
UBND TỈNH ĐẮK NÔNG 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  

 

Số:            /SGDĐT-VP 

V/v cập nhật thông tin kết nối Internet    

và ứng dụng CNTT trên                               

hệ thống cơ sở dữ liệu  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Đắk Nông, ngày     tháng 7 năm 2022 

 

Kính gửi:  

- Phòng GDĐT các huyện, thành phố; 

- Các đơn vị trực thuộc; 

- Các Trung tâm GDNN- GDTX huyện. 

 

Thực hiện công căn số 455/CNTT ngày 18/7/2022 của Cục Công nghệ 

thông tin - Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc cập nhật thông tin kết nối Internet và 

Ứng dụng CNTT trên hệ thống cơ sở dữ liệu ngành giáo dục và đào tạo 

(csdl.moet.gov.vn) để phục vụ xây dựng và triển khai kế hoạch chuyển đổi số 

trong giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị thực hiện cập nhật 

thông tin trên hệ thống cơ sở dữ liệu ngành giáo dục và đào tạo như sau: 

1. Các thông tin về kết nối Internet trường học 

2. Các thông tin về ứng dụng CNTT trong cơ sở giáo dục gồm: hạ tầng, 

thiết bị, ứng dụng CNTT phục vụ dạy và học trực tuyến. 

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các trường trực thuộc Sở, các trung tâm 

GDNN-GDTX và các Phòng GDĐT chỉ đạo các đơn vị giáo dục trên địa bàn 

thực hiện nghiêm túc các công việc theo nội dung, hướng dẫn và phụ lục (gửi 

kèm) của Công văn số 455/CNTT ngày 18/7/2022 của Cục Công nghệ thông tin 

- Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 30/7/2022. 

Nhận được Công văn này, các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, VP.  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trần Sĩ Thành 
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