CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
BÁO CÁO TÓM TẮT SÁNG KIẾN
Tên sáng kiến: Khai thác tối đa chức năng trên hệ thống VnEdu phục vụ công

1.

tác quản lý trong Trường Thực hành Sư phạm
Mục tiêu của sáng kiến: Sử dụng dữ liệu sẵn có của các công cụ để sử dụng

2.

riêng cho nhà trường như: Quản lý học sinh, điểm số, nhân sự, các ứng dụng được
tích hợp như in thẻ học sinh, chạy giấy khen, quản lý y tế, kết hợp chuyển đổi dữ liệu
lên dữ liệu ngành (csdl.moet.gov.vn) để hạn hạn chế tối đa việc sai sót thông tin, tiết
kiệm thời gian.
Mô tả nội dung sáng kiến: Hiện nay Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Trà Vinh đã

3.

triển khai sử dụng phần mềm VnEdu phục vụ công tác quản lý trường học. Các dữ
liệu có sẵn từ đó dễ dàng tạo mẫu. Từ đó ý tưởng khai thác tối đa chức năng trên hệ
thống VnEdu nhằm hỗ trợ việc quản lý chính xác và không mất nhiều thời gian cho
việc nhập đi nhập lại các thông tin đã có (dùng chung mẫu dữ liệu).
Quy trình thực hiện:
3.1.

In thẻ học sinh:

Trước đây thẻ học sinh nhà trường phải lập danh sách và gửi đến Bảo hiểm xã hội
tỉnh để được Bảo hiểm xã hội hỗ trợ in ấn thẻ học sinh từ đó phải mất thời gian lập
danh sách, chờ đợi để có được thẻ cấp cho học sinh, đối với chức năng trên hệ thống
VnEdu thì hoàn toàn có thể in thẻ học sinh theo mẫu riêng của nhà trường dựa trên
danh sách được nhập theo từng lớp mà không phải nhập đi nhập lại. Từ đó nhà
trường chủ động được việc cấp phát thẻ cho học sinh thông qua ứng dụng in thẻ học
sinh trên hệ thống.
3.2.

In giấy khen: Đối với phần mềm VnEdu, Sau khi tổng kết kết quả học tập

được phê duyệt ở cuối học kỳ, thì hệ thống thống kê và phân loại học sinh hoàn toàn
chính xác, dựa vào chức năng in giấy khen trên phần mềm cán bộ quản lý sử dụng dữ
liệu được tổng kết để in trực tiếp từ phần mềm mà không cần làm lại danh sách. Đối
với việc in giấy khen thủ công tổng hợp thủ công về số liệu học sinh để in giấy khen
thì dẫn đến việc sai sót và cán bộ in ấn bị thụ động về thời gian do đợi giáo viên cung
cấp.

3.3.

Kết chuyển dữ liệu:

Trên phần mềm VnEdu dữ liệu được xuất ra nhằm hỗ trợ báo cáo. Dựa vào các mẫu
này cán bộ quản lý có thể lấy dữ liệu về và chỉnh sửa theo mẫu của cơ sở dữ liệu
ngành từ đó có thể tải lên hệ thống cơ sở dữ liệu ngành một cách nhanh chóng.
4.

Phạm vi áp dụng: Tại Trường Thực hành Sư phạm

5.

Thời gian áp dụng: Từ năm học 2020-2021

6.

Hiệu quả của sáng kiến:
Cấp 428 thẻ cho học sinh đầu cấp
Tránh sai sót thông tin trong việc in ấn giấy khen cho học sinh là 1264/1264

học sinh giỏi và tiên tiến đạt tỉ lệ 100%
Thông tin nhân sự được cập nhật lên hệ thống cơ sở dữ liệu ngành 168 viên
chức của nhà trường đạt tỉ lệ 100% không bị sai sót (do thông tin viên chức được
trích xuất từ VnEdu là thông tin của viên chức tự kiểm tra)
Thông tin học sinh được cập nhật trong năm học 2020-2021 là 2017 học sinh đạt tỉ
lệ 100%
Thời gian thực hiện công việc được giảm gần 50% thời gian cho các công việc
trên so với trước đây và độ sai sót hạn chế được tối đa.

