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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
Châu Thành, ngày 17 tháng 3 năm 2020

V/v chấn chỉnh và tăng cường hiệu
quả hoạt động cổng Thông tin điện
tử trường học
Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, THCS
Thực hiện Công văn số 689/SGDĐT-CNTTTVTB ngày 17 tháng 3 năm
2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang về việc tăng cường hoạt động cổng
thông tin điện tử;
Thời gian qua, thực hiện theo các văn bản chỉ đạo của ngành các đơn vị
trường học đã xây dựng cổng Thông tin điện tử (Website) đưa vào hoạt động khá
ổn định. Các Website đã hỗ trợ tích cực cho ngành trong việc truyền tải thông tin
về chủ trương, chính sách của ngành đến giáo viên, nhân viên, phụ huynh học sinh.
Tuy nhiên, qua theo dõi thực tế, vẫn còn một số Website các đơn vị hoạt động chưa
hiệu quả, chưa thường xuyên đăng tải các tin bài, các chuyên mục, tin bài chưa
đảm bảo theo các văn bản hướng dẫn của cấp trên. Để khắc phục các hạn chế trên,
Phòng GDĐT yêu cầu các đơn vị thực hiện các công việc sau:
1. Củng cố, chấn chỉnh lại hoạt động của Ban biên tập; quán triệt trong Ban
biên tập đầy đủ các nội dung tại Văn bản số 1373/SGDĐT-CNTTTVTB ngày
31/07/2019 của Sở GDĐT về việc thông tin về trang thông tin điện tử của Sở và
các cổng thông tin điện tử thành phần.
2. Tăng cường cập nhật các thông tin, hoạt động của ngành, đảm bảo thông
tin trên Website được cập nhật thường xuyên, chính xác, kịp thời, đủ nội dung và
hình thức; phục vụ tốt công tác thông tin, việc quản lý, giảng dạy tại đơn vị.
3. Rà soát, điều chỉnh các chuyên mục, nội dung thông tin của website đảm
bảo theo các yêu cầu tại Nghị định 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính
phủ, Thông tư số 26/2009/TT-BTTTT ngày 21/7/2009 của Bộ Thông tin và Truyền
thông và Thông tư số 53/2012/TT-BGDĐT ngày 20/12/2012 của Bộ GDĐT.
4. Trưởng ban biên tập thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở cán bộ
phụ trách tiến hành rà soát, điều chỉnh lại chuyên mục, nội dung thông tin của
website đúng theo các yêu cầu công văn này. Lưu ý các đơn vị tuyệt đối không
cung cấp thông tin cá nhân của giáo viên, học sinh lên trang thông tin điện tử nếu
cần chỉ cung cấp kiểu tra cứu thông tin. (đính kèm danh mục các chuyên mục trên
1 website trường học).
5. Các đơn vị báo cáo tình hình xây dựng và khai thác sử dụng Website của
đơn vị lồng ghép vào trong báo cáo sơ kết, tổng kết năm học. Các trường cung cấp
thông tin Website của đơn vị gửi về Phòng GDĐT (bằng file ký số và báo Online)

để cập nhật lên Website Phòng và báo cáo về Sở GDĐT trƣớc ngày 24/3/2020
(mẫu đính kèm).
6. Một số lưu ý:
- Các đơn vị cần phải duy trì tên miền đã đăng ký, không để xảy ra các
trường hợp sau khi hết hạn không tiếp tục duy trì dẫn đến tên miền bị đơn vị khác
sử dụng vào mục đích khác.
- Khi xây dựng cổng thông tin điện tử cần ưu tiên xem xét yếu tố truy cập
trên thiết bị di động, bố cục nội dung trên Website phải phù hợp với thiết bị di
động (hạn chế đầu trang là hình ảnh hoạt động của đơn vị vì khi truy cập vào chỉ
thấy hình ảnh không thấy được những nội dung cần thông tin, tuyên truyền, hình
ảnh hoạt động của đơn vị chỉ nên đưa vào 1 chuyên mục trong Website).
Yêu cầu Thủ trưởng đơn vị triển khai, thực hiện tốt tinh thần công văn này.
Trong quá trình thực hiện có vấn đề gì chưa rõ cần liên hệ với Phòng GDĐT (bộ
phận phụ trách CNTT) để được hướng dẫn thêm./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- BLĐ và CV Phòng GDĐT;
- Lưu: VT, CNTT.
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Lâm Chí Thành

CÁC CHUYÊN MỤC TRÊN WEBSITE TRƢỜNG HỌC
(Kèm theo Công văn số 211/PGDĐT, ngày 17/3/2020 của Phòng GDĐT Châu Thành)

___________________
I. Những thông tin bắt buộc 01 website trƣờng học: (Theo Thông tư số
53/2012/TT-BGDĐT ngày 20/12/2012 của Bộ GDĐT )
- Sơ đồ tổ chức.
- Cơ cấu tổ chức các đơn vị.
- Cung cấp thông tin về chức năng, nhiệm vụ của lãnh đạo của đơn vị.
- Danh bạ liên hệ cán bộ, giáo viên, nhân viên của đơn vị.
- Cung cấp cơ sở dữ liệu văn bản điều hành lên website (văn bản, nội quy, quy
chế, .....)
- Niên giám thống kê số liệu giáo dục của đơn vị trong vòng 5 năm gần đây nhất
(Số lớp, Số giáo viên, Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông,...)
- Cung cấp thông tin lên website về “ba công khai” theo yêu cầu của Thông tư số
36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ GDĐT:
+ Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế.
+ Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục.
+ Công khai thu chi tài chính.
- Tài nguyên (bài giảng, sách điện tử, phần mềm, ..)
- Mục liên hệ, lấy ý kiến đóng góp của nhân dân trên website.
- Các đường lên kết đến các website của Bộ, Sở, Phòng,...
- Tin tức hoạt động của đơn vị.
- Thời khóa biểu.
- Thông báo (lịch nhập học, lịch đóng tiền học phí, lịch họp của giáo viên,...).
II. Các chuyên mục bổ sung tùy theo đơn vị:
- Tích hợp hệ thống quản lý trường học trực tuyến.
- Hệ thống quản lý hồ sơ, kết quả học tập và rèn luyện của học sinh (chỉ cung cấp
hình thức tra cứu)
- Hệ thống quản lý nhân sự (chỉ cung cấp hình thức tra cứu, phần quyền truy
cập).
- Hệ thống quản lý trang thiết bị.
- Hệ thống quản lý thư viện điện tử.
- Hệ thống quản lý văn bản và điều hành,……..

PHÒNG GDĐT CHÂU THÀNH
TRƢỜNG .......…………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
..........., ngày

tháng 3 năm 2020

THÔNG TIN ĐƠN VỊ
_______________________________
-

Tên đơn vị: …………………………………
Địa chỉ: ……………………………………………
Điện thoại: ………………………………………
Email (angiang.gov.vn): ………………………………
Địa chỉ Website: …………………………………………
Tên Hiệu trưởng: …………………………………………
Số điện thoại Hiệu trưởng: ………………………………
Email Hiệu trưởng (angiang.gov.vn): ……………………………………

Nơi nhận:
- Phòng GDĐT;
- Lưu: VT.

HIỆU TRƢỞNG

