàn thị xã, Phòng Giáo dục và Đào
tạo chỉ đạo các đơn vị một số nội dung sau:
I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
- Nhằm đảm bảo tính đồng bộ thống nhất và nâng cao nhận thức và các kỹ
năng cần thiết trong việc triển khai ứng dụng Công nghệ thông tin trong nhà
trường trên Internet trong giai đoạn hiện nay.
- Xác định được mục tiêu ứng dụng phần mềm quản lý nhà trường trên
Internet, để từ đó nhà trường thấy được mối quan hệ công khai, thuận lợi trong
việc trao đổi thông tin nhanh nhất giữa cấp Phòng với nhà trường, giữa nhà trường
với phụ huynh học sinh...Mở rộng mối quan hệ giữa nhà trường và cộng đồng.
Nhằm đảm bảo tính đồng bộ thống nhất trong việc trao đổi thông tin hai
chiều giữa phòng GD&ĐT với các nhà trường, giữa các nhà trường với cha mẹ học
sinh, tiến đến xây dựng “Trường học điện tử” tích hợp các phần mềm lên cổng
thông tin điện tử của ngành GD&ĐT. Phòng GD&ĐT thông báo kế hoạch triển
khai xây dựng cổng thông tin điện tử của ngành và website các trường học trên địa
bàn thị xã, cụ thể như sau:
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Yêu cầu: 100% các trường Tiểu học, THCS trong thị xã trực thuộc Phòng
Giáo dục và Đào tạo nghiêm túc thực hiện và có sản phẩm trang thông tin điện tử
Website của nhà trường đưa vào sử dụng kết nối thông tin trên Internet trước
15/12/2015.
- Khuyến khích các trường Mầm non xây dựng cổng thông tin hoặc website
riêng trong năm 2015 và tiếp tục hoàn thiện 100% trước 30/5/2016.
II. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
Những đơn vị chưa có Cổng hoặc Website cần đăng ký với Ban quản trị
Cổng thông tin Phòng Giáo dục để được hướng dẫn khởi tạo cổng thông tin thành
viên. Mỗi trường Mầm non, Tiểu học, THCS xây dựng 01 cổng thông tin thành
viên theo phân cấp quản lý. Tất cả các đơn vị đã có Cổng thông tin hoặc website
riêng sẽ được gắn liên kết đến cổng thông tin của Phòng Giáo dục. Người quản trị
thông tin chịu trách nhiệm trước thông tin mình đăng tải.
1. Phạm vi triển khai:
Tất cả các trường MN,TH, THCS trên địa bàn thị xã.
2. Thời gian triển khai thực hiện:
Từ ngày 15/7/2015 đến 15/12/2015 (đăng ký sử dụng Website của các
trường học, xây dựng, hoàn thiện).
3. Các giai đoạn triển khai:
Kế hoạch chung xây dựng hệ thống trang thông tin điện tử trường học
(WebSite) sẽ được thực hiện trong bốn giai đoạn sau:
-Giai đoạn 1: Nhà trường đăng ký cam kết việc thực hiện triển khai xây
dựng trang web với Phòng Giáo dục và Đào tạo Sơn Tây.
Thời gian thực hiện từ ngày 15/7/2015 đến ngày 30/7/2015.
-Giai đoạn 2: Nhà trường tìm đơn vị thi công tiến hành xây dựng và thiết kế
website dựa trên các thông tin mà nhà trường cung cấp.
Yêu cầu: Tên miền (Domain name) của nhà trường là tên đăng ký sở hữu của
trường trên mạng Internet có quy định như sau: “Tên-riêng.EDU.VN”.
EDU.VN: Tên miền dành cho các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực giáo
dục, đào tạo.
Thời gian thực hiện từ ngày 15/7/2015 đến ngày 30 /10/2015.
- Giai đoạn 3: Nhà trường tiếp nhận & chạy thử bản demo tiến hành chỉnh
sửa các vấn đề phát sinh của hệ thống Trang thông tin điện tử của nhà trường.
Đây là giai đoạn tổ chức thành lập Ban biên tập để xây dựng hình thức, biên
soạn nội dung cho WebSite và đưa vào sử dụng thí điểm đồng thời tiếp tục chỉnh
sửa về nội dung và hình thức cho Website được hoàn thiện nhất.
Thời gian thực hiện từ ngày 30/10/2015 đến ngày 15/11/2015.
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- Giai đoạn 4: Bàn giao Trang thông tin điện tử trường học và chính thức
hoạt động trên mạng Internet. Đưa Website chính thức hòa mạng Internet toàn cầu
để đưa vào sử dụng một cách rộng rãi.
Thời gian thực hiện từ ngày 15/11/2015 đến ngày 15/12/2015.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Các trường chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện việc triển khai xây dựng
cổng thông tin điện tử và website các trường học trên địa bàn thị xã năm 2015
Ban Chỉ đạo Ứng dụng công nghệ thông tin và các trưởng bộ phận MN, TH,
THCS, Thư viện, Phổ cập, Văn phòng thường xuyên theo dõi, đôn đốc cảc trường
tích cực thực hiện tốt nội dung trên.
Các đơn vị thực hiện chế độ báo cáo định kì cuối học kì I, cuối năm học và
đột xuất theo yêu cầu của Phòng Giáo dục. Ban Chỉ đạo Ứng dụng công nghệ
thông tin phải có cáo báo cáo sơ kết, tổng kết công tác ứng dụng công nghệ thông
tin và tham mưu cho Ban Giám hiệu làm báo cáo gửi về Phòng Giáo dục & Đào
tạo.
Cổng thông tin điện tử của ngành GD&ĐT và website trường học sẽ được tổ
chức tập huấn tập trung (Phòng GD&ĐT sẽ có công văn tập huấn sau).
Phòng Giáo dục sẽ tổ chức đánh giá, xếp hạng và khen thưởng các nhà
trường, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc phát triển CNTT.
Nội dung phát triển công nghệ thông tin sẽ là một trong những nội dung để
làm căn cứ xét thi đua đánh giá xếp loại các nhà trường trên cơ sở đánh giá kết
quả thực hiện các nhiệm vụ công tác của từng lĩnh vực.
Phòng GD&ĐT yêu cầu các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn
thị xã nghiêm túc triển khai thực hiện việc triển khai xây dựng cổng thông tin điện
tử và website các trường học trên địa bàn thị xã năm 2015. Trong quá trình thực
hiện, có gì vướng mắc đề nghị các trường liên hệ với bộ phận phụ trách CNTTPhòng GD&ĐT để được hướng dẫn, giải đáp.
Thông tin liên hệ: Bộ phận CNTT Phòng Giáo dục và Đào tạo Sơn Tây
(Liên hệ đ/c: Mai Thanh Hải – Phó trưởng Phòng - 0989852689,
đ/c: Chu Huy Nam – Chuyên viên - 0989661598)
Địa chỉ: 11 Ngô Quyền – P. Ngô Quyền – T.X Sơn Tây – Hà Nội./.
Nơi nhận:

TRƯỞNG PHÒNG

- Như kính gửi (để thực hiện);
- Sở GD& ĐT Hà Nội (để báo cáo);
- UBND thị xã ;
- UBND các xã, phường;
- Website Phòng GD&ĐT;
- Lưu: VT, CM.

(Đã ký)

Nguyễn Thế Đại
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