
UBND THÀNH PHỐ SA ĐÉC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
___________________ _____________________________________ 

 

                          Số:    

V/v tiếp Đoàn Hỗ trợ giám sát thử nghiệm thu 

thập số liệu phần mềm “Quản lí hệ thống hỗ trợ 

giáo dục người khuyết tật Việt Nam” 

Sa Đéc, ngày                        tháng  9  năm 2022 

                               Kính gửi:  Hiệu trưởng các trường MN, TH, THCS. 

Thực hiện Công văn số 1373/SGDĐT-GDMNTH ngày 22 tháng 9 năm 2022 

của Sở Giáo dục và Đào tạo v/v tiếp Đoàn Hỗ trợ giám sát thử nghiệm thu thập số 

liệu phần mềm “Quản lí hệ thống hỗ trợ giáo dục người khuyết tật Việt Nam”; 

Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hiệu trưởng các trường MN, TH, THCS 

thực hiện một số nội dung, cụ thể: 

1. Nội dung hỗ trợ giám sát 

- Nhận diện và thu thập thông tin về người khuyết tật của cán bộ địa phương. 

- Kiểm tra độ tin cậy của các thông tin thu thập từ cán bộ địa phương: 

+ Báo cáo về số liệu trong công tác Giáo dục Người khuyết tật. 

+ Hệ thống dữ liệu thô của đơn vị về quản lí hệ thống hỗ trợ giáo dục 

người  khuyết tật. 

+ Hệ thống dữ liệu lưu trữ từ các báo cáo, bản cứng có xác nhận trong 5 

năm: 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. 

+ Hệ thống dữ liệu điện tử trên phần mềm đã nhập sau tập huấn thử nghiệm. 

- Kế hoạch và những thuận/lợi khó khăn của đơn vị trong quá trình thực hiện 

phần mềm “Quản lí hệ thống hỗ trợ giáo dục người khuyết tật Việt Nam”. 

- Tư vấn cho địa phương về cách thức tổ chức thu thập số liệu cho phần 

mềm   “Quản lí hệ thống hỗ trợ giáo dục người khuyết tật Việt Nam” hiệu quả. 

2. Mẫu thực hiện giám sát 

- Thành phố Sa Đéc: Phường 2, xã Tân Quy Tây. 

Địa điểm làm việc: tại Uỷ ban nhân dân (UBND) các xã, phường. 

3. Thành phần làm việc với đoàn công tác  

a) Tại đơn vị được chọn mẫu thực hiện giám sát 

- Đại diện lãnh đạo UBND xã, phường; Chủ tịch hội đồng xác định khuyết tật 

và mức độ khuyết tật cấp xã; trưởng trạm y tế xã; cán bộ lao động - thương binh - 

xã hội; đại diện Hội Phụ nữ, Hội Khuyến học và Uỷ ban dân số kế hoạch hoá gia 

đình. 

- Đại diện lãnh đạo, đại diện phụ trách giáo dục người khuyết tật, đại diện phụ 

trách dữ liệu công nghệ thông tin tất cả cơ sở giáo dục trên địa bàn xã, phường. 

- Những người thuộc diện nghi ngờ có khuyết tật (đang đi học, chưa đi 

học hoặc bỏ học) đã được thu thập thông tin; người giám hộ và giáo viên chủ nhiệm 

(nếu học  sinh đang theo học). 

4. Thành phần đoàn hỗ trợ giám sát 

- Ban Chỉ đạo Giáo dục trẻ khuyết tật và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, Bộ 

GDĐT: 01 người. 
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- Viện KHGDVN: 02 người. 

- Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tiến bộ Sài Gòn: 01 người. 

- Mời đại diện Sở Lao động Thương binh và Xã hội: 01 người. 

- Mời Bác sĩ đa khoa (trực tiếp các hoạt động khám sàng lọc dành cho người 

nghi ngờ khuyết tật trong các ngày hỗ trợ giám sát) do Sở Y tế giới thiệu: 01 người. 

- Đại diện Sở GDĐT. 

- Đại diện Phòng GDĐT thành phố Sa Đéc. 

5. Thời gian thực hiện 

Từ ngày 28 đến 30 tháng 9 năm 2022. 

(Chương trình chi tiết theo phụ lục đính kèm) 

 6. Chuẩn bị 

 6.1. Phòng Giáo dục và Đào tạo 

- Chỉ đạo cán bộ phụ trách (đã tham gia tập huấn phần mềm “Quản lí hệ thống 

hỗ trợ giáo dục người khuyết tật Việt Nam”) sử dụng tài khoản được cấp, kích hoạt 

và thực hiện phần mềm, cập nhật chính xác số liệu,…  

- Cử lãnh đạo, chuyên viên tham dự họp tại Sở GDĐT (sáng ngày 28/9/2022 

và chiều ngày 30/9/2022). 
- Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, các đơn vị sẽ được tư vấn, hỗ 

trợ trên nhóm zalo GD HOA NHAP_DONG THAP. Thời gian các đơn vị hoàn 

thành việc cập nhật vào phần mềm chậm nhất ngày 26/9/2022. 

 6.2. Thủ trưởng các cơ sở giáo dục 

- Chỉ đạo cán bộ phụ trách (đã tham gia tập huấn phần mềm “Quản lí hệ thống 

hỗ trợ giáo dục người khuyết tật Việt Nam”) sử dụng tài khoản được cấp, kích hoạt 

và thực hiện phần mềm, cập nhật chính xác số liệu,…  

- Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, các đơn vị sẽ được tư vấn, hỗ 

trợ trên nhóm zalo GD HOA NHAP_DONG THAP. Thời gian các đơn vị hoàn 

thành việc cập nhật vào phần mềm chậm nhất ngày 26/9/2022. 

Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hiệu trưởng các trường MN, TH, THCS 

thực hiện nghiêm túc nội dung Công văn này./. 
Nơi nhận: KT.TRƯỞNG PHÒNG 
- Như trên (để thực hiện); PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 
- UBND phường 2 và xã Tân Quy Tây TP Sa Đéc: 

- Lưu: VT.                                                                                                        
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Nguyễn Thanh Thảo 
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Phụ lục 

CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC 

(Đính kèm Công văn số          /SGDĐT-GDMNTH ngày 22 tháng 9 năm 2022 của Sở GDĐT tỉnh Đồng Tháp) 

 
Thời gian            Nội dung Địa điểm Thành phần, chuẩn bị 

Buổi sáng 

 Ngày 

28/9/2022 

(08g00) 

- Báo cáo về số liệu trong  công tác Giáo dục 

Người khuyết tật; 

- Hệ thống dữ liệu thô của đơn vị về quản lí 

hệ thống hỗ trợ giáo dục  người khuyết tật; 

- Hệ thống dữ liệu lưu trữ  từ các báo cáo, bản 

cứng có xác nhận trong 5 năm: 2017, 2018, 

2019, 2020, 2021; 

- Hệ thống dữ liệu điện  tử trên phần mềm đã 

nhập sau tập huấn thử nghiệm. 

Phòng họp số 2, 

Sở GDĐT 

- Lãnh đạo các Sở GDĐT; Lãnh đạo, chuyên viên 

phụ trách Giáo dục người khuyết tật các phòng: 

Giáo dục Mầm non - Tiểu học, Giáo dục Trung học 

và Thường xuyên, Tổ chức cán bộ, Kế hoạch tài 

chính của Sở GDĐT.  

- Mời đại diện Sở Lao động Thương Binh và Xã 

hội;  Sở Y tế.  

- Lãnh đạo, chuyên viên đã tham gia tập huấn 

chuyển giao công nghệ phần mềm       “Quản lí hệ 

thống hỗ trợ giáo dục người khuyết tật Việt Nam” 

của Phòng GDĐT các huyện, thành phố. 

Buổi chiều 

 Ngày 

28/9/2022 

(13g30) 

- Nhận diện và thu thập thông tin về người 

khuyết tật, người nghi ngờ khuyết tật của cán 

bộ địa phương; 

- Kiểm tra độ tin cậy của các thông tin thu 

thập từ cán bộ địa phương; 

- Giải đáp, hướng dẫn điều chỉnh thông tin; 

- Hướng dẫn quản lí phần mềm tại địa 

phương. 

UBND Phường 2, 

thành phố Sa Đéc 

(Phòng GDĐT 

phối hợp UBND 

Phường 2 bố trí 

nơi làm việc) 

- Đại diện lãnh đạo UBND xã, phường, thị trấn; 

Chủ tịch hội đồng xác định khuyết tật và mức độ 

khuyết tật cấp xã; trưởng trạm y tế xã; cán bộ lao 

động thương binh và xã hội; đại diện Hội Phụ nữ, 

Hội Khuyến học và Uỷ ban dân số kế hoạch hoá gia 

đình; đại diện lãnh đạo, đại diện phụ trách giáo dục 

người khuyết tật, đại diện phụ trách dữ liệu công 

nghệ thông tin tất cả cơ sở giáo dục trên địa bàn xã, 

phường, thị trấn. 

- Những người thuộc diện nghi ngờ có khuyết tật 

(đang đi học, chưa đi học hoặc bỏ học) đã được 

thu thập thông tin; người giám hộ và giáo viên chủ 
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nhiệm (nếu học  sinh đang theo học). 

Chú ý:  

- Đối với người đã xác định khuyết tật chỉ lập danh 

sách và báo cáo tại buổi hỗ trợ giám sát. 

- Từng đơn vị có liên quan chuẩn bị số liệu người 

khuyết tật thuộc đơn vị mình quản lí; các hoạt 

động; khó khăn, vướng mắc,… 

Buổi sáng 

Ngày 

29/9/2022 

(08g00) 

- Nhận diện và thu thập thông tin về người 

khuyết tật, người nghi ngờ khuyết tật của cán 

bộ địa phương; 

- Kiểm tra độ tin cậy của các thông tin thu 

thập từ cán bộ địa phương; 

- Giải đáp, hướng dẫn điều chỉnh thông tin; 

- Hướng dẫn quản lí phần mềm tại địa 

phương. 

UBND xã Long 

Khánh A, huyện 

Hồng Ngự 

(Phòng GDĐT 

phối hợp UBND 

xã Long Khánh A 

bố trí nơi làm 

việc) 

- Đại diện lãnh đạo UBND xã, phường, thị trấn; 

Chủ tịch hội đồng xác định khuyết tật và mức độ 

khuyết tật cấp xã; trưởng trạm y tế xã; cán bộ lao 

động - thương binh - xã hội; đại diện Hội Phụ nữ, 

Hội Khuyến học và Uỷ ban dân số kế hoạch hoá gia 

đình; đại diện lãnh đạo, đại diện phụ trách giáo dục 

người khuyết tật, đại diện phụ trách dữ liệu công 

nghệ thông tin tất cả cơ sở giáo dục trên địa bàn xã, 

phường, thị trấn. 

- Những người thuộc diện nghi ngờ có khuyết tật 

(đang đi học, chưa đi học hoặc bỏ học) đã được 

thu thập thông tin; người giám hộ và giáo viên chủ 

nhiệm (nếu học  sinh đang theo học). 

Chú ý:  

- Đối với người đã xác định khuyết tật chỉ lập danh 

sách và báo cáo tại buổi hỗ trợ giám sát. 

- Từng đơn vị có liên quan chuẩn bị số liệu người 

khuyết tật thuộc đơn vị mình quản lí; các hoạt 

động; khó khăn, vướng mắc,… 
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Buổi chiều 

 Ngày 

29/9/2022 

(13g30) 

- Nhận diện và thu thập thông tin về người 

khuyết tật, người nghi ngờ khuyết tật của cán 

bộ địa phương; 

- Kiểm tra độ tin cậy của các thông tin thu 

thập từ cán bộ địa phương; 

- Giải đáp, hướng dẫn điều chỉnh thông tin; 

- Hướng dẫn quản lí phần mềm tại địa 

phương. 

UBND thị trấn 

Thường Thới 

Tiền, huyện 

Hồng Ngự 

(Phòng GDĐT 

phối hợp UBND 

thị trấn Thường 

Thới Tiền bố trí 

nơi làm việc) 

- Đại diện lãnh đạo UBND xã, phường, thị trấn; 

Chủ tịch hội đồng xác định khuyết tật và mức độ 

khuyết tật cấp xã; trưởng trạm y tế xã; cán bộ lao 

động - thương binh - xã hội; đại diện Hội Phụ nữ, 

Hội Khuyến học và Uỷ ban dân số kế hoạch hoá gia 

đình; đại diện lãnh đạo, đại diện phụ trách giáo dục 

người khuyết tật, đại diện phụ trách dữ liệu công 

nghệ thông tin tất cả cơ sở giáo dục trên địa bàn xã, 

phường, thị trấn. 

- Những người thuộc diện nghi ngờ có khuyết tật 

(đang đi học, chưa đi học hoặc bỏ học) đã được 

thu thập thông tin; người giám hộ và giáo viên chủ 

nhiệm (nếu học  sinh đang theo học). 

Chú ý:  

- Đối với người đã xác định khuyết tật chỉ lập danh 

sách và báo cáo tại buổi hỗ trợ giám sát. 

- Từng đơn vị có liên quan chuẩn bị số liệu người 

khuyết tật thuộc đơn vị mình quản lí; các hoạt 

động; khó khăn, vướng mắc,… 

Buổi sáng 

Ngày 

30/9/2022 

(08g00) 

- Nhận diện và thu thập thông tin về người 

khuyết tật, người nghi ngờ khuyết tật của cán 

bộ địa phương; 

- Kiểm tra độ tin cậy của các thông tin thu 

thập từ cán bộ địa phương; 

- Giải đáp, hướng dẫn điều chỉnh thông tin; 

- Hướng dẫn quản lí phần mềm tại địa 

phương. 

UBND xã Tân 

Quy Tây, thành 

phố Sa Đéc 

(Phòng GDĐT 

phối hợp UBND 

xã Tân Quy Tây 

bố trí nơi làm 

việc) 

- Đại diện lãnh đạo UBND xã, phường, thị trấn; 

Chủ tịch hội đồng xác định khuyết tật và mức độ 

khuyết tật cấp xã; trưởng trạm y tế xã; cán bộ lao 

động - thương binh - xã hội; đại diện Hội Phụ nữ, 

Hội Khuyến học và Uỷ ban dân số kế hoạch hoá gia 

đình; đại diện lãnh đạo, đại diện phụ trách giáo dục 

người khuyết tật, đại diện phụ trách dữ liệu công 

nghệ thông tin tất cả cơ sở giáo dục trên địa bàn xã, 

phường, thị trấn. 
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- Những người thuộc diện nghi ngờ có khuyết tật 

(đang đi học, chưa đi học hoặc bỏ học) đã được 

thu thập thông tin; người giám hộ và giáo viên chủ 

nhiệm (nếu học  sinh đang theo học). 

Chú ý:  

- Đối với người đã xác định khuyết tật chỉ lập danh 

sách và báo cáo tại buổi hỗ trợ giám sát. 

- Từng đơn vị có liên quan chuẩn bị số liệu người 

khuyết tật thuộc đơn vị mình quản lí; các hoạt 

động; khó khăn, vướng mắc,… 

Chiều 

Ngày 

30/9/2022 

(13g30) 

Họp rút kinh nghiệm tại  Sở GDĐT tổng kết 

hoạt động giám sát hỗ trợ. 

Phòng họp số 2, 

Sở GDĐT 

- Lãnh đạo Sở GDĐT; Lãnh đạo, chuyên viên phụ 

trách Giáo dục người khuyết tật các phòng: Giáo 

dục Mầm non - Tiểu học, Giáo dục Trung học và 

Thường xuyên, Tổ chức cán bộ, Kế hoạch tài chính 

của Sở GDĐT.  

- Mời đại diện Sở Lao động Thương Binh và Xã 

hội;  Sở Y tế.  

- Lãnh đạo, chuyên viên đã tham gia tập huấn 

chuyển giao công nghệ phần mềm       “Quản lí hệ 

thống hỗ trợ giáo dục người khuyết tật Việt Nam” 

của Phòng GDĐT các huyện, thành phố. 

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
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