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Số: 435/GDĐT

Sa Đéc, ngày 21tháng 8 năm 2020

V/v thực hiện chương trình Vnedu ở các
trường phổ thông, mầm non và tăng cường
quản lý, điều hành giáo dục năm học 20202021

Kính gửi:

- Hiệu trưởng các trường MN, TH, THCS.

Tiếp tục thực hiện Công văn số 199/UBND-VX của UBND tỉnh Đồng Tháp
ngày 03 tháng 8 năm 2015 về việc “Triển khai đại trà chương trình Vnedu cho các
trường phổ thông”,
Thực hiện công văn số 1003/SGDĐT-CNTTTBTV, ngày 20/08/2020 của Sở
Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Đồng Tháp v/v thực hiện chương trình Vnedu ở các trường
phổ thông, mầm non và tăng cường quản lý, điều hành giáo dục năm học 2020-2021,
Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố yêu cầu Hiệu trưởng các trường MN,
TH, THCS thực hiện nội dung như sau:
1. 100% trường Tiểu học, THCS có trách nhiệm khai thác sử dụng phần mềm
Vnedu để nhập các thông tin có liên quan đến học sinh lên cơ sở dữ liệu tập trung
của phần mềm. Việc này nhằm mục đích tạo một cơ sở dữ liệu thống nhất toàn để
phục vụ công tác khai thác, thống kê, phân tích số liệu; từ đó có những đề xuất những
hoạch định, chiến lược phát triển giáo dục phù hợp trong thời gian tới.
Đối với các trường mầm non, mẫu giáo trong thời gian tới khuyến khích khai
thác, sử dụng phần mềm Vnedu để giám sát hiệu quả tình hình học tập của học sinh;
rèn luyện sức khoẻ, chế độ ăn uống, dinh dưỡng phần ăn…của học sinh trường mầm
non, mẫu giáo và hoàn thiện cơ sở dữ liệu toàn ngành.
2. Khuyến khích 100% trường Tiểu học, THCS tiếp tục vận động cha mẹ học
sinh (với hình thức tự nguyện, xã hội hóa) tham gia dịch vụ Sổ liên lạc điện tử trên
phần mềm Vnedu (chi phí là 60.000 đồng/1 học sinh/1 năm học) để cha mẹ học sinh
nắm được kịp thời thông tin: học tập, rèn luyện phẩm chất đạo đức, kỹ năng sống,
sự tiến bộ của học sinh…theo từng tháng, học kỳ và năm học.
Lưu ý: Trường hợp cha mẹ học sinh không tham gia sử dụng dịch vụ sổ liên lạc
điện tử trên phần mềm thì cuối mỗi tháng, học kỳ, năm học vẫn được hiệu trưởng
các trường phổ thông có trách nhiệm thông báo kết quả rèn luyện, học tập, điểm số
chi tiết các môn học… của học sinh đến cha mẹ của học sinh đó biết theo đúng qui
định của Bộ GDĐT (kể cả trường hợp cha mẹ học sinh có tham gia tự nguyện sử
dụng chương trình Vnedu).
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3. Các trường Tiểu học, THCS cần tăng cường thực hiện Tin học hóa các loại
hồ sơ quản lý của trường học và hồ sơ chuyên môn của giáo viên khi khai thác sử
dụng phần mềm Vnedu.
Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Sa Đéc yêu cầu Hiệu trưởng các trường
MN, TH, THCS thực hiện nghiêm túc và đầy đủ các yêu cầu của tinh thần công văn
này. Mọi vướng mắc, cần giúp đỡ, xin liên hệ Phòng Giáo dục và Đào tạo (qua Ông
Nguyễn Thanh Liêm, tel: 3868155 hay 0815899878)./.
Nơi nhận:

TRƯỞNG PHÒNG

- Các trường MN, TH, THCS (để th/h);
- Lưu: VT.
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