
UBND TỈNH KON TUM 
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Số:           /SGDĐT-VP 
V/v triển khai Hệ thống quản lý hồ sơ 

số giáo dục trên địa bàn tỉnh Kon 
Tum năm học 2022-2023 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Kon Tum, ngày      tháng     năm  

 
Kính gửi:   

- Phòng GDĐT các huyện, thành phố; 
- Các đơn vị trực thuộc Sở GDĐT; 
- Trung Tâm GDNN - GDTX các huyện. 

 

Căn cứ Kế hoạch số 83/KH-SGDĐT ngày 14/7/2022 về việc triển khai thực 

hiện tăng cường ứng dụng Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số ngành Giáo dục 
và Đào tạo giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030; 

Xét đề nghị của Viễn thông Kon Tum tại Công văn số 745/VNPT-KT-CNTT 
ngày 29/8/2022 về việc đề xuất triển khai miễn phí Hệ thống quản lý hồ sơ số giáo 

dục trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm học 2022-2023; 

Để kịp thời triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về Chuyển đổi số 
trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), đặc biệt là công tác triển khai Chữ ký 
số cho toàn bộ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên tại các trường phổ thông trên 

Hệ thống hồ sơ số giáo dục trên địa bàn toàn tỉnh từ năm học 2022-2023; 

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở, Giám 
đốc Trung tâm GDNN - GDTX các huyện, Trưởng phòng GDĐT các huyện, thành 

phố chỉ đạo các cơ sở giáo dục phổ thông thuộc quyền quản lý tạo điều kiện thuận 
lợi và phối hợp chặt chẽ với Viễn thông Kon Tum triển khai miễn phí Hệ thống Quản 

lý hồ sơ giáo dục trên địa bàn tỉnh trong năm học 2022-2023. 

Đầu mối cán bộ kỹ thuật của Viễn thông Kon Tum thực hiện việc triển khai 

Hệ thống Quản lý hồ sơ giáo dục: Ông Nguyễn Thúc Siêu, chức vụ: Phó phòng giải 
pháp - Trung tâm Công nghệ thông tin, email: sieunt.ktm@vnpt.vn, điện thoại: 091 

656 1579. 

Nhận được Công văn này, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị phối 

hợp chặt chẽ với Viên thông Kon Tum để triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Viễn thông Kon Tum (phối hợp); 
- Các Đơn vị hành chính thuộc Sở (thực hiện); 
- GĐ, Các Phó GĐ Sở GDĐT (theo dõi, chỉ đạo); 
- Lưu: VT, VP. 

 GIÁM ĐỐC 

 
 

 
 
 

Phạm Thị Trung 
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