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sóobiaDDT-KHTC Thành phó Hô Chi Minh, ngày42thángl0näm 2020 

Ve triên khai mô hình quån ly "Truong 
hoc thông minh - An toàn - Không 

dùng tiên mat" tai các truong hÍc trên 
dja bàn thành phô H6 Chí Minh. 

Kính gëri: - Truong phòng Giáo dåc và �ào t¡o các quân - huyÇn 

- Hiçu truong các Truòng Trung hÍc phô thông công lp; 
- Thù truong các �on vË truc thuÙc So GDÐT. 

Can cú Quyét dËnh só 2164/QÐ-UBND ngày 12 tháng 6 n�m 2020 cça Uy 
ban nhân dân thành phÑ vÁ viÇc ban hành K� ho¡ch Triên khai thrc hiÇn NghË 
quyêt só 02/NQ-CP ngày 01 tháng 01 n�m 2020 cça Chinh phiù vê tiêp tåe thiro 
hiÇn nhïng nhiÇm vu, giäi pháp chù yêu cäi thiÇn môi truÓng kinh doanh, nang lrc 

canh tranh quôc gia n�m 2020; 

C�n cu Công v�n só 3668/UBND-VX ngày 09 tháng 9 n�m 2019 cça Uy ban 
nhân dân Thành phô Hô Chi Minh vê viÇc các giao dËch cân �ây nhanh thanh toán 

không dùng tiên m·t trong l+nh vå¢ y tê, giáo dyc; 

Cän cu Công v�n 3312/UBND-VX ngày 28 tháng 8 n�m 2020 cça Uy ban 
nhân dân Thành phô Hô Chi Minh vê co chê thu, së dung hÍc phí và các khoàn thu 
khác n�m hÍc 2020 2021 cça các co so giáo dåc và �ào t¡o công lp trên dËa bàn 
Thành phô Hô Chí Minh; 

Trên co s thôa thuân hop tác sô 42/NCPT ngày 04 tháng 4 n�m 2018 giïa So 
Giáo dåc và �ào tao và Tông Công ty Công nghiÇp Sai Gòn; Công v�n sô 
3185/GDÐT-VP ngày 13 tháng 9 n�m 2018 cça So Giáo dåc và �ào t¡o vê viÇc 
triên khai thù nghiÇm Mô hinh "Trrong hÍc thöng minh dên các truóng hÍc trên 

dja bàn thành phô Hô Chí Minh; 

Nh�m triên khai cå thê hóa nÙi dung �ê án "Xây dung Thành phô Hô Chí 
Minh tro thành �ô thË thông minh giai �o¡n 2017-2020, tam nhin dên näm 2025" 

ban hånh theo quyêt dinh sô 6179/QÐ-UBND ngày 23/11/2017 cça UBND Thành 
pho Hò Chí Minh, trong �ó có nêu: "Nâng cáp, mß rÙng giai pháp quán lý treong 
hoc de dáy manh thu tháp thóng tin quá trinh hoc tp cüa hoc snh huóng dên giáo 
duc dinh huóng cá thé", thuc hiÇn chú truong cia thành phô vë xây ding mÙt 
thành phó thông minh, con nguoi thong minh, t�ng tiÇn ích dich vu phuc vu phu 
huynh và hoc sinh, dông thài, cung câp công cu giúp nhà truong giáo duc, tao thói 
quen de hoc sinh se dung và làm quen mÙt phirong tiÇn thanh toán hiÇn �ai, hÙi 

nhap quoc té." 

So Giáo dåc và Dào t¡o �a triÃn khai thí �iÃm thuc tê Mô hình "Truong hÍc 

thöng minh - An toàn - Không dùng tiên mat" vÛi các tiÇn ích úng dång tai cac 

Truong THCS Lý Thánh Tông Qun 8 và Truong THCS Nguyên Gia Thiêu- 



Quan Tân Binh trong thoi gian qua, bao gôm: phát hành thé Vina:D cho hÍc sinh 
và giáo viên cça truÝng; �iêm danh hÍc sinh vào lÛp và diêm danh bán trú; châm 

công giáo viên; máy bán hàng ty �Ùng; �·t hàng và thanh toán không tiên m·t tai 
c�n tin; tuong tác hoc duèmg (kêt nôi úng dung So lien lac dien tur; quan Iy thu phí 
và hoc phí; quàn lý xe dua dón hÍc sinh; công kiêm soát an ninh ra vào khuôn viên 

trurong hoc. 
Qua dánh giá k¿t quà triÁn khai thí.�iêém thàrih công cça các dan vi t¡i HÙi 

nghË so két mô hình quàn lý "TruÝng hoc Thông minh An toàn - Không dùng 
tien m·e" ngày 11 tháng 09 n�m 2020. So Giáo dåc và �ào t¡o triên khai thåc hiên 
Mô hinh qu£n 1ý «"Truong hÍe Thông minh - An toàn - Không dùng tiên m·t" 

ca so giáo dåc công lp trên dja bàn thành phô vói các nÙi dung cy thê nhu 

sau 

Doi vÛi các qun-huyÇn chua triên khai thí diêm: yêu câu các Phông Giáo 
duc và Dào t¡o rà soát thåc tr¡ng �ieu kiÇn thue tÃ vê h¡ tång ký thut và nhu câu 
cua eác �on vË tryc thuÙc làm c�n cú �ê xuât tham muru Uy ban nhân dân qun- 
huyÇn lya chÍn don vi có �ü diÁu kiÇn tham gia úng dung Mô hinh quån lý 
"Truong hgc thông minh - An toàn- Không dùng tiên m·t" �� thi diém. 

- Doi vói Thç truong các �on vË truc thuÙc So, c�n cú �iêu kiÇn thrc tê vê 

ha tâng ký thut và nhu câu cça �on vË �ang qu£n lý �Ã ��ng ký tham gia Mô hinh 
quàn lý "Truong hÍc Thông minh - An toàn -Không dùng tiên m·t". 

- Dôi vói các qun-huyÇn dã tham gia thí �iêm: �ê nghË tiêp tåc có kê ho�ch 
triên khai các tiÇn ích úng dång thè �a n�ng VinalD phù hop vói �iêu kiÇn thårc tê 
vê nhu câu và h¡ tângký thuât t¡i các don v/ thuÙe quân. 

ViÇc triên khai mô hinh quàn lý mói t¡i mÙt sô truong hÍc tham gia thë 
nghiÇm là buóc �i cân thiet truóc khi triên khai mÛ rÙng dên tât cà các truong hÍc
trên dËa bàn thành phô Hô Chí Minh, huóng �ên xây dung mÙt môi truong giáo 
duc hiÇn �¡i, �àm bào an toàn cho hÍc sinh dên trudng, t�ng cuong kiêm soát an 
ninh hoe �rong, t¡o diêu kiÇn cho hÍc sinh tiep cn công ngnÇ thann toán hiÇn dai 

dâu hinh thành táac phong công nghiÇp khi còn ngôi trên ghê nhà trurÝng. 

- Dê nghË Truong phòng Giáo duc và �ào t¡o, Tho truong các �on vË truc 

thuÙe quan täm thsrc hiÇn va dâng ky danh sách �on vË tham gia Mô hinh quån ly 
"Truong hÍc thông minh - An toàn - Không dùng tiên m·t" giri vê cho Phòng 

Ke hoach Tài chính So Giáo dåc và �ào t¡o truoc ngày 30 tháng 10 n�m 2020 �e 
to chúc khào sát thårc hiÇn. 
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