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Văn Giang, ngày 17 tháng 11 năm 2020 

 

           Kính gửi: 

                - Các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở trong huyện; 

               - Trường Tiểu học và THCS Phụng Công. 

 

Hệ thống Cổng thông tin điện tử của các đơn vị giáo dục thuộc ngành 

Giáo dục Văn Giang được chính thức khai thác, sử dụng từ tháng 12 năm 2018. 

Sau 02 năm hoạt động, hệ thống Cổng thông tin điện tử đã đạt được một số kết 

quả tích cực, bước đầu thiết lập kênh trao đổi tin tức, văn bản giữa Phòng 

GD&ĐT với các nhà trường, giữa các nhà trường với cha, mẹ học sinh …Tuy 

vậy, chất lượng hoạt động của đa số các Cổng thông tin điện tử còn ở mức thấp. 

Chỉ có một số ít các đơn vị quản lý, vận hành, sử dụng thường xuyên, có hiệu 

quả Cổng thông tin điện tử,  vẫn còn nhiều đơn vị chưa quan tâm thích đáng tới 

nội dung này. 

Thực hiện Thông tư số 37/2020/TT-BGDĐT ngày 05/10/2020 của 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 giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và các cơ 

sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; Nhằm tiếp 

tục đẩy mạnh hoạt động, tăng cường hiệu quả của Cổng thông tin điện tử, Phòng 

Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn và yêu cầu các đơn vị thực hiện tốt một số nội 

dung sau: 

1. Thành lập, hoặc bổ sung, kiện toàn Ban biên tập Cổng thông tin điện tử 

(hoạt động theo hình thức kiêm nhiệm), quy định rõ trách nhiệm, chế độ làm 

việc của các thành viên. 

2. Trên cơ sở tài liệu hướng dẫn của Viettel Văn Giang, các đơn vị tiến 

hành chỉnh sửa giao diện, bố cục, logo, banner…  của Cổng thông tin điện tử  

đơn vị mình sao cho đảm bảo tính khoa học, rõ ràng và có tính thẩm mĩ cao. 

3. Thực hiện đăng tải các nội dung thông tin (đảm bảo các nội dung thông 

tin chủ yếu theo hướng dẫn tại Điều 9, Thông tư 37/2020/TT-GD&ĐT ngày 



05/10/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong đó đặc biệt chú ý nội dung về 

thực hiện Công khai quy định tại Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 

28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thực hiện công khai 

đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân). Tích 

cực, thường xuyên đưa tin, viết bài về các hoạt động giáo dục của đơn vị, tăng 

cường đưa tin về các hoạt động, các kế  hoạch của nhà trường để cha mẹ học 

sinh có thể nắm được và phối hợp cùng nhà trường trong công tác quản lý, giáo 

dục học sinh. 

Các nội dung đăng tải trên Cổng thông tin điện tử phải đảm bảo chính 

xác, khoa học, đúng với quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, 

pháp luật của Nhà nước; Tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo mật, an 

toàn an ninh mạng, sở hữu trí tuệ … 

Các bài viết, ảnh, video clip về các hoạt động của đơn vị đăng tải trên 

Cổng thông tin điện tử cần được biên tập kỹ lưỡng về nội dung và hình thức 

thẩm mĩ. 

4. Sử dụng Cổng thông tin điện tử để nhận các văn bản điện tử của Phòng 

Giáo dục và Đào tạo gửi. 

Yêu cầu các nhà trường thực hiện nghiêm túc các nội dung trên./.  

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: VT, CNTT.  

 

 

  

 

 

 

 

  


