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KẾ HOẠCH
Triển khai Hệ thống cơ sở dữ liệu tích hợp nghiệp vụ quản lý trường học và 

Phần mềm truyền thông eNetViet hỗ trợ công tác chỉ đạo, điều hành 
ngành GD&ĐT Hải Dương

Thực hiện Kế hoạch 2358/KH-UBND ngày 25/6/2021 của UBND tỉnh Hải 
Dương về Kế hoạch hành động Thực hiện Nghị quyết “Chuyển đổi số giai đoạn 
2021-2025, định hướng đến 2030” trên địa bàn tỉnh Hải Dương; Thỏa thuận hợp 
tác giữa Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) với Cục Công nghệ thông tin (CNTT) 
– Bộ GD&ĐT về triển khai ứng dụng và phát triển CNTT; Nhiệm vụ về ứng dụng 
CNTT năm học 2021-2022. 

Để tạo nền tảng cơ bản và lâu dài cho công cuộc “chuyển đổi số” trong ngành 
GD&ĐT tỉnh nhà, Sở GD&ĐT chủ trương xây dựng Hệ thống cơ sở dữ liệu (CSDL) 
ngành GĐ&ĐT Hải Dương độc lập, liên thông trực tuyến và đáp ứng các chuẩn dữ 
liệu, chuẩn kết nối với Hệ thống CSDL của Bộ GD&ĐT (theo Thông tư số 1904 
ngày 04/7/2019 của Bộ GD&ĐT); thống nhất nghiệp vụ quản lý trường học, các 
thống kê, báo cáo trên cùng một hệ thống và làm nền tảng cho việc triển khai các 
phần mềm ứng dụng khác trong ngành giáo dục.

Thực hiện chủ trương trên, Sở GD&ĐT xây dựng Kế hoạch triển khai thí điểm 
Hệ thống CSDL ngành tích hợp nghiệp vụ quản lý trường học và Phần mềm truyền 
thông eNetViet hỗ trợ công tác chỉ đạo, điều hành ngành GD&ĐT Hải Dương như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Tích hợp các nghiệp vụ quản lý trường học (quản lý học tập, quản lý điểm, 

sổ điểm điện tử, học bạ điện tử …) trực tiếp trên hệ thống CSDL ngành 
(http://csdl.haiduong.edu.vn). Các cơ sở giáo dục thực hiện các nghiệp vụ quản lý 
trường học, khai thác dữ liệu và báo cáo định kỳ trên cùng một hệ thống, đảm bảo 
dữ liệu liên thông trực tiếp, liên tục (các cơ sở giáo dục không phải thực hiện đồng 
bộ dữ liệu khi thực hiện các kì báo cáo đầu năm, giữa năm và cuối năm).

Xây dựng, mở rộng hệ thống báo cáo đáp ứng các yêu cầu đặc thù của các 
phòng chuyên môn trên CSDL ngành đảm bảo các cơ sở giáo dục không phải thực 
hiện các báo cáo đã có thông tin trên CSDL ngành.

Giới thiệu, tập huấn phần mềm truyền thông EnetViet hỗ trợ công tác chỉ 
đạo, điều hành ngành GDĐT Hải Dương.

http://csdl.haiduong.edu.vn
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2. Yêu cầu
Sở GD&ĐT, 100% các phòng GD&ĐT và cơ sở giáo dục được tập huấn, 

hướng dẫn quản trị và sử dụng Hệ thống CSDL ngành, Phần mềm truyền thông 
EnetViet hỗ trợ công tác chỉ đạo, điều hành giáo dục.

II. NỘI DUNG
1. Địa chỉ hệ thống CSDL ngành giáo dục Hải Dương
Thống nhất triển khai Hệ thống CSDL tích hợp các nghiệp vụ quản lý trường 

học ngành giáo dục tỉnh Hải Dương tại địa chỉ: http://csdl.haiduong.edu.vn.
2. Nội dung
- Sở GD&ĐT phối hợp với Trung tâm Giải pháp CNTT giáo dục – Cục 

CNTT (Bộ GD&ĐT) thiết lập, mở rộng chức năng quản lý trường học trên hệ thống 
CSDL ngành trước ngày 31/10/2021.

- Sở GD&ĐT, phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với 
Trung tâm Giải pháp CNTT giáo dục – Cục CNTT (Bộ GD&ĐT) tổ chức giới thiệu, 
tập huấn đào tạo cho các đơn vị nắm bắt, vận hành hệ thống trước ngày 20/11/2021 
(theo lịch tập huấn kèm theo).

- Các phòng chuyên môn thuộc Sở rà soát các báo cáo để xây dựng bổ sung 
lên hệ thống CSDL ngành, trước ngày 25/11/2021.

- Các cơ sở giáo dục chạy thử nghiệm hệ thống đến 30/12/2021 (thời gian 
thử nghiệm có thể thay đổi theo tình hình thực tế). Sau thời gian thí điểm, Sở tiến 
hành đánh giá lại hệ thống trên cơ sở thực tiễn triển khai, phản hồi của các đơn vị, 
nếu hệ thống đáp ứng tốt các yêu cầu nghiệp vụ Sở sẽ quyết định việc đưa hệ thống 
vào vận hành chính thức.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Giáo dục và Đào tạo
- Giao Phòng Kế hoạch – Tài chính xây dựng kế hoạch, văn bản hướng dẫn 

triển khai. Phối hợp với các phòng thuộc Sở, phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành 
phố và Trung tâm Giải pháp CNTT giáo dục – Cục CNTT (Bộ GD&ĐT) triển khai, 
tập huấn, hướng dẫn các đơn vị thực hiện; đánh giá hiệu quả, khả năng đáp ứng yêu 
cầu của hệ thống để tham mưu cho Lãnh đạo quyết định việc triển khai chính thức. 
Thường xuyên báo cáo tình hình triển khai với Lãnh đạo Sở.

- Các phòng chuyên môn Sở: Rà soát, xây dựng các biểu mẫu báo cáo để tích 
hợp lên CSDL ngành (đảm bảo các cơ sở giáo dục không phải thực hiện các báo 
cáo đã có thông tin trên CSDL ngành). Phối hợp với Phòng KHTC tổ chức thực 
hiện, kiểm tra, giám sát việc thực hiện của các đơn vị, đánh giá hiệu quả của hệ 
thống.

http://csdl.haiduong.edu.vn
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2. Phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố
- Phân công cán bộ làm đầu mối phối hợp với Sở GD&ĐT, Trung tâm Giải 

pháp CNTT giáo dục – Cục CNTT (Bộ GD&ĐT) để tổ chức triển khai.
- Thành lập Tổ công tác chuyên trách triển khai tập huấn, chuyển giao phần 

mềm trên địa bàn.
- Triệu tập cán bộ, giáo viên các nhà trường tham gia theo kế hoạch của Sở.
- Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các trường thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các 

nội dung Kế hoạch.
- Tổng hợp các kiến nghị, đề xuất của các đơn vị gửi về Sở và phối hợp với 

đơn vị triển khai xử lý.
3. Các nhà trường
-  Cử cán bộ, giáo viên tham gia lớp tập huấn theo kế hoạch của Sở, Phòng 

GD&ĐT. Cán bộ, giáo viên dự tập huấn phải nghiên cứu tài liệu hướng dẫn trước 
khi tham gia tập huấn (tài liệu hướng dẫn gửi kèm kế hoạch).

- Triển khai tập huấn, hướng dẫn quy trình nghiệp vụ quản lý trường học tích 
hợp trên CSDL ngành cho cán bộ, giáo viên nhà trường; thực hiện báo cáo thống 
kê trên Hệ thống CSDL ngành thường xuyên, định kỳ theo yêu cầu của Sở, Bộ 
GD&ĐT.

- Chủ động đề xuất các nội dung cần bổ sung, hoàn thiện hệ thống.
Trên đây là kế hoạch Hệ thống CSDL (tích hợp nghiệp vụ quản lý trường 

học) và Phần mềm truyền thông eNetViet hỗ trợ công tác chỉ đạo, điều hành ngành 
GD&ĐT tỉnh Hải Dương. 

Trong quá trình triển khai thực hiện, có vướng mắc đề nghị các đơn vị liên 
hệ về Sở GD&ĐT (qua phòng Kế hoạch - Tài chính, đ/c Vũ Xuân Trường, điện 
thoại: 0912.168.468; hoặc các đầu mối các phòng thuộc Sở)./.

Nơi nhận:
- Cục CNTT-Bộ GD&ĐT (Để báo cáo);
- Lãnh đạo Sở (Để báo cáo);
- Các phòng thuộc Sở;
- Phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố;
- Các trường THPT, TT GDNN-GDTX, TCVHNT-DL;
- Website Sở;
- Lưu VT, KHTC.

GIÁM ĐỐC

Lương Văn Việt
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LỊCH TỔ CHỨC TẬP HUẤN

(Kèm theo Kế hoạch số:            /KH-SGDĐT ngày       /11/2021)
1. Thành phần:
- Bộ GDĐT: Lãnh đạo, cán bộ Trung tâm ứng dụng CNTT – Cục CNTT; Đơn vị 
hỗ trợ triển khai. 
- Sở GDĐT: Lãnh đạo, cán bộ phòng chuyên môn.
 - Phòng GDĐT: Lãnh đạo, cán bộ phụ trách cấp học.
 - Các trường: Lãnh đạo, cán bộ phụ trách hệ thống Quản lý trường học, Cơ sở dữ 
liệu ngành.
2. Hình thức tập huấn: Trực tuyến qua Zoom Meeting:  https://zoom.us/j/95190247891 
(hoặc ID: 95190247891)
3. Thời gian: 

STT Cấp Thời gian

1 Tiểu học 8h00' ngày 10/11/2021

2 Trung học cơ sở 14h00' ngày 10/11/2021

3 Mầm non 8h00' ngày 11/11/2021

4
THPT; TT GDNN-GDTX, TT 
GDTX - Ngoại ngữ, tin học tỉnh; 
TC VHNTDL 

14h00' ngày 11/11/2021

5 Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT
Tổ chức tập huấn sau khi hoàn thành xây 
dựng tích hợp các báo cáo chuyên môn 
trên CSDL ngành.

https://zoom.us/j/95190247891
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