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Kính gửi: 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố; 
- Các đơn vị trực thuộc Sở; 
- Trường Phổ thông Hermann Gmeiner; 

- Các Trung tâm GDNN-GDTX các huyện, thành phố. 
 

Nhằm tăng cường thêm kênh thông tin, cung cấp các dịch vụ của ngành giáo 
dục và đào tạo cho tổ chức, cá nhân, cung cấp thông tin, hình ảnh về hoạt động, điều 

hành của Sở Giáo dục và Đào tạo, tuyên truyền về hoạt động chuyển đổi số; Sở Giáo 
dục và Đào tạo công bố kênh thông tin của Cổng thông tin điện tử trên nền tảng mạng 

xã hội Zalo, đồng thời yêu cầu các đơn vị thực hiện các nội dung sau: 

1. Tuyên truyền, giới thiệu với hình thức phù hợp về Cổng thông tin điện tử Sở 

Giáo dục và Đào tạo trên Zalo để đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, 
người dân tham gia. 

2. Tổ chức hướng dẫn cho cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, phụ huynh 

(phân công giáo viên hướng dẫn, lồng ghép vào các buổi sinh hoạt lớp, sinh hoạt 
chuyên đề, họp hội đồng giáo viên, họp phụ huynh học sinh,…) tham gia Cổng thông 

tin điện tử Sở Giáo dục và Đào tạo trên Zalo (hướng dẫn chi tiết tại phụ lục). 

3. Cổng thông tin điện tử Sở Giáo dục và Đào tạo trên Zalo cung cấp các nội 

dung sau: 

- Tích hợp với Cổng dịch vụ công của tỉnh. Tổ chức, cá nhân có thể nộp hồ sơ 

trực tuyến tại đây hoặc tra cứu hồ sơ hoặc xem các hướng dẫn thực hiện các thủ tục 
hành chính thường phát sinh như Chuyển trường đối với học sinh trung học phổ 

thông; Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ. 

- Cung cấp văn bản điều hành và tuyên truyền chuyển đổi số của Sở Giáo dục 

và Đào tạo. 

- Tra cứu kết quả học tập, điểm thi tốt nghiệp THPT, tuyển sinh 10… 

4. Việc thực hiện tuyên truyền, giới thiệu Cổng thông tin điện tử Sở Giáo dục 
và Đào tạo trên Zalo để cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, người dân tham gia 
là góp phần thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ về chuyển đổi số của ngành giáo dục 

và đào tạo.  

Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức nhiều đợt khảo sát qua các thông báo, tin 

nhắn trên Cổng thông tin này đối với thành viên (người đã tham gia vào Cổng) để 
đánh giá việc tổ chức thực hiện của các đơn vị về các nội dung tại Công văn này.  
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Đồng thời, thông qua kênh này, Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện việc chấm 
điểm thực hiện chuyển đổi số cho các cơ sở giáo dục đối với các tiêu chí chấm điểm 

thông qua khảo sát, điều tra (dự kiến triển khai chấm điểm thực hiện chuyển đổi số 
vào đầu năm học 2022-2023). 

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm các nội dung tại 

Công văn này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Giám đốc Sở GD&ĐT (b/c); 
- Phó Giám đốc Sở GD&ĐT; 
- Website Sở GD&ĐT; 
- Lưu: VT. 

KT.GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 
 

 
Võ Văn Luyến 
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PHỤ LỤC 
Hướng dẫn kết nối, tham gia Cổng thông tin điện tử Sở Giáo dục và Đào tạo 

Bến Tre trên Zalo 
Cách 1: Quét mã QR 

Bước 1: Mở ứng dụng Zalo trên điện thoại 

Bước 2: Mở chức năng quét mã 

 
Bước 3: Quét mã QR sau để chuyển đến cổng thông tin điện tử Sở Giáo dục và Đào 

tạo Bến Tre 

 
Bước 4: Bấm nút “Quan tâm” để nhận các tin tức và truy cập xem thông tin 
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(Ngoài ra có thể truy cập vào các Menu của cổng để xem thông tin hoặc tương tác, 
nhắn tin,…) 
Cách 2: Tìm kiếm trên Zalo 

Bước 1: Mở ứng dụng Zalo trên điện thoại 
Bước 2: Nhập tìm kiếm cụm từ “Sở Giáo dục và Đào tạo Bến Tre” 

 
Bước 3: Bấm chọn tên “Sở Giáo dục và Đào tạo Bến Tre” (02 lần) 
Bước 4: Bấm nút “Quan tâm” để nhận các tin tức và truy cập xem thông tin 

 
(Ngoài ra có thể truy cập vào các Menu của cổng để xem thông tin hoặc tương tác, 

nhắn tin,…) 
-------------------- 
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