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QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Trung tâm Giải pháp công nghệ thông tin giáo dục
thuộc Cục Công nghệ thông tin, Bộ Giáo dục và Đào tạo

QUYẾT ĐỊNH

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;
Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ quy định
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáodục và đào tạo;
Căn cứ Nghị định số 263-NQ/BCSĐ ngày 16/8/2017 của Ban Cán sự Đảng Bộ
Giáo dục và Đào tạo về chủ trương thành lập Trung tâm Giải Pháp công nghệ thông tin
giáo dục thuộc Cục Công nghệ thông tin;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Vụ trưởng Vụ Tổ chức
cán bộ,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Trung tâm Giải pháp công nghệ thông tin giáo dục thuộc Cục
Công nghệ thông tin, Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Trung tâm Giải pháp công nghệ thông tin giáo dục là đơn vị sự nghiệp công lập tự
bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư; có tư cách pháp nhân, có con dấu, được mở tài
khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng thương mại, hoạt động theo quy định của pháp
luật.
Điều 2. Trung tâm Giải pháp công nghệ thông tin giáo dục thực hiện chức năng,
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và
Đào tạo.
Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.
Các ông (bà) Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục
Công nghệ thông tin, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị có liên
quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Nội vụ;
- Các Thứ trưởng;
- Các đơn vị thuộc Bộ;
- Lưu: VT, TCCB.

Giới thiệu Trung tâm

Chức năng Giới thiệu

Trung tâm Giải pháp công nghệ thông tin (CNTT) giáo dục thuộc Cục CNTT - Bộ Giáo dục và Đào tạo

Trung tâm Giải pháp công nghệ thông tin (CNTT) giáo dục được thành lập theo Quyết định số 3128/QĐ-BGDĐT ngày 29/8/2017 của Bộ
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Ngày 20/11/2017 Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định số 4900/QĐ-BGDĐT về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt
động của Trung tâm Giải pháp CNTT giáo dục, trong đó quy định rõ chức năng và nhiệm vụ của Trung tâm.
Trung tâm Giải pháp CNTT giáo dục là đơn vị trực thuộc Cục CNTT, Bộ Giáo dục và Đào tạo, có chức năng cung cấp dịch vụ CNTT cho
ngành giáo dục theo quy định của pháp luật.
1. Xây dựng, vận hành, bảo dưỡng hạ tầng, hệ thống CNTT, đảm bảo an toàn thông tin của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
2. Nghiên cứu, xây dựng, tích hợp, xử lý, khai thác, bảo dưỡng hệ thống cơ sở dữ liệu và các hệ thống thông tin phục vụ quản lý, dạy, học
quy mô toàn ngành Giáo dục và Đào tạo.

Nhiệm vụ

3. Thực hiện các hoạt động dịch vụ tư vấn, giám sát về giải pháp, xây dựng và đánh giá các chương trình, dự án ứng dụng CNTT liên
quan đến lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo.
4. Tổ chức cung cấp dịch vụ về chuyển giao công nghệ, công nghệ giáo dục, nghiên cứu khoa học liên quan đến CNTT trong lĩnh vực
Giáo dục và Đào tạo.
5. Phát triển và thương mại các sản phẩm, giải pháp, dịch vụ CNTTtheo quy định của pháp luật.
6. Thực hiện dịch vụ công, dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ lưu trữ, xử lý, cung cấp thông tin, dữ liệu và thương mại hóa thông tin, dữ liệu
trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo theo quy định của pháp luật.
7. Huy động các nguồn lực để triển khai thực hiện các hoạt động phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm.
8. Thực hiện công tác cải cách hành chính, chế độ thông tin, báo cáo theo chương trình kế hoạch và quy định của Cục CNTT.
9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Cục trưởng Cục CNTT giao.
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Hệ thống CSDL giáo dục của địa phương
Hệ thống CSDL giáo dục về GDMN&GDPT tại địa phương (CSDL địa phương) được Trung tâm Giải pháp
CNTT giáo dục triển khai là một CSDL tập trung, dùng thống nhất toàn ngành tại Tỉnh/Thành phố nhằm
cung cấp các thông tin đầy đủ, nhanh chóng, chính xác phục vụ công tác quản lý điều hành, hỗ trợ ra
quyết định của các cơ quan quản lý giáo dục (Phòng GDĐT, Sở GDĐT).
Các tính năng nổi bật của hệ thống: Đáp ứng đầy đủ các báo cáo thống kê theo yêu cầu của Bộ GDĐT;
Đáp ứng quy định về chuẩn kỹ thuật dữ liệu của hệ thống CSDL toàn ngành; Kết nối, trao đổi dữ liệu với
CSDL toàn ngành Bộ GDĐT; Đã được tích hợp phần mềm quản lý trường học với đầy đủ các phân hệ
chức năng phục vụ công tác quản lý tại nhà trường.
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Hệ thống Cổng thông tin điện tử
Cổng thông tin điện tử ra đời để giải quyết những hạn chế mà website truyền thống đang gặp phải. Cổng
thông tin điện tử là điểm truy cập tập trung và duy nhất; tích hợp các kênh thông tin các dịch vụ, ứng
dụng; thực hiện trao đổi thông tin, dữ liệu với các hệ thống thông tin, đồng thời thực hiện cung cấp và trao
đổi với người sử dụng thông qua một phương thức thống nhất trên nền tảng Web tại bất kỳ thời điểm nào
và từ bất kỳ đâu.
Đặc biệt hệ thống Cổng thông tin điện tử cho phép tích hợp với các hệ thống phần mềm trực tuyến khác
vào chung một hệ thống như: Trang tin điện tử, Hệ thống thông tin Quản lý Giáo dục, Thư viện điện tử,…
Người dùng chỉ cần 1 tài khoản duy nhất để truy cập tất cả phần mềm giúp tiết kiệm thời gian, việc quản
lý tài khoản trở nên dễ dàng hơn.
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Sản phẩm Thư viện điện tử (Thư viện số)
Phần mềm quản lý Thư viện số là giải pháp phần mềm với tính năng ưu việt vượt trội trong quản lý tích
hợp nghiệp vụ thư viện truyền thống và thư viện điện tử hiện đại, đáp ứng toàn bộ yêu cầu nghiệp vụ quản
lý, báo cáo tại đơn vị triển khai phần mềm theo quy định của các cấp . Đặc biệt hệ thống thư viện cung
cấp đầy đủ các mẫu biểu báo cáo, phục vụ đắc lực cho ban giám hiệu nhà trường trong quá trình theo dõi
và quản lý thư viện.
Phần mềm quản lý Thư viện số được xây dựng trên nền tảng công nghệ điện toán đám mây, người dùng
không cần phải cài đặt, chỉ cần có mạng Internet là có thể sử dụng được hệ thống ở bất cứ nơi đâu. Hệ
thống thiết lập mã vạch tự động cho sách và ứng dụng đầu đọc mã vạch vào quản lý, mượn-trả sách tự
động.
Thư viện điện tử quản lý các tài liệu sách số, video, sách nói... cho phép đọc giả chọn và mượn tài liệu từ
xa, đồng thời lên thống kê báo cáo tự động, là xu hướng tất yếu của quản lý thư viện trong thời đại công
nghệ 4.0.
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Phần mềm Thi trắc nghiệm trực tuyến
“Hệ thống thi trắc nghiệm trực tuyến” là hệ thống khép kín từ khâu tổ chức ngân hàng câu hỏi, xây dựng
đề thi, tổ chức thi, chấm điểm và báo cáo thống kê.
Hỗ trợ công tác khảo sát đánh giá chất lượng của học sinh theo nhu cầu các cấp quản lý (Trường, Phòng
giáo dục, Sở giáo dục).
Cung cấp các số liệu thống kê đầy đủ, trực quan theo mục đích khảo sát.
Xây dựng môi trường luyện tập, ôn tập kiến thức trực tuyến. Giúp người học có thể tự học mọi lúc, mọi
nơi.
Giúp người học làm quen với dạng thi trắc nghiệm.
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Hệ thống mạng giáo dục trường học
Hệ thống mạng giáo dục trường học là mạng giáo dục trực tuyến tương tác hai chiều giúp lớp học trở
nên vui vẻ và sôi nổi hơn. Hệ thống mạng giáo dục trường học cung cấp cách thức để giao tiếp hiệu quả
giữa gia đình và nhà trường một cách nhanh chóng, hiện đại và tiết kiệm. Hệ thống mạng giáo dục
trường học giúp nâng cao chất lượng dạy và học, phát triển giáo dục theo xu hướng năng động, tạo môi
trường dạy học có tính tương tác hai chiều giữa giáo viên và phụ huynh.
Hệ thống mạng giáo dục trường học phù hợp với mọi loại hình trường học, có thể sử dụng trên máy tính
có kết nối internet hoặc trên các điện thoại sử dụng Androi và IOS thông qua App với các thao tác cài đặt
đơn giản, dễ dàng.
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Hệ thống quản lý văn bản và điều hành công việc E-Ofﬁce
E-Ofﬁce là giải pháp văn phòng điện tử được Trung tâm Giải pháp CNTT giáo dục xây dựng trên nền web
bao gồm các chức năng phục vụ việc quản lý điều hành công việc như: Quản lý văn bản, Quản lý công
việc, Hồ sơ tài liệu, Lịch làm việc, Tin tức…, tích hợp chữ ký số và liên thông với hệ thống quản lý văn bản
của Bộ GDĐT.
Đây là giải pháp dễ dàng triển khai và sử dụng, đã và đang được rất nhiều cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp
ứng dụng trong đó có nhiều bộ, ngành, các sở, ngân hàng, tổng công ty và các trường đại học.
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Hệ thống Học trực tuyến
Với kinh nghiệm thực tế nhiều năm trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Giải pháp CNTT giáo
dục (EITSC) đã nghiên cứu hoàn thiện Giải pháp Đào tạo trực tuyến, nhằm đơn giản hóa cũng như tối ưu
hiệu quả trong lĩnh vực đào tạo so với các phương pháp truyền thống.
Giải pháp Đào tạo trực tuyến được Trung tâm Giải pháp CNTT giáo dục thiết kế theo mô hình hệ thống
quản lý học tập LMS (Learning Management System). LMS giúp phân phối các tài liệu số hóa tới số
lượng lớn học viên, đồng thời hỗ trợ nhà quản lý dễ dàng theo dõi, điều chỉnh và đánh giá quá trình đào
tạo một các hiệu quả.
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Dịch vụ Hội Nghị trực tuyến
Hiện nay, xu hướng các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức nhà nước sử dụng công nghệ, giải pháp hội nghị
trực tuyến qua môi trường mạng đã trở nên rất phổ biến, đa dạng và không thể thiếu. Nắm bắt nhu cầu
và xu thế đó, Trung tâm Giải pháp CNTT giáo dục đã nghiên cứu, hoàn thiện giải pháp và dịch vụ Hội nghị
trực truyến nhằm giảm bớt chi phí tổ chức, thời gian đi lại cho các doanh nghiệp, đơn vị mà vẫn đảm bảo
tốt nhất chất lượng cuộc họp với các điểm nổi bật: chất lượng video sắc nét, khả năng kết nối lên tới 500
điểm cầu, không giới hạn thiết bị đầu cuối, triển khai nhanh chóng
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Dịch vụ duy trì, vận hành các hệ thống CNTT
Thực hiện nhiệm vụ “Nghiên cứu, xây dựng, tích hợp, xử lý, khai thác, bảo dương hệ thống cơ sở dữ liệu và
các hệ thống thông tin phục vụ quản lý, dạy, học quy mô toàn ngành GDĐT” được Bộ GDĐT giao tại
Quyết định số 3128/QĐ-BGDĐT ngày 29/8/2017, Trung tâm Giải pháp CNTT giáo dục đã nghiên cứu,
đưa vào triển khai dịch vụ duy trì vận hành, tập huấn, hỗ trợ sử dụng các hệ thống CNTT tại các đơn vị để
đảm bảo việc sử dụng của người dùng, hoạt động của các hệ thống được ổn định, thông suốt, đảm bảo
yêu cầu về báo cáo của Bộ GDĐT.
Một số dịch vụ hiện đang được Trung tâm triển khai: Duy trì, vận hành hệ thống PCGD-XMC; Duy trì, vận
hành hệ thống CSDL toàn ngành…
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Dịch vụ tư vấn, giám sát dự án CNTT
Công nghệ thông tin nói chung, CNTT trong giáo dục nói riêng là lĩnh vực có tốc độ phát triển vượt bậc
với sự ra đời liên tục của nhiều sản phẩm và giải pháp công nghệ mới. Để đảm bảo hiệu quả đầu tư cho
các đơn vị, Trung tâm Giải pháp CNTT giáo dục triển khai các dịch vụ tư vấn, giám sát về giải pháp, xây
dựng và đánh giá các chương trình, dự án ứng dụng CNTT liên quan đến lĩnh vực GDĐT.
Một số dịch vụ tư vấn hiện đang được Trung tâm triển khai: Tư vấn lập dự án, đề cương, thiết kế thi công
và tổng dự toán cho các dự án CNTT; Tư vấn thẩm tra và tư vấn giám sát dự án CNTT; Tư vấn giải pháp về
thiết bị mạng máy tính và viễn thông; Tư vấn giải pháp về thiết bị giám sát, an ninh; Tư vấn các giải pháp
ứng dụng CNTT…
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Phần mềm Kiểm định chất lượng giáo dục
Phần mềm Kiểm định chất lượng giáo dục được Trung tâm Giải pháp CNTT giáo dục triển khai là công
cụ hỗ trợ hiệu quả trong công tác tự đánh giá thực trạng của các cơ sở giáo dục qua các tiêu chuẩn: tổ
chức và quản lý nhà trường, hoạt động giáo dục, kết quả giáo dục…. theo các quy định của Bộ GDĐT.
Phần mềm giúp các cơ quan quản lý như Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT dễ dàng tổng hợp kết quả tự đánh
giá của các cơ sở giáo dục, lập kế đánh giá ngoài cũng như thực hiện các báo cáo đánh giá ngoài ngay
trên hệ thống. Phần mềm cũng hỗ trợ cập nhật, hiệu chỉnh tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá, thống kê số
liệu...
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