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KẾ HOẠCH 

Triển khai đánh giá mức độ chuyển đổi số trong các trường Mầm non,  

Tiểu học và THCS trên địa bàn quận Ba Đình năm học 2022-2023 

 

Căn cứ Quyết định số 4725/QĐ-BGDĐT ngày 30/12/2022 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo (GDĐT) ban hành Bộ chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số của cơ sở 

giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên (sau đây gọi chung là Bộ chỉ số); 

Căn cứ kế hoạch số 2407/KH-SGDĐT ngày 17/8/2022 của Sở GDĐT Hà Nội 

về việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và bảo đảm an toàn 

thông tin giai đoạn 2022-2025 định hướng đến năm 2030; 

Căn cứ Đề án số 1044/ĐA-UBND ngày 25/05/2021 của UBND quận Ba Đình 

về “Đổi mới và tăng cường ứng dụng CNTT lĩnh vực giáo dục và đào tạo quận Ba 

Đình giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030” trong hoạt động dạy học và 

giáo dục, giai đoạn 2022-2025; 

Thực hiện Kế hoạch số 434/KH-PGDĐT ngày 22/02/2023 của Sở GDĐT Hà 

Nội về triển khai đánh giá mức độ chuyển đổi số trong các cơ sở giáo dục phổ thông 

và giáo dục thường xuyên năm học 2022-2023; 

Phòng GDĐT ban hành Kế hoạch triển khai đánh giá mức độ chuyển đổi số 

trong các trường Mầm non, Tiểu học và THCS trên địa bàn quận Ba Đình năm học 

2022-2023, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ quản lí, giáo viên, nhân 

viên về ý nghĩa, tác dụng của chuyển đổi số trong GDĐT; thúc đẩy chuyển đổi số ở 

Phòng GDĐT và các trường Mầm non, Tiểu học và THCS trên địa bàn quận; 

- Phát hiện các điển hình, mô hình chuyển đổi số làm tốt để nhân rộng, tạo 

phong trào thực hiện chuyển đổi số trong toàn ngành GDĐT quận; 

2. Yêu cầu: Đảm bảo thực hiện kiểm tra, đánh giá khách quan, thực chất, 

công bằng kết quả chuyển đổi số trong các đơn vị. Trong quá trình tự đánh giá,  thực 

hiện thu thập, lập danh mục minh chứng theo các tiêu chí của Bộ chỉ số . 

II. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG 

1. Phòng GDĐT quận Ba Đình; 
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2. Các trường Mầm non, Tiểu học và THCS trên địa bàn quận Ba Đình. 

III. NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI 

1. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của 

cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên trong ngành GDĐT quận Ba Đình về ý nghĩa, 

tầm quan trọng của chuyển đổi số trong GDĐT giai đoạn hiện nay. 

2. Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện đầy đủ nội dung của Quyết định số 

4725/QĐ-BGDĐT đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong các cơ sở giáo dục. 

3. Các trường Mầm non, Tiểu học và THCS trên địa bàn quận tiến hành thu 

thập, tập hợp, lập danh mục minh chứng theo các tiêu chí của Bộ chỉ số.  

4. Triển khai các nhiệm vụ đảm bảo đúng tiến độ, nội dung của Kế hoạch theo 

phụ lục đính kèm. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo 

- Ban hành kế hoạch để tổ chức hướng dẫn, giám sát, kiểm tra, đánh giá ngoài 

và công nhận mức độ chuyển đổi số theo Bộ chỉ số cho các trường Mầm non, Tiểu 

học và THCS trên địa bàn quận; 

- Triển khai làm điểm việc kiểm tra, đánh giá ngoài, công nhận mức độ chuyển 

đổi số đối với 03 trường Mầm non Tuổi Hoa, Tiểu học Thủ Lệ, THCS Thành Công; 

triển khai đại trà đối với các trường Mầm non, Tiểu học và THCS còn lại trên địa 

bàn quận theo Bộ chỉ số. 

- Báo cáo kết quả thực hiện về Sở GDĐT Hà Nội trước ngày 31/5/2023 

- Hoàn thành cập nhật kết quả đánh giá trên hệ thống cơ sở dữ liệu ngành 

GDĐT trước ngày 20/6/2023 

- Công bố kết quả đánh giá mức độ chuyển đổi số của cơ sở giáo dục trên 

Cổng TTĐT và các phương tiện thông tin đại chúng. 

2. Các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn quận 

- Thực hiện tự đánh giá, chấm điểm mức độ chuyển đổi số theo các tiêu chí 

của Bộ chỉ số. Hiệu trưởng các trường học ban hành quyết định phê duyệt kết quả 

tự đánh giá. 

- Báo cáo công tác triển khai tự đánh giá, kết quả đánh giá mức độ chuyên đối 

số về Phòng GDĐT quận trước ngày 31/3/2023. 

- Cập nhật kết quả tự đánh giá lên hệ thống cơ sở dữ liệu Ngành tại 

https://csdl.hanoi.edu.vn trước ngày 31/5/2023. 

Trên đây là Kế hoạch Triển khai đánh giá mức độ chuyển đổi số trong các 

trường Mầm non, Tiểu học và THCS trên địa bàn quận Ba Đình năm học 2022-2023, 

Phòng GDĐT đề nghị các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn quận 

https://csdl.hanoi.edu.vn/
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nghiêm túc triển khai, thực hiện. Trong quá trình triển khai, thực hiện nếu có khó 

khăn vướng mắc báo cáo về Phòng GDĐT qua đ/c Trần Đức Hải - Chuyên viên phụ 

trách để phối hợp giải quyết./. 

Nơi nhận: 

- Sở GDĐT Hà Nội; 

- UBND quận;  

- Đ/c Chủ tịch UBND quận; 

- Đ/c Phạm Thị Diễm - PCT UBND quận; 

- Phòng VHTT quận; 

- Văn phòng HĐND-UBND quận; 

- Các trường MN, TH, THCS trên địa bàn; 

- Lưu: VT. 

 

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

Lê Đức Thuận  
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PHỤ LỤC 

Lịch công tác triển khai đánh giá mức độ chuyển đổi số các trường Mầm non, 

Tiểu học và THCS trên địa bàn quận Ba Đình năm học 2022-2023 

(Kèm theo kế hoạch số 14/KH-PGDĐT ngày 27/02/2023) 

 

TT Nội dung  Thời gian  Sản phẩm 

I. Phòng Giáo dục và Đào tạo 

1 

Xây dựng và ban hành 

kế hoạch đánh giá mức 

độ chuyển đổi số 

Tháng 2/2023 
Ban hành kế hoạch kiểm tra, 

đánh giá 

2 

Ban hành quyết định 

thành lập các đoàn kiểm 

tra, đánh giá ngoài của 

Phòng GDĐT 

Tháng 4/2023 

Ban hành Quyết định thành lập 

các đoàn kiểm tra, đánh giá, 

phân công nhiệm vụ các thành 

viên, lập kế hoạch kiểm tra các 

đơn vị trực thuộc 

3 

Thực hiện kiểm tra, đánh 

giá ngoài các đơn vị trên 

địa bàn quận 

Tháng 3-5/2023 

Hoàn thành công tác kiểm tra, 

đánh giá các đơn vị trên địa bàn 

quận, lập danh sách các đơn vị 

đề nghị công nhận mức độ 

chuyển đổi số 

4 

Công nhận mức độ 

chuyển đổi số của các 

đơn vị 

Tháng 5/2023 

Ban hành quyết định công nhận 

mức độ chuyển đổi số của các 

đơn vị, báo cáo Sở GDĐT 

II. Các trường Mầm non, Tiểu học và THCS trên địa bàn quận 

1 

Tự đánh giá mức độ 

chuyển đổi số theo Bộ 

chỉ số; Phê duyệt kết quả 

Tháng 3/2023 

Biên bản tự đánh giá 

Quyết định công nhận kết quả tự 

đánh giá của đơn vị 

2 
Đề nghị đánh giá ngoài 

mức độ chuyển đổi số 
Tháng 3/2023 Tờ trình gửi Phòng GDĐT quận 

3 

Thực hiện đánh giá 

ngoài theo kế hoạch của 

Phòng GDĐT quận 

Tháng 4-5/2023 
Giấy chứng nhận kết quả mức 

độ chuyên đổi số 

4 

Cập nhật kết quả đánh 

giá trên cơ sở dữ liệu 

Ngành 

Tháng 5/2023  

5 
Công bố kết quả trên 

trang TTĐT của đơn vị 
Tháng 5/2023  
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